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ODDELEK A: NACIONALNI NAČRT
1. PREGLED IN POSTOPEK ZA VZPOSTAVITEV NAČRTA
1.1. Povzetek
Osnutek temelji na dolgoročnih in srednjeročnih strateških ter akcijskih dokumentih, s
katerimi se določajo cilji in ukrepi do leta 2020 in 2030 in, ki jih je Slovenija že sprejela. ter
nakazanimi predlogi ukrepov za dosego ciljev do leta 2030, za katere pa je potrebna še
presoja in potrditev Slovenije. Opisi izvajanja ukrepov so povzeti iz poročil, ki jih je potrdila
Vlada RS in predlogov poročil, ki so še v usklajevanju.

Osnutek bo skladno z osveženimi strokovnimi podlagami v sodelovanju z zunanjim
izvajalcem nadgrajen v končno verzijo nacionalnega načrta, ki ga bo po posvetovanju z
javnostmi predvidoma sprejela Vlada Republike Slovenije. V procesu izdelave končne verzije
nacionalnega načrta bo Slovenija sodelovala tudi na regionalnih posvetovanjih in v največji
možni meri upoštevala priporočila Evropske komisije. Pred sprejemom NEPN bo predvidoma
opravljena še celovita presoja vplivov na okolje.
Izhodišča za osnutek NEPN zajemajo naslednje cilje in prispevke Slovenije, ki izhajajo iz že
sprejetih nacionalnih strateških in akcijskih dokumentov:
- zmanjšati emisije TGP do leta 2030 skladno z Uredbo o delitvi bremen za 15 % glede na
leto 2005;
- zagotoviti, da iz sektorjev LULUCF do leta 2030 ne bodo proizvedene neto emisije, tj.
emisije v sektorju LULUCF ne bodo presegle ponorov;
- indikativni sektorski cilji zmanjšanja TGP v sektorjih, ki niso vključeni v shemo
trgovanja z emisijskimi kuponi do leta 2030 (t.i. ESD sektorji), so:
o promet: + 18 %;
o široka raba: - 66 %;
o kmetijstvo: + 6 %;
o ravnanje z odpadki: - 57 %;
o industrija: - 32 %;
o energetika: - 16 %;
- na področju prilagajanja zmanjšati izpostavljenost vplivom podnebnih sprememb,
občutljivosti in ranljivosti Slovenije zanje ter povečevanje odpornosti in prilagoditvene
sposobnosti družbe,
- zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v stavbah za vsaj za 70 % do leta 2030 glede na
leto 2005,
- doseči 27 % delež obnovljivih virov v končni rabi energije do leta 2030,
- vsaj 2/3 rabe energije v stavbah iz obnovljivih virov energije do leta 2030 (gre za delež
rabe OVE v končni rabi energentov brez električne energije in daljinske toplote),
- povečanje učinkovite rabe energije (in posledično zmanjšanje njene rabe) kot prvi in
ključni ukrep na poti k nizkoogljični družbi,
- zmanjšati rabo končne energije v stavbah za 30 % do leta 2030 glede na leto 2005,
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energetsko prenoviti skoraj 26 mio m2 površin stavb oz. 1,3 – 1,7 mio m2 letno; od tega
dobro tretjino v standardu skoraj nič-energijskih stavb,
- prizadevati si v čim večji meri zmanjšati rabo fosilnih virov energije in odvisnost od
rabe fosilnih virov energije s postopnim opuščanjem rabe fosilnih virov energije, kjer bo
velik poudarek namenjen povečanju učinkovite rabe energije, ter večji rabi obnovljivih in
nizkoogljičnih virov.
1.2. Pregled sedanjega stanja politike
Vlada je 7. decembra 2017 sprejela Strategijo razvoja Slovenije 2030 (SRS 2030), krovni
razvojni okvir države, ki v ospredje postavlja kakovost življenja za vse. Strategija vključuje
cilje trajnostnega razvoja dogovorjene na globalni ravni in s petimi strateškimi usmeritvami in
dvanajstimi medsebojno povezanimi razvojnimi cilji postavlja nove dolgoročne razvojne
temelje Slovenije.
-

Slovenija bo pripravila Dolgoročno strategijo za vsaj naslednjih 30 let, ki mora vključevati
analizo, ki zajema vsaj različne scenarije za prispevek Unije k izpolnjevanju zavez Unije in
držav članic iz Okvirnega sporazuma Združenih narodov o spremembi podnebja in Pariškega
sporazuma, med drugim scenarij za dosego ničelnih neto emisij toplogrednih plinov v Uniji
do leta 2050 in negativnih emisij za tem, ter posledice teh scenarijev za preostali globalni in
evropski ogljični proračun kot podlago za razpravo o stroškovni učinkovitosti, učinkovitosti
in poštenosti pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. Dolgoročna strategija in celoviti
nacionalni energetski in podnebni načrt bosta v Sloveniji pripravljena usklajeno.
Energetski koncept Slovenije (EKS) bo osnovni razvojni dokument na področju energetike,
ki bo na podlagi projekcij gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja države ter na
podlagi sprejetih mednarodnih obvez določil cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne
oskrbe z energijo za obdobje prihodnjih 20 let in okvirno za 40 let. EKS na predlog Vlade
Republike Slovenije z resolucijo sprejme Državni zbor Republike Slovenije. Vlada RS je 1.
marca 2018 na svoji 170. redni seji določila besedilo predloga Resolucije o Energetskem
konceptu Slovenije (Predlog ReEKS) in ga poslala v sprejetje Državnemu zboru Republike
Slovenije, ki pa Predlog ReEKS pred predčasnimi volitvami ni uspel uvrstiti na dnevni red in
je obravnavati. Ministrstvo za infrastrukturo ocenjuje, da bo prenovljeni predlog ReEKS
pripravljen in sprejet s strani Vlade Republike Slovenije do konca leta 2019 in nato poslan v
Državni zbor, ki bo ReEKS predvidoma sprejel v prvi polovici leta 2020.
Cilj energetske politike Slovenije je zagotoviti zanesljivo, varno in konkurenčno oskrbo z
energijo na trajnosten način tako, da se zagotovi prehod v nizkoogljično družbo in doseganje
ciljev trajnostnega razvoja ter s tem med drugim: spodbudno okolje za gospodarski razvoj in
ustvarjanje delovnih mest z visoko dodano vrednostjo ter zagotovi tudi sprejemljive
energetske storitve za prebivalce in gospodarstvo.
Ključni izzivi so postopno zmanjšanje rabe energije in povečevanje njene učinkovite rabe,
povečevanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov in s tem opuščanje fosilnih virov za
proizvodnjo električne energije, ogrevanje in promet, usmeritve glede priprav za odločitev o

4

rabi jedrske energije ter tehnološki razvoj in komercialni preboj obnovljivih virov energije,
naprednih tehnologij in storitev, vključno s shranjevanjem in učinkovito rabo energije.
Glavna naloga prihodnjega razvoja energetike v Sloveniji je zagotavljanje ravnotežja med
tremi osnovnimi stebri energetske politike, ki so neločljivo prepleteni: podnebna trajnost,
zanesljivost oskrbe in konkurenčnost oskrbe z energijo.
Slovenija si je z Operativnim programom ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do
leta 2020, ki predstavlja izvedbeni načrt ukrepov za doseganje pravno obvezujočega cilja
Slovenije za zmanjšanje emisij TGP do leta 2020 iz podnebno energetskega paketa po
Odločbi 2009/406/ES, zastavila tudi dolgoročno vizijo, da podpira mednarodno vizijo
preprečiti nevarne posledice podnebnih sprememb in zadržati rast globalne temperature
pod mejo 2 °C. Aktivno bo prispevala k uresničevanju te vizije s prehodom na gospodarstvo,
katerega rast ne bo temeljila na povečani rabi naravnih virov in energije, ampak bo z
učinkovitostjo in inovacijami zmanjševala emisije toplogrednih plinov, izboljševala
konkurenčnost ter spodbujala rast in zaposlenost.
Na področju prilagajanja podnebnim spremembam je Slovenija decembra 2016 sprejela
Strateški okvir prilagajanja podnebnim spremembam, ki ponuja okvir in usmeritve za
prilagajanje podnebnim spremembam v Sloveniji. Z njim je določila vizijo, da bo družba v
Sloveniji do leta 2050 postala prilagojena in odporna na vplive podnebnih sprememb z
visoko kakovostjo in varnostjo življenja, ki celovito izkorišča priložnosti v razmerah
spremenjenega podnebja na temeljih trajnostnega razvoja.
Namen vizije je krepitev zmogljivosti za prilagajanje podnebnim spremembam, obvladovanje
tveganj in izkoriščanje priložnosti, ki jih prinašajo podnebne spremembe, njen splošni cilj pa
je zmanjšati izpostavljenost vplivom podnebnih sprememb, občutljivosti in ranljivosti
Slovenije zanje ter povečevanje odpornosti in prilagoditvene sposobnosti družbe.
Cilj zmanjševanja emisij TGP ima posledice za določanje deleža obnovljivih virov energije
(OVE) v končni rabi. Slovenija ima trenutno določen nacionalni cilj 27 % do leta 2030, ki je
potrjen s Strategijo razvoja Slovenije do leta 2030.
Ukrepi učinkovite rabe energije imajo pozitivne učinke tako za končne odjemalce in
gospodarstvo kot tudi za okolje, obenem pa imajo tudi izrazito ugodne makroekonomske
učinke, kot je spodbujanje gospodarske rasti, ustvarjanje delovnih mest in zmanjšanje uvozne
odvisnosti od fosilnih goriv. Spodbujanje učinkovite rabe energije bo pri odjemalcih
zmanjšalo porabo in s tem stroške za energijo, pozitivno bo tudi vplivalo na zdravje ljudi;
gospodarstvu pa bo učinkovitejša raba energije povečala konkurenčnost. Povečanje
učinkovite rabe energije (in posledično zmanjšanje njene rabe) je prvi in ključni ukrep
Slovenije na poti k nizkoogljični družbi.
Zanesljivost oskrbe je eden od treh osnovnih stebrov energetske politike in je neločljivo
povezana s podnebno trajnostjo in konkurenčnostjo oskrbe z energijo. Za zanesljivo oskrbo z
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energijo bo morala Slovenija na trajnosten in ekonomsko upravičen način zagotoviti zadostno
oskrbo z energetskimi viri in zadostno zmogljivost ter razpršenost dobavnih poti, dovolj
zmogljiva in redno vzdrževana omrežja, ustrezne čezmejne povezave, ter zagotoviti
obratovalno zanesljivo učinkovito sodelovanje energetskih sistemov, razpršenih virov
električne energije in hranilnikov energije. Glede na velikost Slovenije in energetsko politiko
EU je za Slovenijo zelo pomembna prepletenost dobavnih poti in virov v regiji. Ob
upoštevanju podnebnih sprememb bo ohranjanje zanesljivosti oskrbe še posebej poudarjeno v
elektroenergetskem sistemu.
Slovenija je po oceni Svetovnega energetskega sveta (angl. World Energy Council) globalno
druga država na področju zanesljivosti oskrbe z energijo.
Slovenija si bo prizadevala v čim večji meri zmanjšati rabo fosilnih virov energije in
odvisnost od rabe fosilnih virov energije s postopnim opuščanjem rabe fosilnih virov energije,
kjer bo velik poudarek namenjen povečanju učinkovite rabe energije, ter večji rabi
obnovljivih in nizkoogljičnih virov. Glede na projekcije razogljičenja se bo delež OVE v
energetskih bilancah večal.
Elektroenergetska medsebojna povezanost Slovenije je bila v letu 2017 83,6 %, s čimer je
Slovenija krepko presegala cilj 10 % za leto 2020 in cilj 15 % za leto 2030.
Slovenija ima tudi nekaj projektov skupnega interesa, vključno z dvema električnima
grozdoma z visokonapetostnim daljnovodom med Slovenijo, Hrvaško in Madžarsko ter
visokonapetostnim vodom med Slovenijo in Italijo, ki bodo prispevali k optimizaciji trgovine
z električno energijo in oskrbi z energijo ter povišanju elektroenergetske medsebojne
povezanosti. Povrhu tega izvajata slovenski in hrvaški operater prenosnega
elektroenergetskega omrežja projekt skupnega interesa, ki je sofinanciran s strani programa
Instrument za povezovanje Evrope, na področju pametnih omrežij.
Na področju raziskav in inovacij je Vlada Republike Slovenije v letu 2010 sprejela cilj, da
bo Slovenija do leta 2020 dosegla skupna vlaganja javnega in zasebnega sektorja v raziskave
in razvoj v višini 3 % BDP (za javna vlaganja je cilj 1 % BDP). S Strategijo razvoja Slovenije
do leta 2030, s katero se je Slovenija zavezala tudi k uresničevanju Agende za trajnostni
razvoj do leta 2030, pa si je Slovenija postavila dva cilja, ki se povezujeta z razsežnostjo
raziskav, inovacij in konkurenčnosti v Sloveniji, tj.
- Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor, kjer je med
drugim določena tudi usmeritev v okoljsko sprejemljive tehnologije in ekoinovacije, ki
kot pomemben dejavnik konkurenčnosti podjetij hkrati prispeva k zmanjševanju
obremenitev okolja;
- Prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo kot prednostna razvojna usmeritev za
celotno gospodarstvo, kjer bo treba prekiniti povezavo med gospodarsko rastjo in
rastjo rabe surovin in neobnovljivih virov energije ter s tem povezanim povečanim
obremenjevanjem okolja.
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1.3. Posvetovanja in sodelovanje nacionalnih subjektov in subjektov iz Unije ter
njihov izid
Slovenija je s pripravo osnutka celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta
(NEPN) pričela oktobra 2017, ko je bila ustanovljena medresorska delovna skupina, ki jo vodi
Ministrstvo za infrastrukturo (ministrstvo), pristojno za energijo, v katero so bili imenovani
predstavniki različnih resorjev z nalogo, da pripravi predlog NEPN. Medresorska delovna
skupina je tako spomladi 2018 opravila pregled aktualnega stanja, ministrstvo pa je pričelo s
pripravo razpisa, katerega cilj je bil poiskati zunanjega partnerja, ki bi zagotovil ustrezne
strokovne podlage in nudil potrebno tehnično in vsebinsko pomoč pri pripravi osnutka NEPN.
Medresorska delovna skupina je vzporedno pripravila pregled obstoječih ciljev po
posameznih razsežnostih, na podlagi česar je ministrstvo za infrastrukturo, s sodelovanjem
medresorske delovne skupine, pripravilo Osnutek NEPN.
Izhodišča za osnutek NEPN podajajo pregled ciljev in prispevkov ter politik in ukrepov do
2020 in 2030 ter trenutno stanje po posameznih razsežnostih energetske unije. Temelji na že
pripravljenih strokovnih podlagah ter sprejetih dolgoročnih in srednjeročnih strateških,
akcijskih in poročevalskih dokumentih. Vsi dokumenti so javno dostopni in so bili večinoma
oblikovani in sprejeti na podlagi širšega posvetovanja z javnostmi, skladno s slovensko
zakonodajo. Določeni izmed njih se sicer osredotočajo na cilje in politike do 2020, zaradi
česar Izhodišča mestoma naslavljajo le določene elemente posameznih razsežnosti NEPN.
Slovenija je sodelovala pri delu Tehnične skupine za pripravo NEPN pod vodstvom Evropske
komisije. Slovenija si bo v procesu priprave osnutka NEPN in iterativnega dialoga
prizadevala za konstruktivno sodelovanje z Evropsko komisijo in drugimi državami članicami
EU, ki bo čim bolj ambiciozno prispevalo k doseganju ciljev na ravni EU do 2030 ob pošteni
porazdelitvi bremen in spoštovanju nacionalnih zamejitev in posebnosti.
1.4. Regionalno sodelovanje pri pripravi načrta
Izhodišča za NEPN bodo skladno z osveženimi strokovnimi podlagami nadgrajena in v
posvetovanju z javnostmi oblikovana v končni osnutek NEPN, ki bo podlaga tudi za
regionalna posvetovanja, ki jih Slovenija načrtuje v letu 2019. Slovenija načrtuje bilateralna
posvetovanja s sosednjimi državami in morebiti tudi določenimi drugimi primerljivimi
državami članicami EU.
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2. NACIONALNI CILJI
2.1. Razsežnost razogljičenje
Evropska unija (EU) je v okviru svojega nacionalno določenega prispevka (ang. nationally
determined contribution (NDC)) k uresničevanju obveznosti Pariškega sporazuma sprejela cilj
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TGP) za 40 % glede na leto 1990 do leta 2030. Ta cilj
je skladen tudi s ciljem, ki si ga je EU zastavila s podnebnim in energetskim okvirom EU do
leta 2030, in predstavlja 36 % zmanjšanje emisij TGP glede na leto 2005 ter je razdeljen na
dva podcilja:
- 43 % zmanjšanje emisij v okviru delovanja Sistema EU za trgovanje z emisijami (EU
ETS);
- 30 % zmanjšanje emisij v okviru t.i. non-ETS sektorjev, kar ureja Uredba o delitvi
bremen.
2.1.1. Emisije in odvzemi toplogrednih plinov
Zavezujoči nacionalni cilji Slovenije za emisije toplogrednih plinov in letne zavezujoče
nacionalne omejitve na podlagi Uredbe (EU) 2018/842
Skladno z uredbo o delitvi bremen so bili določeni nacionalni cilji zmanjšanja emisij TGP za
vsako državo članico EU v obsegu med 0 in 40 %. Slovenija je skladno z uredbo obvezana
svoje emisije TGP do leta 2030 zmanjšati za 15 %. Oblika in način nadzora ter poročanja v
okviru Uredbe o delitvi bremen je bila harmonizirana za vse države članice s sprejemom
Uredbe o upravljanju energetske unije.
Zaveze Slovenije na podlagi Uredbe (EU) 2018/841
Del nacionalno določenega prispevka EU je tudi sektor rabe zemljišč, spremembe rabe
zemljišč in gozdarstva (ang. Land Use Land Use Change and Forestry (LULUCF)), kjer je
cilj zagotoviti, da sektor LULUCF ne proizvede neto emisij, tj. emisije v sektorju LULUCF
ne bodo presegle ponorov. Sprejeta uredba LULUCF določa tudi pravila izračunavanja za
specifične podsektorje LULUCF.
Drugi nacionalni cilji
Strategija razvoja Slovenije do 2030
Vlada je 7. decembra 2017 sprejela Strategijo razvoja Slovenije 2030 (SRS 2030)1, krovni
razvojni okvir države, ki v ospredje postavlja kakovost življenja za vse. S petimi strateškimi
usmeritvami in dvanajstimi medsebojno povezanimi razvojnimi cilji postavlja SRS 2030 nove
dolgoročne razvojne temelje Slovenije, z vključevanjem ciljev trajnostnega razvoja
Organizacije združenih narodov (OZN) pa Slovenijo uvršča med države, ki so prepoznale
pomen globalne odgovornosti do okolja in družbe.

1

Strategija
razvoja
Slovenije
2030,
dostopno
prek:
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2017/srs2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf
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Osrednji cilj Strategije razvoja Slovenije 2030 je zagotoviti kakovostno življenje za vse.
Uresničiti ga je mogoče z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki
upošteva omejitve in zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in
prihodnje rodove. Na ravni posameznika se kakovostno življenje kaže v dobrih priložnostih za
delo, izobraževanje in ustvarjanje, v dostojnem, varnem in aktivnem življenju, zdravem in
čistem okolju ter vključevanju v demokratično odločanje in soupravljanje družbe (SRS 2030,
str. 17).
Pet strateških usmeritev za dosego osrednjega cilja strategije bo Slovenija uresničevala z
delovanjem na različnih medsebojno povezanih in soodvisnih področjih, ki so zaokrožena v
dvanajstih razvojnih ciljih strategije. Vsak cilj se navezuje tudi na cilje trajnostnega razvoja
Agende 2030 in predstavlja podlago za oblikovanje prednostnih nalog in ukrepov Vlade RS,
nosilcev regionalnega razvoja, lokalnih skupnosti in drugih deležnikov (SRS 2030, str. 21).
V okviru osmega razvojnega cilja, tj. prehod v Nizkoogljično krožno gospodarstvo, bo treba
prekiniti povezavo med gospodarsko rastjo in rastjo rabe surovin in neobnovljivih virov
energije ter s tem povezanim povečanim obremenjevanjem okolja (SRS 2030, str. 38–39).
V okviru cilja prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo si je Slovenija zastavila tri
kazalnike uspešnosti (SRS 2030, str. 39):
1. snovna produktivnost, kjer želi do leta 2030 doseči ciljno vrednost 3,5 standard kupne
moči (SKM)/kg (glede na izhodiščno vrednost 1,79 SKM/kg v letu 2015);
2. delež obnovljivih virov v končni rabi energije, kjer želi do leta 2030 doseči ciljno
vrednost 27 % (glede na izhodiščno vrednost 22 % v letu 2015);
3. emisijska produktivnost, kjer želi do leta 2030 doseči povprečje EU v letu 2030 (glede
na izhodiščno vrednost 2,9 SKM/kg CO2 ustreznik v letu 2015).
V okviru devetega razvojnega cilja Trajnostno upravljanje naravnih virov, Slovenija
zagotavljanje trajnostnega upravljanja z naravnimi viri in načrtovanje njihove rabe opredeljuje
kot nujno za dolgoročno ohranjanje količinskega in kakovostnega stanja naših naravnih virov,
ki so eden ključnih stebrov za zagotavljanje zdravega življenjskega prostora, pridelavo hrane
in izvajanje gospodarskih dejavnosti z visoko dodano vrednostjo in zagotavljanjem
kakovostnih delovnih mest (SRS 2030, str. 40).
Uspešnost doseganja cilja se bo spremljala tudi preko vrednosti kazalnika ekološki odtis, večji
del katerega predstavlja ogljični odtis. Ciljna vrednost za leto 2030 je zmanjšati ekološki odtis
za 20 %v primerjavi z letom 2013 (SRS 2030, str. 41).
Predlog Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije
Energetski koncept Slovenije (EKS) bo osnovni razvojni dokument na področju energetike, ki
skladno z Energetskim zakonom (EZ-1),2 23. člen, na podlagi projekcij gospodarskega,
2

Energetski zakon (EZ-1), dostopno prek https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-010538/#Prvi%C2%A0del
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okoljskega in družbenega razvoja države ter na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določa
cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje prihodnjih 20 let in
okvirno za 40 let. EKS na predlog Vlade Republike Slovenije z resolucijo sprejme Državni
zbor Republike Slovenije. Vlada RS je 1. marca 2018 na svoji 170. redni seji določila
besedilo predloga Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije (Predlog ReEKS) in ga
poslala v sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije.3 V procesu priprave Predloga
ReEKS je bila opravljena tudi celovita presoja vplivov na okolje.
Cilj energetske politike Slovenije je zagotoviti zanesljivo, varno in konkurenčno oskrbo z
energijo na trajnosten način tako, da se zagotovi prehod v nizkoogljično družbo in doseganje
ciljev trajnostnega razvoja ter s tem med drugim: spodbudno okolje za gospodarski razvoj in
ustvarjanje delovnih mest z visoko dodano vrednostjo ter zagotovi tudi sprejemljive
energetske storitve za prebivalce in gospodarstvo (Predlog ReEKS, 8. odst.).
Ključni izzivi so postopno zmanjšanje rabe energije in povečevanje njene učinkovite rabe,
povečevanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov in s tem opuščanje fosilnih virov za
proizvodnjo električne energije, ogrevanje in promet, usmeritve glede priprav za odločitev o
rabi jedrske energije ter tehnološki razvoj in komercialni preboj obnovljivih virov energije,
naprednih tehnologij in storitev, vključno s shranjevanjem in učinkovito rabo energije
(Predlog ReEKS, 11. odst.).
Glavna naloga prihodnjega razvoja energetike v Sloveniji je zagotavljanje ravnotežja med
tremi osnovnimi stebri energetske politike, ki so neločljivo prepleteni: podnebna trajnost,
zanesljivost oskrbe in konkurenčnost oskrbe z energijo (Predlog ReEKS, 18. odst.).
Upoštevajoč, da je predsednik Republike Slovenije 14. 4. 2018 sprejel Odlok o razpustitvi
Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor
Republike Slovenije, ki so potekale v nedeljo, 3. 6. 2018, Državni zbor Predlog ReEKS pred
predčasnimi volitvami ni uspel uvrstiti na dnevni red in je obravnavati. Nova Vlada Republike
Slovenije, ki je bila imenovana 13. septembra 2018, je predlog ReEKS poslala v ponovni
postopek javne obravnave. Ministrstvo za infrastrukturo ocenjuje, da bo prenovljeni predlog
ReEKS pripravljen in sprejet s strani Vlade Republike Slovenije do konca leta 2019 in nato
poslan v Državni zbor, ki bo ReEKS predvidoma sprejel v prvi polovici leta 2020.
Indikativni sektorski cilji iz Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov do leta 20204
V okviru podnebno-energetskega zakonodajnega paketa, ki je bil sprejet konec leta 2008, je
Slovenija sprejela pravno obvezujoče cilje za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov do leta
2020. V skladu z Odločbo 406/2009/ES se obveznost zmanjšanja (omejevanja) emisij
toplogrednih plinov nanaša samo na emisije sektorjev, ki niso vključeni v shemo trgovanja s
3

Predlog Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije (Predlog ReEKS), dostopno prek
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/eks/resolucija_eks/resol_eks_final.pdf
4
Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, dostopno prek:
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/op_tgp/op_tgp_2020.pdf
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pravicami do emisije toplogrednih plinov v skladu z Direktivo 2009/29/ES. Obveznost
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov iz Odločbe 406/2009/ES se tako nanaša na (OP TGP
2020, str. 1):
 emisije iz rabe goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju;
 emisije iz rabe goriv v prometu;
 emisije iz rabe goriv (v malih in srednje velikih podjetjih v industriji in energetiki);
 ubežne emisije iz energetike;
 procesne emisije iz industrijskih postopkov;
 raba topil in drugih proizvodov;
 emisije iz kmetijstva;
 emisije iz ravnanja z odpadki.
Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 je izvedbeni
načrt ukrepov za doseganje pravno obvezujočega cilja Slovenije za zmanjšanje emisij TGP do
leta 2020 iz podnebno energetskega paketa po Odločbi 2009/406/ES. Skladno s tem si je
Slovenija zastavila tudi dolgoročno vizijo, da (OP TGP 2020, str. 1):
»podpira mednarodno vizijo preprečiti nevarne posledice podnebnih sprememb
in zadržati rast globalne temperature pod mejo 2 °C. Aktivno bo prispevala k
uresničevanju te vizije s prehodom na gospodarstvo, katerega rast ne bo
temeljila na povečani rabi naravnih virov in energije, ampak bo z učinkovitostjo
in inovacijami zmanjševala emisije toplogrednih plinov, izboljševala
konkurenčnost ter spodbujala rast in zaposlenost«.
Z upoštevanjem pravno obvezujočih ciljev v obdobju 2013−2020, že sprejetih političnih
odločitev na ravni EU o dolgoročnih ciljih, stroškov zmanjševanja emisij toplogrednih plinov
v Sloveniji v obdobju do leta 2030 ter drugih splošnih razvojnih, sektorskih in okoljskih
ciljev, pri oblikovanju vizije pa tudi z upoštevanjem učinkov tehnoloških rešitev si je
Slovenija v OP TGP 2020 zastavila tudi indikativne sektorske cilje zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov do leta 2030 (OP TGP 2020, str. 19).
Pri določanju ciljev na področju razvoja alternativnih goriv v prometu v Sloveniji so bili
upoštevani cilji, skladni z zavezami, sprejetimi v Republiki Sloveniji in obvezami Republike
Slovenije, izhajajočimi iz Direktive 2014/94/EU, OP TPG za leti 2020 in 2030 ter cilji glede
onesnaževal zraka. Ob tem sta se upoštevali še SRP in najnovejša Evropska strategija za
mobilnost z nizkimi emisijami. Izbrani je bil dopolnjen osnovni scenarij (kaj lahko realno
dosežemo v Sloveniji), ki je bil opredeljen kot optimalni scenarij in omogoča doseganje
indikativnih ciljev OPTGP in zmanjšanja emisij onesnaževal zraka, na osnovi dosedanjega
razvoja na tem področju in možnosti uresničitve z upoštevanjem realnih zmožnosti
gospodarskih subjektov na zadevnem področju ter pričakovanega razvoja trga. Optimalni
scenarij predvideva uporabo vseh alternativnih goriv za zmanjšanje emisij skladno z
indikativnimi cilji v OP-TGP (Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne
infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji, str.
17).
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Tabela: Indikativni sektorski cilji zmanjšanja emisij TGP v sektorjih, ki niso vključeni v
shemo trgovanja z emisijskimi kuponi do leta 2020 in 2030 glede na leto 2005, ki si jih je
Slovenija zastavila z OP TGP 2020
Letne emisije TGP
Indikativni cilji zmanjšanja glede na leto
v letu 2005
2005
kt CO2 ekv
v letu 2020
v letu 2030
4.431
+ 27 %
+ 18 %
Promet
2.585
- 53 %
- 66 %
Široka raba
2.003
+5 %
+6%
Kmetijstvo
692
- 44 %
- 57 %
Ravnanje z odpadki
1.511
- 42 %
- 32 %
Industrija
365
+6%
- 16 %
Energetika
Vir: OP TGP 2020, str. 18–19
Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z
alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji
V okviru prizadevanj za doseganje okoljskih ciljev na področju emisij TGP, v okviru katerih
mora Slovenija do leta 2030 zagotoviti zmanjšanje izpustov TGP v prometu za 9 % glede na
leto 2020, je bila oktobra 2017 sprejeta Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev
ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometu sektorju v Republiki
Sloveniji.5 Strategija opredeljuje optimalen scenarij, ki omogoča doseganje indikativnih ciljev
OP TGP in zmanjšanje emisij onesnaževanja zraka. Optimalni scenarij predvideva uporabo
vseh alternativnih goriv za zmanjšanje emisij skladno z indikativnimi cilji v OP TGP.
Indikativni cilji zmanjšanja TGP glede na leto 2005 na področju prometa so prikazani v
tabeli spodaj.
Tabela: Cilji OP TGP

Vir: Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z
alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji, str. 17
5

Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi
gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji, dostopno prek: http://www.energetikaportal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/alternativna_goriva/strategija_alternativna_goriva_final.pdf
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Na področju osebnih avtomobilov optimalni scenarij predvideva povečanje deleža osebnih
avtomobilov na alternativno gorivo na 20% do leta 2030 (glej tabelo spodaj).
Tabela: Struktura osebnih avtomobilov za prvič registrirana vozila v Sloveniji za leto 2015 in
za leti 2020 in 2030 (B – bencin, D – dizel, UNP – utekočinjen naftni plin, SZP – stisnjen
zemeljski plin, Hi – hibrid, PHEV – priključni hibrid, BEV – baterijsko električno vozilo, H2 –
vodik)
Optimalni
2015
2020
2030
OA-B
34 %
33 %
18 %
OA-D
62 %
49 %
22 %
OA-UNP
1%
10 %
1%
OA-SZP
0%
1%
1%
OA-Hi1
4%
2%
5%
OA-PHEV
0%
3%
17 %
OA-BEV
0%
3%
33 %
OA-H2
0%
0%
2%
Vir: Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z
alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji, str. 21
Na področju lahkih tovornih vozil predvideva optimalni scenarij strukturo lahkih tovornih
vozil kot navedeno v spodnji tabeli.
Tabela: Struktura lahkih tovornih vozil za prvič registrirana vozila v Sloveniji za leto 2015 in
za leti 2020 ter 2030 (B – bencin, D – dizel, UNP – utekočinjen naftni plin, SZP – stisnjen
zemeljski plin, Hi1 – hibrid, PHEV – priključni hibrid, BEV – električna energija, H2 – vodik)
Optimalni
2015
2020
2030
LTV-B
2%
2%
1%
LTV-D
97 %
94 %
56 %
LTV-UNP
0%
0%
0%
LTV-SZP
0%
0%
1%
LTV-BEV
0%
3%
40 %
LTV-H2
0%
0%
2%
Vir: Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z
alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji, str. 22
Na področju avtobusnega prevoza predvideva optimalni scenarij uporabo stisnjenega
zemeljskega plina (SZP) kot poglavitnega alternativnega goriva ter posledično vzpostavitev
polnilne infrastrukture za SZP v urbanih okoljih do 31. 12. 2020. Kot ključna področja so
identificirane mestne občine in območje Zasavja.
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Tabela: Struktura za prvič registrirana vozila v Sloveniji za leto 2015 in za leti 2020 ter 2030
(B – bencin, D – dizel, UNP – utekočinjen naftni plin, SZP – stisnjen zemeljski plin, Hi1 –
hibrid, PHEV – priključni hibrid, BEV – električna energija, H2 – vodik)
Optimalni
2015
2020
2030
BUS-B
0%
0%
0%
BUS-D
98 %
76 %
18 %
BUS-UNP
0%
0%
0%
BUS-SZP
2%
23 %
62 %
BUS-E
0%
2%
17 %
BUS-H2
0%
1%
4%
Vir: Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z
alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji, str. 24
Na področju težkih tovornih vozil je identificiran kot optimalni energent utekočinjen
zemeljski plin (UZP) in sicer t.i. dvogorivne izvedbe, pri katerih motorji ob dizelskem gorivu
sočasno uporabljajo tudi plin. Dvogorivne izedbe omogočajo uporabo UNP, SZP in UZP. Pri
tem se do 30 % dizelskega goriva nadomesti s plinom.
Tabela: Struktura težkih tovornih vozil za prvič registrirana vozila v Sloveniji za leto 2015 in
za leti 2020 ter 2030 (B – bencin, D – dizel, UNP – utekočinjen naftni plin, SZP – stisnjen
zemeljski plin, Hi1 – hibrid, PHEV – priključni hibrid, BEV – baterijsko električno vozilo, H2
– vodik)
Optimalni
2015
2020
2030
TTV-B
0%
0%
0%
TTV-D
100 %
94 %
44 %
TTV-UNP
0%
0%
0%
TTV-UZP
0%
3%
21 %
TTV-BEV
0%
0%
2%
TTV-PHEV
0%
0%
1%
TTV-H2
0%
0%
6%
TTV-DZP/UNP
0%
4%
26 %
Vir: Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z
alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji, str. 26
V skladu s predvidenim številom vozil na alternativna goriva v Republiki Sloveniji in glede
na zahteve Direktive 94/2014, je potrebno zagotoviti tudi ustrezno polnilno infrastrukturo, kar
prikazuje tabela spodaj.
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Tabela: Potrebno število javnih polnilnih postaj po vrstah alternativnih goriv leta 2015, 2020,
2025 in leta 2030
Potrebna polnilna infrastruktura za optimalni scenarij
2016
2020
2025
2030
Polnilnice za BEV 227
1.200
7.000
22.300
1
Polnilnice za SZP 4
14 (12 )
14 (12)
14 (12)
Polnilnice za UZP 0
3
3
3
Polnilnice za H22 1
2
5-9
5-9
1
2

– v primeru, da bi se za potrebe urbanih območij uporabljale tudi polnilnice v bližini oz. na TEN-T omrežju
– odvisno od kapacitete posamezne polnilnice

Vir: Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z
alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji, str. 30
Strategija omenja možnost polnjenja ladij z UZP tudi v Luki Koper in sicer do leta 2025,
sočasno z vzpostavitvijo sistema napajanja ladij na privezih z električno energijo (Strategija
na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi
v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji, str. 30). Na podlagi že izvedenih analiz je jasno,
da vzpostavitev sistema za napajanje ladij na privezih z električno energijo potencialno
odklene pomembne koristi za energijo in okolje, kar predstavlja vedno večji izziv za
pristaniško infrastrukturo. Vendar pa se moramo zavedati, da napajanje ladij na privezih z
električno energijo zahteva znatno spremembo obstoječega elektroenergetskega omrežja, kar
je zelo drag in relativno dolgotrajen proces. Prav tako je jasno, da mora EU na strateški ravni
oblikovati ustrezne predpise ali zagotoviti spodbujevalne ukrepe, da bi spodbudila pristanišča
in lastnike ladij k nadgradnji obstoječih sistemov in izvajanje projektov, ki bodo omogočili
napajanje ladij na privezih z električno energijo (Projekt ELEMED, Študija o tehničnih
možnostih za napajanje ladij z električno energijo v času priveza v koprskem pristanišču, str.
80).
Strateški okvir prilagajanja podnebnih spremembam
Strateški okvir prilagajanja podnebnim spremembam (SOPPS)6 ponuja okvir in usmeritve za
prilagajanje podnebnim spremembam v Sloveniji. Vlada ga je sprejela decembra 2016. Vizija
SOPPS je, da (SOPPS, 2016, str. 4):
»bo družba v Sloveniji do leta 2050 postala prilagojena in odporna na vplive
podnebnih sprememb z visoko kakovostjo in varnostjo življenja, ki celovito
izkorišča priložnosti v razmerah spremenjenega podnebja na temeljih
trajnostnega razvoja.«
Namen vizije SOPPS je krepitev zmogljivosti za prilagajanje podnebnim spremembam,
obvladovanje tveganj in izkoriščanje priložnosti, ki jih prinašajo podnebne spremembe.
Splošni cilj je zmanjšati izpostavljenost vplivom podnebnih sprememb, občutljivosti in
ranljivosti Slovenije zanje ter povečevanje odpornosti in prilagoditvene sposobnosti družbe
6

Strateški
okvir
prilagajanja
podnebnim
spremembam,
dostopno
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/podnebne_spremembe/SOzP.pdf

prek
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(SOPPS, 2016, str. 4). Koraki in usmeritve za dosego zastavljenih ciljev v SOPPS temeljijo na
vključevanju, širšem sodelovanju, raziskavah in prenosu znanja ter izobraževanju in
usposabljanju, ozaveščanju in komuniciranju (SOPPS, 2016, str. 6).
CILJI IN PRISPEVKI SLOVENIJE
 Cilj Slovenije je zmanjšati emisije TGP do leta 2030 skladno z Uredbo o delitvi
bremen za 15 % glede na leto 2005.
 Cilj Slovenije je zagotoviti, da iz sektorjev LULUCF do leta 2030 ne bodo
proizvedene neto emisije, tj. emisije v sektorju LULUCF ne bodo presegle ponorov.
 V Operativnem programu TGP 2020 so določeni indikativni sektorski cilji za t.i.
ESD sektorje do leta 2020 in 2030.
 Splošni cilj na področju prilagajanja je zmanjšati izpostavljenost vplivom podnebnih
sprememb, občutljivosti in ranljivosti Slovenije zanje ter povečevanje odpornosti in
prilagoditvene sposobnosti družbe.
 Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb v prenove stavb kot vmesni cilj do leta
2030 določa zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v stavbah za vsaj za 70 % do
leta 2030 glede na leto 2005.
2.1.2. Energija iz obnovljivih virov
Glede na projekcije razogljičenja, ki so bile pripravljene za predlog ReEKS, se bo delež OVE
v energetskih bilancah večal. V prihodnje bo treba veliko bolje izkoristiti naravne danosti
Slovenije, ob upoštevanju standardov umeščanja energetskih objektov v prostor in povečati
sprejemljivost umeščanja energetskih projektov v prostor, za hitrejše in bolj učinkovito
umeščanje (Predlog ReEKS, 51. odst.).
Energetske objekte se bo v prostor umeščalo na način, da ne bodo vplivali na prepoznavne
značilnosti naravovarstveno pomembnih območij in njihovo biotsko raznovrstnost (območja
Natura, Ramsar območja, IBA, Območja Unesco, EPO, naravne vrednote, zavarovana
območja).
Cilj zmanjševanja emisij TGP ima posledice za določanje deleža obnovljivih virov energije
(OVE) v končni rabi. Slovenija ima trenutno določen nacionalni cilj 27 % do leta 2030, ki je
potrjen s Strategijo razvoja Slovenije do leta 2030.
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V okviru posodobitve Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010 – 2020
je bila pripravljena projekcija rabe OVE za obdobje 2015–2030.7 Cilji glede OVE in scenariji
za doseganje teh ciljev so določeni na podlagi projekcije rabe bruto končne energije do leta
2030, ki predpostavlja izvajanje politike učinkovite rabe energije, kot je zastavljena v
Akcijskem načrtu za energetsko učinkovitost za obdobje 2014-2020 (AN URE 2020) in v
Dolgoročni strategiji za spodbujanje naložb energetske prenove stavb. Tako je predvideno, da
se bodo ukrepi učinkovite rabe energije do leta 2020 izvajali v skladu z AN URE in do leta
2030 v primerljivem obsegu (glej tabelo spodaj) (Osnutek AN-OVE 2010-2020 (posodobitev
2017), str. 27).
Tabela: Delež OVE, raba bruto končne energije in raba bruto končne energije iz OVE –
projekcija za obdobje 2015−2030

OVE-O in H: sektor ogrevanja in hlajenja
OVE-E: sektor električna energija
OVE-P20: Sektor prometa, kje je delež OVE ocenjen skladno z Direktivo 2009/28/ES:
električna energija iz OVE v cestnem prometu je upoštevana s faktorjem 2,5
OVE: raba OVE skupaj
Vir: Osnutek AN-OVE 2010-2020 (posodobitev 2017), str. 27
V dolgoročnih energetskih bilancah, ki so bile pripravljene za ReEKS, so predstavljeni:
- bruto nacionalna poraba energije, ki je skupna poraba energije v državi in predstavlja
količino energije, potrebne za zadovoljitev nacionalne porabe (Poročilo izdelovalca
dolgoročnih bilanc, str. 53–59)
- proizvodnja (ki vključuje predelavo proizvodov), ki je skupaj z neto uvozom, potrebna za
zadovoljitev nacionalne porabe sestava proizvodnje (Poročilo izdelovalca dolgoročnih
bilanc, str. 60–66),
- neto uvoz energije za tri glavne scenarije (Poročilo izdelovalca dolgoročnih bilanc, str. 67–
73).
Uporaba biogoriv
Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z
alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji ugotavlja, da uvajanje
brezogljičnih vozil na slovenski trg namreč iz različnih razlogov zaostaja za predvidevanji,
zato bo ta zaostanek potrebno nadomestiti tudi z uporabo nizkoogljičnih energetskih virov,
kjer obstoječ vozni park to že omogoča. Med te se šteje tudi uporaba biogoriv v različnih
7

Osnutek Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 - posodobitev 2017,
dostopno
prek:
http://www.energetikaportal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ove/posodobitev_2017/an_ove_2010-2020_posod-2017.pdf
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oblikah rabe. Za doseganje predvidenih ciljev tako optimalni scenarij predvideva
sedemodstotno namešavanje biodizla fosilnemu dizlu, od leta 2020 do 2030 pa tudi postopno
naraščanje deleža težkih tovornih vozil, ki bodo uporabljala čisti biodizel (B 100) od 0 na 10
% (Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z
alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji, str. 28).
CILJI IN PRISPEVKI SLOVENIJE
 Cilj Slovenije je doseči 27 % delež obnovljivih virov v končni rabi energije do leta
2030.
 Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb v prenove stavb kot vmesni cilj do leta
2030 določa vsaj 2/3 rabe energije v stavbah iz obnovljivih virov energije (gre za
delež rabe OVE v končni rabi energentov brez električne energije in daljinske toplote).
2.2. Razsežnost energetska učinkovitost
Ukrepi učinkovite rabe energije imajo pozitivne učinke tako za končne odjemalce in
gospodarstvo kot tudi za okolje, obenem pa imajo tudi izrazito ugodne makroekonomske
učinke, kot je spodbujanje gospodarske rasti, ustvarjanje delovnih mest in zmanjšanje uvozne
odvisnosti od fosilnih goriv. Gre za potencial v celotni energetski verigi, od proizvodnje,
prenosa in distribucije energije, njene končne rabe, ki vključuje možne in potrebne
spremembe življenjskih navad na marsikaterem področju. Spodbujanje učinkovite rabe
energije bo pri odjemalcih zmanjšalo porabo in s tem stroške za energijo, pozitivno bo tudi
vplivalo na zdravje ljudi; gospodarstvu pa bo učinkovitejša raba energije povečala
konkurenčnost (Predlog ReEKS, 69. odst.).
Slovenija pričakuje, da se bodo s povezovanjem sistemov, tudi lokalno in na ravni stavb,
odprle nove možnosti energetsko učinkovitih rešitev, ki bodo v prihodnje zagotavljale
dodatne pozitivne učinke (Predlog ReEKS, 70. odst.). Slovenija pričakuje, da bo povečanje
učinkovite rabe energije (in posledično zmanjšanje njene rabe) prvi in ključni ukrep na
poti k nizkoogljični družbi (Predlog ReEKS, 71. odst.).
Vlada Republike Slovenije je 21. 12. 2017 na svoji 161. redni seji sprejela Akcijski načrt za
energetsko učinkovitost za obdobje 2017 – 2020 (AN URE 2020), ki je prinesel nove ukrepe
za spodbujanje energetske učinkovitosti v stavbah, v gospodinjstvih, v javnem sektorju, v
industriji in tudi nove ukrepe za spodbujanje učinkovitega ogrevanja in hlajenja.8 Slovenija je
bila v času sprejema zgoraj navedenega načrta na dobri poti za doseganje nacionalnega cilja,
vendar pa ta trend še ne pomeni dolgoročnega obvladovanja rabe primarne energije, predvsem
zaradi visoke »volatilnosti« končne rabe energije v prometu, ki je leta 2015 predstavljala 38

8

Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2017-2020 (AN-URE 2020), december 2017,
dostopno
prek:
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ure/an_ure_20172020_final.pdf
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% skupne rabe končne energije. Le ta lahko resno ogrozi tudi izpolnjevanje cilja rabe
primarne energije do leta 2020.
AN URE 2020 zajema bistvene ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti, vključno s
pričakovanimi ter doseženimi prihranki energije, z namenom doseganja nacionalnega cilja
povečanja energetske učinkovitosti do leta 2020, in prispevka Slovenije k doseganju skupnega
cilja EU – povečanju energetske učinkovitosti za 20 %. Cilj je, da raba primarne energije v
Sloveniji v letu 2020 ne bo presegla 7,125 Mtoe, kar pomeni, da se glede na izhodiščno leto
2012 ne sme povečati za več kot 2 % (AN URE 2020, 2017, str. 8). Uspešnost izvajanja ANURE 2020 je ključnega pomena tudi za doseganje ciljev zmanjševanja emisij toplogrednih
plinov (TGP) in doseganje 25-odstotnega ciljnega deleža obnovljivih virov energije (OVE) v
bilanci rabe bruto končne energije do leta 2020, saj je energetska učinkovitost med stroškovno
najbolj učinkovitimi ukrepi za doseganje teh ciljev. Pomembno pa prispeva tudi k ciljem na
področju kakovosti zraka (AN URE 2020, 2017, str. 8).
Vlada RS je 29. oktobra 2017 sprejela Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb
energetske prenove stavb (DSEPS), s katero so bili določeni pomembni cilji zmanjševanja
rabe energije v stavbah.9 Dne 22. 2. 2018 je bila sprejeta še dopolnitev Dolgoročne strategije
za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, saj se je med izvajanjem strategije izkazalo,
da določena področja, kot so upravljanje kakovosti, oblikovanje finančnih inštrumentov in
problematika zmerno razvitega trga energetskega pogodbeništva, potrebujejo podrobnejšo
obravnavo in nadgradnjo.
Vizija, ki jo opredeljuje DSEPS je pri stavbah do leta 2050 doseči brezogljično rabo
energije, kar bo Slovenija dosegla z znatnim izboljšanjem energetske učinkovitosti in
povečanjem izkoriščanja obnovljivih virov energije v stavbah. S tem se bodo bistveno
zmanjšale tudi emisije drugih škodljivih snovi v zrak. Poleg tega je cilj, da Slovenija postane
prepoznavna na področju trajnostne gradnje (DSEPS, str. 9 in str. 57).
Spodnja slika iz DSEPS je ena ključnih in prikazuje prenovo stavb po posameznih sektorjih.

9

Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, oktober 2015, dostopno prek:
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/dseps/dseps_final_okt2015.pdf
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Slika: Površina prenovljenih stavb v stanovanjskem, javnem in zasebnem storitvenem sektorju
v obdobju 2016–2050 (prikazane so vse površine, ki se energetsko prenavljajo delno ali
celovito, površine, ki se delno prenavljajo, se lahko prenavljajo večkrat)

Vir: DSEPS, str. 89
CILJI IN PRISPEVKI SLOVENIJE
 Povečanje učinkovite rabe energije (in posledično zmanjšanje njene rabe) je prvi in
ključni ukrep na poti k nizkoogljični družbi (Predlog ReEKS, 71. odst.).
 Scenarij, ki je bil pripravljen za potrebe oblikovanja Dolgoročnih energetskih bilanc,
ki so bile podlaga za različne strateške dokumente, temelji na predpostavki, da
primarna raba energije v Sloveniji leta 2030 ne bi presegla 82.024 GWh.
 Vmesni cilji Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb v prenove stavb do leta 2030
so:
o zmanjšati rabo končne energije v stavbah za 30 % do leta 2030 glede na leto
2005;
o energetsko prenoviti skoraj 26 mio m2 površin stavb oz. 1,3 – 1,7 mio m2
letno; od tega dobro tretjino v standardu skoraj nič-energijskih stavb (AN
sNES).
2.3. Razsežnost energetska varnost
Slovenija je po oceni Svetovnega energetskega sveta (ang. World Energy Council) globalno
druga država na področju zanesljivosti oskrbe z energijo (WEC, 2018).10
10

World Energy Council, Slovenia, 2018, dostopno prek https://trilemma.worldenergy.org/#!/countryprofile?country=Slovenia&year=2018
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Zanesljivost oskrbe z energijo je eden od treh osnovnih stebrov energetske politike in je
neločljivo povezana s podnebno trajnostjo in konkurenčnostjo oskrbe z energijo (ReEKS, 18.
odst.). Za zanesljivo oskrbo z energijo bo morala Slovenija na trajnosten in ekonomsko
upravičen način zagotoviti zadostno oskrbo z energetskimi viri in zadostno zmogljivost ter
razpršenost dobavnih poti, dovolj zmogljiva in redno vzdrževana omrežja, ustrezne čezmejne
povezave, ter zagotoviti obratovalno zanesljivo učinkovito sodelovanje energetskih sistemov,
razpršenih virov električne energije in hranilnikov energije. Glede na velikost Slovenije in
energetsko politiko EU je za Slovenijo zelo pomembna prepletenost dobavnih poti in virov v
regiji. Ob upoštevanju podnebnih sprememb bo ohranjanje zanesljivosti oskrbe še posebej
poudarjeno v elektroenergetskem sistemu (Predlog ReEKS, 25. odst.).
Slovenija si bo prizadevala v čim večji meri zmanjšati rabo fosilnih virov energije in
odvisnost od rabe fosilnih virov energije s postopnim opuščanjem rabe fosilnih virov energije,
kjer bo velik poudarek namenjen povečanju učinkovite rabe energije, ter večji rabi
obnovljivih in nizkoogljičnih virov (Predlog ReEKS, 49. odst.). Glede na projekcije
razogljičenja se bo delež OVE v energetskih bilancah večal (Predlog ReEKS, 51. odst.).
Na področju skladiščenja energije Slovenija nima specifičnih ciljev. Skladno z Direktivo
Sveta 2009/119/EC zagotavlja količino rezerv nafte in njenih derivatov, ki ustreza najmanj
devetdesetdnevni povprečni porabi v preteklem letu (Zakon o blagovnih rezervah, 21.a
člen).11
Slovenski operater prenosnega omrežja bo v okviru projekta SincroGrid (projekt skupnega
interesa EU) namestil 10 MW baterijskih hranilnikov električne energije z zmogljivostjo
30 MWh za razbremenitve lokalnih tokov moči na 110 kV omrežju in kot alternativni vir za
sekundarno regulacijo (ELES, 2018).12
Na področju zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom je Slovenija v okviru
implementacije Uredbe (EU) št. 994/2010 določila zaščitene odjemalce, ki so poleg
gospodinjskih odjemalcev, ki so priključeni na distribucijski sistem, tudi osnovne socialne
službe, ki so priključene na distribucijski ali prenosni sistem, in so izvajalci (EZ-1, 168. člen)
zdravstvene dejavnosti, vključno z rehabilitacijo in nego; vzgojno-varstvene dejavnosti;
izobraževalne dejavnosti, vključno z dijaškimi in študentskimi domovi ter univerzitetnimi
knjižnicami; socialnovarstvene dejavnosti. V procesu implementacije Uredbe (EU) 2017/1938
bo s spremembo EZ-1 ustrezno spremenjena tudi opredelitev zaščitenih odjemalcev.
Če zaradi obsega in trajanja izrednih razmer ali drugih okoliščin, zaradi katerih je ogrožena
zanesljiva oskrba zemeljskega plina oziroma je ta oskrba v Sloveniji resno motena dalj časa,
dobavitelji pa z ukrepi iz Načrta za izredne razmere ne morejo zagotoviti dobave zemeljskega
plina zaščitenim odjemalcem v zadostni količini, morajo operaterji sistema storiti vse, da pri

11

Zakon o blagovnih rezervah, dostopno prek https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2009-014179?sop=2009-01-4179
12
ELES. Projekt Sincro.Grid, dostopno prek https://www.eles.si/projekt-sincro-grid/uvedene-tehnologije
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varnem obratovanju sistema omogočajo prenos in distribucijo za dobavo zemeljskega plina
tem odjemalcem (EZ-1, 169. člen, 1. odst.).
EZ-1 določa (166. čl., 5. odstavek), da »če je v preteklem koledarskem letu en dobavitelj
zagotavljal dobavo zemeljskega plina za končne odjemalce v Republiki Sloveniji, mora v
tekočem koledarskem letu zagotavljati dobavo zemeljskega plina po sklenjenih dobavnih
pogodbah iz vsaj dveh različnih dobavnih virov, pri čemer največji dobavni vir ne presega 70
% dobavljenih količin tega dobavitelja za končne odjemalce v Republiki Sloveniji«.
Z ukrepi energetske učinkovitosti si bo Slovenija prizadevala zmanjševati porabo uvoženega
zemeljskega plina. Obstajajo tudi možnosti dodajanja plina iz domače proizvodnje, ki pa niso
opredeljeni kot posebni cilji. Na območju SV Slovenije so ugotovljene zaloge zemeljskega
plina in v teku so aktivnosti za začetek izkoriščanja le-teh. V primeru uspešne vzpostavitve
proizvodnje in dobave v slovensko prenosno plinovodno omrežje, bi to izboljšalo sliko
zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom v Sloveniji.
Na področju oskrbe z električno energijo mora biti elektroenergetski sistem Slovenije v
vsakem trenutku zmožen nemoteno obratovati v primeru izpada enega elementa oz. z drugimi
besedami: izpolnjevati mora N-1 kriterij, ki je preprost, robusten, usklajen in uveljavljen
kriterij pri načrtovanju prenosnega omrežja. Na podlagi historičnih podatkov porabe in
proizvodnje za Slovenijo ter merjenih bilanc držav v Evropi so bile izdelane simulacije za
vsako uro v letu 2015, pri čemer so bili v analizi upoštevani vsi slovenski in čezmejni DV ter
večina dvosistemskih. V primeru izpadov je največ težav pričakovati v omrežju Primorske in
Dolenjske, obremenitve pa dosegajo visoke vrednosti tudi v omrežju Pomurja. Za navedene
očitne težave v prenosnem omrežju Slovenije je Eles kot operater prenosnega sistema
predvidel okrepitve omrežja, s katerimi naj bi bilo v prihodnosti moč zagotoviti kakovostno
oskrbo odjemalcev z električno energijo in boljšo odpornost na morebitne motnje, ki se v
elektroenergetske sistemu Slovenije lahko pojavijo (Razvojni načrt prenosnega sistema
Republike Slovenije od leta 2017 do leta 2026, str. 48).
Sistemski operater distribucijskega omrežja (SODO) je dolžen načrtovati razvoj omrežja tako,
da praviloma gradi srednje napetostno (SN) omrežje v obliki zank po kriteriju zanesljivosti n1, ki je v SN omrežjih izpolnjen, če je ob izpadu enega SN elementa možno po krajši
prekinitvi (do 1 ure) zagotoviti uporabo omrežja vsem uporabnikom izven okvarjenega
sektorja. SODO mora začeti ugotavljati vzroke okvare na omrežju, vključno s priključnim
mestom, najkasneje v dveh urah od prejetja uporabnikove prijave o okvari. SODO mora
ugotovljeno okvaro začeti odpravljati takoj oziroma najkasneje v štirih urah. SODO omrežja
mora nastaviti ali zamenjati merilne naprave najkasneje v sedmih delovnih dneh po prejemu
obvestila.
Cilj politike zanesljive oskrbe z energijo je kvalitativne narave in temelji na načelu dobrega
delovanja energetskih trgov in dobri čezmejni povezanosti, kar prispeva k preprečevanju in
zmanjševanju motenj in izpadov dobav. Slovenija tako nima natančnih kvantitativnih ciljev
pri večini od zahtevanih področij.
22

2.4. Razsežnost notranji trg energije
2.4.1. Elektroenergetska medsebojna povezanost
Elektroenergetska medsebojna povezanost Slovenije je bila v letu 2017 83,6 %, s čimer je
Slovenija krepko presegala cilj 10 % za leto 2020 in cilj 15 % za leto 2030 (Slovenia: Energy
Union factsheet, 2017, str. 5-6).13 Slovenija ima tudi nekaj projektov skupnega interesa,
vključno z dvema električnima grozdoma (ang. electricity clusters) z visokonapetostnim
daljnovodom med Slovenijo, Hrvaško in Madžarsko ter visokonapetostnim vodom med
Slovenijo in Italijo, ki bodo prispevali k optimizaciji trgovine z električno energijo in oskrbi z
energijo ter povišanju elektroenergetske medsebojne povezanosti. Povrhu tega izvajata
slovenski in hrvaški operater prenosnega elektroenergetskega omrežja projekt skupnega
interesa, ki je sofinanciran s strani programa Instrument za povezovanje Evrope, na področju
pametnih omrežij.
2.4.2. Infrastruktura za prenos energije
Infrastruktura za prenos električne energije
Slovenija ima majhen elektroenergetski sistem, kjer vsaka večja proizvodna enota predstavlja
pomemben element zanesljivosti v sistemu. Dolgoročno bo treba ob opuščanju fosilnih virov
in po izteku življenjske dobe obstoječe jedrske elektrarne nadomestiti velik delež domače
proizvodnje električne energije. Izbor ustreznih tehnologij in energentov, gradnja elektrarn in
omrežij, njihovo umeščanje prostor ter določitev še sprejemljivega deleža uvožene električne
energije bodo v prihodnosti predstavljali velik izziv (Predlog ReEKS, 50. odst.).
Slovensko prenosno omrežje za električno energijo bo poleg na sliki spodaj prikazanih
pomembnejših okrepitev na 220 in 400 kV napetostnem nivoju zahtevalo še nekaj dodatnih
naložb, med katerimi sta na področju 400 in 220 kV povezav DV 2 x 400 kV Cirkovce–Pince
in DV 2 x 220 kV Zagrad–Ravne. Dodatno je v prihodnosti mogoča naložba v okviru prehoda
220 kV prenosnega omrežja na 400 kV napetostni nivo ter o novi enosmerni HVDC povezavi
Slovenija–Italija. Oba projekta sta v študijski fazi, njuna realizacija pa je odvisna od tržnih
razmer in doseganja ustreznega nivoja družbene blaginje (Razvojni načrt prenosnega sistema
Republike Slovenije od leta 2017 do leta 2026, str. 16–18).

13

State of the Energy Union – Slovenia, dostopno prek: https://ec.europa.eu/commission/publications/stateenergy-union-slovenia_en
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Formatted: Slovenian

Slika: Predvidene okrepitve slovenskega 400 in 220 kV prenosnega omrežja do 2026

Vir: Razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije od leta 2017 do leta 2026, str. 18
Druge predvidene dodatne naložbe v slovensko prenosno omrežje za električno energijo
(Razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije od leta 2017 do leta 2026, str. 16–
18):
400 in 220 kV razdelilne transformatorske postaje (RTP) ter energetski transfomatorji
(TR):
 Kompenzacijske naprave v RTP Divača, Beričevo in Cirkovce (sklop projekta
SINCRO.GRID);
 RTP 400 kV Cirkovce (povezan z investicijo 400 kV Cirkovce–Pince);
 RTP 220/110 kV Ravne;
 drugi TR 400/110 kV v RTP Divača;
 TR 400/110 kV v RTP Podlog,
 TR 220/110 kV v RTP Divača,
 TR 400/110 kV v RTP Beričevo;
 TR 220/110 kV v RTP Podlog.
110 kV povezave:
 DV 2 x 110 kV Divača–Gorica (Renče);
 DV 2 x 110 kV Dravograd–Velenje (obešanje drugega sistem);
 DV 2 x 110 kV Brestanica–Hudo;
 DV/kbV 110 kV Koper–Izola–Lucija;
 DV 2 x 110 kV Divača–Pivka–Ilirska Bistrica;
 DV 2 x 110 kV Divača–Koper.
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110 kV RTP in TR:
 Hranilniki električne energije v RTP
SINCRO.GRID);
 RP 110 kV Hudo;
 RTP 110/20 kV Slovenska Bistrica;
 RTP 110/20(35) kV Pekre;
 RTP 110/20 kV Tolmin;
 RTP 110/20 kV Plave;
 RTP 110/20 kV Velenje.

Okroglo

in

Pekre

(sklop

projekta

Operater prenosnega omrežja ocenjuje, da so za prepustnost v prihodnosti pomembnejše
naložbe v sosednjih državah, saj prenese slovenski elektroenergetski sistem precej višje neto
prenosne zmogljivosti (ang. net transfer capacity), kot so trenutno določene zaradi omejitev v
sosednjih državah (ELES, 2018):
- ELES ima po kriteriju N-1 čezmejnih trgovalnih kapacitet 4.750 MW,
- dodeljenih čezmejnih trgovalnih kapacitet je 2.730 MW,
- nižje dodeljene čezmejne trgovalne kapacitete so posledica nezadostnih prenosnih
kapacitet v sosednjih državah,
- konična poraba EE v RS ne preseže 2.500 MW,
 v letu 2017 je sicer največja urna obremenitev prenosnega elektroenergetskega
sistema znašala 2131 MW, kar je 153 MW več kot v letu 2016 (Poročilo o
stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 21),
- nekaj manj kot polovico vse prenesene električne energije v Sloveniji je na račun tranzita,
oz. več kot polovico prenosnega omrežja se uporablja za mednarodne tranzite, kar je
relativno največ od vseh v Evropi,
- gradnja novih čezmejnih kapacitet je narodnogospodarsko neupravičena, z izjemo
povezave z Madžarsko, ki se bliža realizaciji.
Tabela: Čezmejne prenosne kapacitete za električno energijo, 2018

Termična zmogljivost prenosa*
[MW]
Maksimalni fizični pretok
[MW]
N-1 zmogljivost prenosa
[MW]
Dodeljene komercialne kapacitete realizacija 2017
Izkoristek

AT->SI

SI->AT

SI->IT

IT->SI

HR->SI SI->HR

2860

2860

1488

1488

4716

4716

1239

1112

1733

807

1901

1096

1250

1250

800

800

2700

2700

727

937

547

649

1456

1459

58%

75%

68%

81%

54%

54%

Vir: ELES, 2018
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Infrastruktura za prenos zemeljskega plina
Zaradi pomanjkanja lastnih virov je oskrba slovenskega trga z zemeljskim plinom v celoti
odvisna od njegovega uvoza. Dobava zemeljskega plina v Slovenijo poteka iz Rusije in
posameznih vozlišč evropskega plinskega trga. Iz Avstrije zemeljski plin fizično priteče preko
vstopne točke Ceršak, iz Italije pa na vstopni točki Šempeter (Razvojni načrt operaterja
prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027, str. 8). Trgovalna vozlišča, iz
katerih se v Slovenijo dobavlja zemeljski plin, se napajajo z zemeljskim plinom iz EU,
Norveške, Ruske federacije, Severne Afrike in z utekočinjenim zemeljskim plinom (LNG)
tudi prek drugih lokacij..
Zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom se v Sloveniji zagotavlja skladno z Uredbo (EU) št.
2017/1938 (EZ-1, 166. člen, 1. odst.). Dejavnost sistemskega operaterja prenosnega
plinovodnega omrežja v Sloveniji opravlja družba Plinovodi, d.o.o. Nalogo pristojnega organa
za zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom po uredbi (EU) 2017/1938 izvaja Agencija za
energijo.
Slovenija ima skladno z Uredbo (EU) 2017/1938 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti
oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010 (člen 5) izjemo pri zagotavljanju
infrastrukturnega standarda. Izvzetje se za Slovenijo uporablja, če (člen 5(9)):
a)
ima vsaj dva povezovalna plinovoda z drugimi državami članicami;
b)
ima vsaj dva različna vira oskrbe s plinom in
c)
nima nobenih skladišč za plin ali obrata za UZP na svojem ozemlju.
Operater prenosnega sistema na podlagi analize predvidenih infrastrukturnih projektov
ocenjuje (Razvojni načrt operaterja prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027,
str. 12-13), da se bo infrastrukturni standard N-1 v prihodnjih dveh letih gibal med 57,4 % in
56,8 %.14 V daljšem obdobju operater prenosnega sistema ocenjuje, da lahko zagotovi razvoj
infrastrukturnega standarda N-1 za slovenski prenosni sistem na način, da bo dosegel
zahtevano raven 100 %. Slika spodaj prikazuje oceno razvoja infrastrukturnega kriterija N-1
za slovenski prenosni sistem. Operater prenosnega sistema bo zahteve infrastrukturnega
kriterija N-1 lahko dolgoročno obvladoval:
1. z vzpostavitvijo vstopnih zmogljivosti in s tem omogočanjem fizičnega toka iz smeri
Hrvaške preko mejne povezovalne točke Rogatec (načrtovano z letom 2019);
2. z dodatno povezavo slovenskega prenosnega sistema s sosednjimi sistemi, ki bi bila lahko
realizirana v okviru projekta povezave z Madžarsko (načrtovano z letom 2021).

14

Razvojni načrt operaterja prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018 -2027, dostopno prek
Razvojni načrt operaterja prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027
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Slika: Ocena razvoja infrastrukturnega kriterija N-1 za slovenski prenosni sistem

Vir: Razvojni načrt operaterja prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027, str.
13
V obdobju 2018-2027 operater prenosnega sistema med drugim načrtuje projekte za
povečanje obratovalne zanesljivosti, to so zanke in prilagoditve plinovodnega sistema zaradi
poselitvenih in drugih okoliščin (18 projektov), in projekte za razvoj povezovalnih točk s
prenosnimi sistemi sosednjih držav (17 projektov), med katerimi so tudi projekti skupnega
interesa (Razvojni načrt operaterja prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027,
str. 4, 34–38 in 40–45).
Slika: Projekti za razvoj povezovalnih točk s sosednjimi prenosnimi sistemi

Vir: Razvojni načrt operaterja prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027 str.
44
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2.4.3. Povezovanje trgov
Trg električne energije
Trg električne v Sloveniji deluje tržno in brez regulativnih omejitev. Cene električne energije
se oblikujejo na podlagi prostega delovanja trga, tj. obstoječe ponudbe in povpraševanja po
električni energiji. Slovenija tako nima nacionalnih ciljev, ki bi bili namenjeni spodbujanju
konkurenčno določenih cen električne energije.
Na področju povezovanja in spajanja trgov, namenjeno povečanju zmogljivosti obstoječih
povezovalnih daljnovodov za trgovanje, so cilji in roki določeni v Omrežnih kodeksih in
smernicah, ki jih države lahko izpolnjujejo tudi hitreje, kot je to določeno. Slovenija je na tem
področju med vodilnimi državami – Slovenija že ima spojene dnevne in meddnevne trge z
Italijo in Avstrijo, ne pa še s Hrvaško.
Operater distribucijskega sistema mora gospodinjskim odjemalcem zagotoviti napredne
merilne sisteme, ki spodbujajo dejavno sodelovanje odjemalcev na trgu dobave zemeljskega
plina (EZ-1, 174. čl.). Leta 2016 je distribucijski operater izdelal študijo, ki podaja načrt
uvedbe naprednega merilnega sistema, kot to določa Uredba o ukrepih in postopkih za uvedbo
in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije (Uradni list RS, št. 79/15). V
študiji je predvidena dokončna uvedba naprednih merilnih sistemov za vse odjemalce do leta
2025, kot prikazuje naslednja tabela.
Tabela: Predvideno število vključenih uporabnikov v NMS v obdobju od 2017 do 2025
Leto Skupno število vključenih
Delež vključenih porabnikov na NMS v %
porabnikov na NMS*
1. gen
2. gen
2. gen
2017
471.399
27
24
51
2018
540.167
28
31
58
2019
612.813
28
38
66
2020
679.193
29
45
74
2021
747.107
29
52
81
2022
811.774
29
59
88
2023
866.553
27
67
94
2024
900.815
22
75
98
2025
923.850
19
81
100
*NMS – napredni merilni sistem
Vir: SODO, 2016, str, 2915
Drugih nacionalnih ciljev, ki bi bili povezani z drugimi vidiki notranjega trga energije,
Slovenija, izven veljavne evropske zakonodaje (omrežni kodeksi), nima opredeljenih.

15

Načrt uvedbe naprednega merilnega sistema v elektrodistribucijskem sistemu Slovenije, 2016, dostopno
prek https://www.sodo.si/_files/3320/Nacrt_uvedbe_NMS_SODO_07072016.pdf
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Trg zemeljskega plina
Trg zemeljskega plina v Sloveniji deluje tržno in brez regulativnih omejitev. Cene se
oblikujejo na podlagi prostega delovanja trga, tj. obstoječe ponudbe in povpraševanja po
zemeljskem plinu. Slovenija tako nima nacionalnih ciljev, ki bi bili namenjeni spodbujanju
konkurenčno določenih cen zemeljskega plina.
Na področju zemeljskega plina je Slovenija premajhna za oblikovanje likvidnega
veleprodajnega trga, je pa neposredno povezana s trgovalno točko v Avstriji in Italiji. Z
načrtovano povezavo z Madžarsko pa se bo vzpostavila tudi možnost neposredne dobave iz
madžarske trgovalne točke. Z namenom umestitve in vpogleda na možnosti in priložnosti
glede povezovanja plinskih trgov v okolici Slovenije je Agencija za energijo v letu 2018
izvedla študijo, v kateri ugotavlja, da za slovenski trg ni potrebe po formalnem dodatnem
povezovanju trgov po modelih, ki jih priporoča ACER-jev ciljni model trga. Namesto tega je
Sloveniji priporočeno, da regulator zagotovi implementacijo omrežnih kodeksov, slovenski
trgovci pa lahko tudi v prihodnje uporabljajo lahko dostopno avstrijsko vozlišče. Ključnega
pomena pri tem so zadostne kratkoročne čezmejne zmogljivosti po konkurenčnih cenah.
Poleg tega študija spodbuja regulatorja in operaterja prenosnega sistema k uresničitvi
projektov, ki omogočajo diverzifikacijo virov plina (Samoocena in razvojne možnosti
slovenskega veleprodajnega trga z zemeljskim plinom, 2018, str. 54). 16
2.4.4. Energetska revščina
V Sloveniji nimamo zakonsko določene opredelitve energetske revščine. Prav tako ni enotne,
mednarodno sprejete definicije energetske revščine ni.
Po eni od opredelitev so energetsko revna tista gospodinjstva, ki za zagotavljanje primerno
toplega stanovanja in druge energetske storitve porabijo več kot 10 % svojih dohodkov
(Boardman, 1991). Ta definicija je bila v uporabi do leta 2013, ko jo je nadomestila nova, ki
vključuje kazalnik Johna Hillsa »Nizki dohodki, visoki stroški (LIHC)«. Definicija LIHC
navaja, da je gospodinjstvo energetsko revno, če je, potem ko odštejemo stroške energije,
preostali dohodek pod uradno črto revščine (Podnebno ogledalo, 2018a, 7).17
V skladu z Uradnim listom EU govorimo o energetski revščini takrat, ko gospodinjstvo težko
ali je nezmožno zagotoviti ustrezno ogrevanje stanovanja po dostopni ceni in nima dostopa do
storitev, povezanih z energijo po dostopni ceni (Uradni list EU, 2011/C 44/09).

16

Samoocena in razvojne možnosti slovenskega veleprodajnega trga z zemeljskim plinom, 2018, dostopno
v
slovenskem
jeziku
prek
https://www.agen-rs.si/documents/10926/135879/Samoocena-in-razvojnemo%C5%BEnosti-slovenskega-veleprodajnega-trga-z-zemeljskim-plinom---kon%C4%8Dni/9506c55a-3dbe4648-91ed-20284d1af87a,
dostopno
v
angleškem
jeziku
prek
https://www.agenrs.si/documents/10926/135879/Self-assessment-and-development-options-for-the-Slovenian-gas-wholesalemarket---final/39427e90-bdd4-4845-8b42-50f665cfbc8f
17

Podnebno
ogledalo,
Zvezek4:
Energetska
revščina,
2018,
dostopno
https://www.podnebnapot2050.si/wp-content/uploads/2018/04/Podnebno_Ogledalo_2018_Zvezek4.pdf

prek:
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Statistični urad Republike Slovenije, ki spremlja pojav energetske revščine v Sloveniji, jo
opredeljuje kot »stanje, v katerem si gospodinjstvo ni zmožno zagotoviti primerno toplega
stanovanja (in drugih energetskih storitev – ogrevanja sanitarne vode, razsvetljave ipd.) po
sprejemljivi ceni. Na pojav energetske revščine tako najbolj vplivajo dohodki, cene
energentov in njihova poraba (ta je odvisna od ravnanja stanovalcev in energetske
učinkovitosti stanovanj)« (SURS, 2016, 2-3).18
Slovenski okoljski javni sklad (Eko sklad) navaja, da se energetska revščina »pojavlja v
gospodinjstvih z nizkimi dohodki, ki zaradi socialne stiske ne morejo zagotavljati primerno
toplega stanovanja in drugih energetskih storitev po sprejemljivi ceni. Energetska revščina
najpogosteje prizadene najbolj ranljive skupine, kot so brezposelni, upokojenci in slabo
plačani zaposleni« (Eko sklad, 2018).19
Statistični urad Republike Slovenije ugotavlja, da so bili deleži izdatkov gospodinjstev za
elektriko, plin in druga goriva glede na višino vseh njihovih razpoložljivih sredstev v 2015
nižji kot v 2012. Gospodinjstva v Sloveniji so v 2015 porabila za elektriko, plin in druga
goriva v povprečju 6,7 % vseh svojih razpoložljivih sredstev, kar je za 0,7 odstotne točke
manj kot v 2012 (na to leto se nanašajo zadnji razpoložljivi podatki) in enako kot v letu 2000.
Sicer je bil delež izdatkov za ta namen najmanjši v obdobju 2003–2005 (6,3 %).
Gospodinjstva z najnižjimi dohodki so za ta namen porabila skoraj 18 % vseh svojih
razpoložljivih sredstev.
Slovenija nima kvantitativno določenih ciljev na področju energetske revščine, a je na tem
področju kljub temu dejavna (glej točko 3.4.4.).
2.5. Razsežnost raziskav, inovacij in konkurenčnosti
Slovenija je decembra 2017 sprejela Strategijo razvoja Slovenije do leta 2030, s katero se je
zavezala tudi k uresničevanju Agende za trajnostni razvoj do leta 2030. V njej sta opredeljena
dva cilja, ki se nanašata na razsežnost raziskav, inovacij in konkurenčnosti v Sloveniji:
- kot šesti cilj SRS 2030 je določen »Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in
raziskovalni sektor«, kjer je med drugim določena tudi usmeritev v okoljsko sprejemljive
tehnologije in ekoinovacije, ki kot pomemben dejavnik konkurenčnosti podjetij hkrati
prispeva k zmanjševanju obremenitev okolja. Pri tem cilju so opredeljeni naslednji kazalniki
uspešnosti, ki jih želi Slovenija doseči do leta 2030 (SRS 2030, str. 34–35):
- produktivnost (BDP na zaposlenega, po kupni moči), kjer želi do leta 2030 doseči
ciljno vrednost, 95 Indeks, EU = 100;
- evropski inovacijski indeks, kjer želi do leta 2030 doseči uvrstitev v skupino držav
vodilnih inovatork EU;
18

SURS,
Energetska
revščina,
2016,
dostopno
prek:
http://www.stat.si/StatWeb/Common/PrikaziDokument.ashx?IdDatoteke=9200
19
Eko sklad, Energetska revščina, dostopno prek https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/energetska-revscinazmanjsevanje-zero-ensvet
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-

indeks digitalnega gospodarstva in družbe, kjer želi do leta 2030 doseči uvrstitev v
prvo tretjino držav EU po vseh petih osrednjih sestavinah indeksa.

- kot osmi cilj SRS 2030 je določen Prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo kot
prednostna razvojna usmeritev za celotno gospodarstvo, kjer bo treba prekiniti povezavo med
gospodarsko rastjo in rastjo rabe surovin in neobnovljivih virov energije ter s tem povezanim
povečanim obremenjevanjem okolja. (str. 38). Pri tem cilju so opredeljeni že omenjeni
kazalniki uspešnosti, ki jih želi Slovenija doseči do leta 2030 (SRS 2030, str. 38–39):
4. snovna produktivnost, kjer želi do leta 2030 doseči ciljno vrednost 3,5 standard kupne
moči (SKM)/kg (glede na izhodiščno vrednost 1,79 SKM/kg v letu 2015);
5. delež obnovljivih virov v končni rabi energije, kjer želi do leta 2030 doseči ciljno
vrednost 27 % (glede na izhodiščno vrednost 22 % v letu 2015);
6. emisijska produktivnost, kjer želi do leta 2030 doseči povprečje EU v letu 2030 (glede
na izhodiščno vrednost 2,9 SKM/kg CO2 ustreznik v letu 2015).
Na področju raziskav in inovacij je Vlada Republike Slovenije v letu 2010 sprejela cilj, da
bo Slovenija do leta 2020 dosegla skupna vlaganja javnega in zasebnega sektorja v raziskave
in razvoj v višini 3 % BDP (za javna vlaganja je cilj 1 % BDP), kar je potrdila
Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije 2011-2020, ki jo je sprejel Državni zbor 24.
5. 2011 (Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (ReRIS1120)).20 Ta je v ciljih celo nekoliko ambicioznejša (3,6% BDP). V okviru tega cilja sredstva,
namenjena izpolnjevanju ciljev energetske unije, niso posebej opredeljena, so pa glede na
multi-disciplinarnost okolja vključena v mnoga področja raziskav. Tako RISS že v viziji
opredeljuje:
»Do leta 2020 bo vzpostavljen odziven raziskovalni in inovacijski sistem, ki ga
bodo sooblikovali vsi deležniki in bo odprt svetu. Ta sistem bo trdno zasidran v
družbi, bo v njeni službi, odzival se bo na potrebe in hotenja državljanov ter
omogočal reševanje velikih družbenih izzivov prihodnosti, kakršni so podnebne
spremembe, energija, pomanjkanje virov, zdravje in staranje. Kot rezultat tega se
bo v družbi povečal ugled in privlačnost dela raziskovalcev, razvojnikov in
inovatorjev. Pravni okvir za delovanje takšnega sistema bo s prilagoditvijo
zakonodaje vzpostavljen v letu 2012.«
Slovenija nacionalnih ciljev do leta 2030 glede financiranja javnih in, kjer so na voljo,
zasebnih raziskav in inovacij, povezanih z energetsko unijo, vključno s časovnim okvirom za
izpolnitev ciljev, nima zakonsko predpisanih. Določen obseg sredstev se raziskavam, razvoju
in inovacijam na področju podnebnih sprememb, kar delno pokriva tudi cilje energetske unije,
namenja v okviru razpisov Agencije za raziskave in razvoj. Slovenija bo začela temu
predvidoma namenjati sredstva iz Podnebnega sklada v letu 2019.

20

Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (ReRIS11-20), dostopno prek
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO68
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Nacionalni cilji do leta 2050, povezani s spodbujanjem tehnologij čiste energije in uvedbo
nizkoogljičnih tehnologij, v nacionalnih dokumentih (še) niso določeni.
Na področju konkurenčnosti Slovenska industrijska politika (SIP), ki jo sprejela Vlada
Republike Slovenije 6. februarja 2013, določa le cilje do leta 2020, kjer je kot osrednji cilj
določeno prestrukturiranje obstoječe industrije v energetsko, materialno, okoljsko in družbeno
učinkovito industrijo znanja in inovativnosti za nova, trajnejša in kvalitetnejša delovna mesta
ter večjo vpetost v mednarodne tokove poslovanja. Pri tem je kot kazalnik določen dvig
dodane na zaposlenega s 60 % na 80 % povprečja EU-27 (Slovenska industrijska politika,
2013, str. 10).21
Vlada Republike Slovenije je 20. septembra 2015 sprejela Slovensko strategijo pametne
specializacije (S4)22, ki predstavlja izvedbeni načrt za prehod v visoko produktivno
gospodarstvo preko krepitve inovacijske sposobnosti, spodbujanja transformacije in
diverzifikacije industrij v nove dejavnosti ter rasti novih in hitro rastočih podjetij. S4
integrira, konkretizira in nadgrajuje že sprejete strateške dokumente Republike Slovenije (npr.
RISS in SIP) in sicer z nišno usmerjenostjo (tj. preko opredeljenih prioritetnih področij),
povezanim pristopom do vseh razvojnih akterjev, usmerjenim, celovitim in prilagojenim
svežnjem ukrepov in globalno integriranim pristopom.
S4 opredeljuje 3 prioritetne stebre in 9 področij uporabe, na katerih Slovenija dosega kritično
maso, znanja, kapacitet in kompetenc in tako poseduje inovacijski potencial za pozicioniranje
na globalnih trgih (S4, 2017, str. 8-9):
I. Digitalno
1. Pametna mesta in skupnosti
2. Pametne stavbe in dom z lesno verigo
II. Krožno
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
4. Trajnostna hrana
5. Trajnostni turizem
III. (S)Industrija 4.0
6. Tovarne prihodnosti
7. Zdravje - medicina
8. Mobilnost
9. Materiali kot produkti
Ključni cilji S4 do leta 2023 so (S4, 2017, str. 7):
1. dvig dodane vrednosti na zaposlenega na ravni posameznih področij uporabe.

21

Slovenska
industrijska
politika 2014-2020,
dostopno
prek
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/DPK/SIP/SIP_-_vladni_dokument.pdf
22
S4
–
Slovenska
strategija
pametne
specializacije
2014-2020,
dostopno
prek:
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/S4_strat
egija_V_Dec17.pdf
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2. izboljšanje konkurenčnosti na globalnih trgih s povečanim obsegom znanja in tehnologij v
izvozu Slovenije,
a. povečanje deleža visokotehnološko intenzivnih proizvodov v izvozu od 22,3 % (leta
2012) na EU-15 povprečje, tj. 26,5%;
b. povečanje deleža izvoza storitev z visokim deležem znanja v izvozu od 21,4 % (leta
2012) na 33%, kar pomeni prepolovitev zaostanka do povprečja EU,
3. dvig podjetniške aktivnosti s sedanjih 11 odstotkov vsaj na raven povprečja EU, to je 12,8
%.
Preostale štiri razsežnosti energetske unije so sicer v najširšem smislu naslovljene v okviru
vseh devetih področij uporabe S4. V ožjem smislu pa je področje spodbujanja tehnologij čiste
energije, uvajanja nizkoogljičnih tehnologij in zagotavljanja energetske učinkovitosti
naslovljeno v okviru naslednjih področij uporabe S4:
- Pametna mesta in skupnosti, kjer je ključni cilj med drugim vzpostavitev vsaj dveh
pilotnih projektov, prednostno na področju energetike in urbane mobilnosti oziroma
varnosti;
- Pametne stavbe in dom z lesno verigo, kjer je ključni cilj med drugim predstavlja razvoj
celovitih sistemov upravljanja zgradb, doma in delovnega okolja prihodnosti ter pametnih
domačih naprav s ciljem energetske učinkovitosti;
- Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, kjer je ključen cilj do leta 2023 izboljšanje
indeksa snovne učinkovitosti iz 1,07 (leta 2011) na 1,50 in vzpostavitev 5 novih verig
vrednosti z zaključenimi snovnimi tokovi preko spodbujanja in vlaganja v tehnologije za
predelavo biomase ter razvoj novih bioloških materialov, tehnologije za uporabo
sekundarnih surovin in ponovno rabo odpadkov ter tehnologije za pridobivanje energije iz
alternativnih virov.
- Trajnostna hrana, kjer ključen cilj predstavlja zagotovitev dolgoročno vzdržnih pogojev za
razvoj slovenskemu prostoru in podnebnim spremembam prilagojenih sort in kmetijskih
vrst preko spodbujanja in vlaganja v tehnologije za trajnostno rastlinsko in življenjsko
proizvodnjo;
- Trajnosti turizem, kjer ključni cilj do leta 2023 med drugim predstavlja povečanje
energetske učinkovitosti v turističnih objektih za 20 %, le ta pa bo med drugim dosežen s
ciljnim spodbujanjem in vlaganjem v tehnološke rešitve za trajnostno rabo virov v
nastanitvenih zmogljivostih.
- Mobilnost, kjer je predvideno ciljno spodbujanje in vlaganje v nišne komponetne in
sisteme za motorje z notranjim izgorevanjem ter sisteme za e-mobilnost in hranjenje
energije.
Fokusna področja in tehnologije, opredeljene v samem dokumentu S4, se redno nadgrajujejo
in dopolnjujejo in sicer v sodelovanju med državo in Strateškimi razvojno-inovacijskimi
partnerstvi (SRIP). Na vsakem izmed 9 področij uporabe S4 namreč deluje en SRIP, tj.
dolgoročno partnerstvo med podjetji, institucijami znanja (npr. raziskovalnimi inštituti in
univerzami), občinami, povezovalnimi institucijami, uporabniki, nevladnimi organizacijami in
drugimi akterji. Tesno sodelovanje med državo (tj. Delovno skupino državnih sekretarjev za
izvajanje S4 - DSDS S4) in SRIP-i torej predstavlja institucionalno podlago za nov razvojni
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model močnejšega in komplementarnega delovanja med gospodarstvom, institucijami znanja,
drugimi akterji in državo, še posebej kar zadeva nadaljnjega opredeljevanja ciljev, prioritetnih
fokusnih področij, tehnologij in področij skupnega razvoja oziroma niš, kakor tudi potrebnega
svežnja ukrepov.
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3. POLITIKE IN UKREPI
Ministrstvo za infrastrukturo je za namen strokovne in tehnične podpore ter pripravo
končnega predloga celovitega NEPN pripravilo javni razpis, na podlagi katerega je sklenilo
pogodbo s konzorcijem institucij pod vodstvom Inštituta »Jožef Stefan«. Slednji bo na
podlagi modela REES-SLO osvežil potrebne strokovne podlage in sodeloval pri pripravi
končne verzije NEPN in bo ustrezno upošteval tudi ugotovitve projekta LIFE Podnebna pot
2050 ter bo ustrezno usklajen z Dolgoročno strategijo. Slovenija bo predlog politik in ukrepov
za posamezne razsežnosti energetske unije do leta 2030 (in s pogledom do leta 2040)
natančno zarisala v končni verziji NEPN.
V nadaljevanju tako podajamo le kratek presek politik in ukrepov, ki so bili oblikovani
v okviru doseganja ciljev do leta 2020, in na katerih bo Slovenija smotrno gradila svoje
politike in ukrepe do leta 2030.
3.1. Razsežnost razogljičenje
3.1.1. Emisije in odvzemi toplogrednih plinov
Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020
Slovenija je leta 2014 sprejela Operativni program zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do
leta 2020 (v nadaljevanju OP TGP 2020), ki predstavlja izvedbeni načrt ukrepov, s katerimi bi
naj Slovenija dosegla cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov na podlagi Odločbe
406/2008/ES. Ukrepi zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, ki so določeni v OP TGP 2020,
so usmerjeni k doseganju večjih razvojnih učinkov vloženih javno finančnih sredstev in k
izboljšanju stroškovne učinkovitosti izvajanja ukrepov. OP TGP 2020 se zato osredotoča na
ukrepe na področjih oz. sektorjih, ki pomenijo največje deleže v emisijah toplogrednih plinov,
to so energetska sanacija stavb, emisije iz prometa, kmetijstva in emisije toplogrednih plinov
ter pri ravnanju z odpadki (OP TGP 2020, str. 4).
OP TGP 2020 zagotovil stabilen okvir za izvajanje aktivnosti in je gradil na že sprejetih
programih in uveljavljenih instrumentih in ukrepih v državi, jih krepil in nadgradil ter
dopolnil z novimi in dodatnimi ukrepi (OP TGP 2020, 2014, str. 4). OP TGP 2020 je
kompleksen program ukrepov programiranih po različnih sektorjih (OP TGP, 2014):
- zelena rast gospodarstva,
- stavbe,
- promet,
- kmetijstvo,
- drugi sektorji (ne-ETS industrija, ne-ETS energetika, odpadki),
- izobraževanje, usposabljanje, informiranje in ozaveščanje.
Skoraj polovica ukrepov OP TGP se izvaja v sodelovanju dveh ali več institucij (Podnebno
ogledalo, 2018b, str. 22).23
23

Podnebno
ogledalo,
Zvezek0:
Povzetek
za
odločanje,
2018,
dostopno
https://www.podnebnapot2050.si/wp-content/uploads/2018/04/Podnebno_Ogledalo_2018_Zvezek0.pdf

prek:
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Zelena rast gospodarstva
Ukrepi, določeni v OP TGP 2020 omogočajo prehod na nizkoogljično gospodarstvo, ki v
celoti ločuje gospodarsko rast od emisij toplogrednih plinov: izboljšuje učinkovitost rabe
virov, znižuje toplogredne pline, z učinkovitostjo in inovacijami izboljšuje konkurenčnost ter
spodbuja rast in zaposlenost. Za slovensko gospodarstvo je sicer značilen izrazit razklop med
rastjo BDP in emisijami toplogrednih plinov, ne pa tudi razklop med gospodarsko rastjo in
skupno rabo materialnih virov, kar je za doseganje ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih
plinov in dolgoročno konkurenčnost ključno. Ukrepi za spodbujanje zelene rasti gospodarstva
so osredotočeni na naslednja področja: trajnostno potrošnjo in proizvodnjo, podporo
raziskavam in inovacijam ter zmanjšanje okolju škodljivih subvencij in pravilna določitev
cen. Subvencije, ki spodbujajo neučinkovito rabo fosilnih goriv in so v nasprotju s cilji
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, bodo postopoma znatno zmanjšane. Za ohranjanje
konkurenčnosti proizvodnih subjektov in preprečevanje energijske revščine - da bo pritisk na
stroške za rabo goriv ublažen - bo ukrep dopolnjen s spodbudami za povečanje učinkovitosti
rabe goriv (OP TGP 2020, 2014, str. 5-6).
Energetska sanacija stavb
Energetska sanacija stavb je priložnost za hitro gospodarsko rast in ponovni zagon
gospodarstva ter znatno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Da bi izboljšali učinkovitost
obstoječih ukrepov in povečali obseg investicij na tem področju, je pri spodbujanju energetske
sanacije stavb v javnem sektorju treba izboljšati finančni vzvod (razmerje med subvencijami
in spodbujenimi investicijami) z 1:1,2 v letu 2012 na najmanj 1:3 v letu 2020 z okrepitvijo
izvajanja energetskega pogodbeništva. Načrtovani so ukrepi, s katerimi bi zagotovili večjo
dostopnosti povratnih sredstev, kakor tudi virov namenskih povratnih sredstev mednarodnih
finančnih institucij. S tem bo omogočen večji obseg energetske sanacije stavb v vseh
sektorjih. Ker se investicije odplačajo z zmanjšanjem stroškov za goriva, bodo učinki na
konkurenčnost in gospodarsko rast znatni in dolgoročni (OP TGP 2020, 2014, str. 6).
Promet
Ključni sektor pri doseganju državnih ciljev do leta 2020 je promet. Doslej sprejeti ukrepi so
nadgrajeni s spremembami sistema koncesij, cenovne politike in sistema subvencioniranja v
javnem potniškem prometu ter s spremembami sistema povračila za prevoz na delo in
povračila potnih stroškov. Ključna bo tudi postopna ukinitev subvencij za rabo goriva/vračila
trošarine v povezavi z uveljavljanjem novih ukrepov: shemo prostovoljnih obveznosti in
finančnih spodbud za povečanje učinkovitosti rabe energij. Ukrepi na tem področju bodo
usmerjeni v obvladovanje emisij toplogrednih plinov, zato sta ključna krepitev aktivnosti in
dosledno izvajanje ukrepov, zlasti pa (OP TGP 2020, 2014, str. 6):
- promocija in konkurenčnost javnega potniškega prometa;
- spodbujanje trajnostnega tovornega prometa;
- povečanje energetske učinkovitosti cestnih motornih vozil in
- spodbujanje nemotoriziranih oblik prometa.
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Kmetijstvo
Dolgoročni cilj slovenskega kmetijstva v prihodnosti z vidika uspešnega upravljanja s
podnebnimi spremembami je obvladovanje emisij toplogrednih plinov, ob hkratnem
povečanju samooskrbe z zdravo in kakovostno hrano in ohranjanju kmetijskih površin v
uporabi.
Cilji so skladni z usmeritvami in cilji Resolucije o strateških usmeritvah razvoja
slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – Zagotovimo.si hrano za jutri (UL RS št.
25/2011, z dne 4. 4. 2011) in petimi strateškimi stebri prilagajanja opredeljeni v Strategiji
prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam (sprejela Vlada
Republike Slovenije leta 2008).
Ukrepi za doseganje zastavljenih ciljev se že izvajajo v okviru Programa razvoja podeželja
za obdobje 2014 – 2020 s poudarkom na Kmetijsko okoljskih plačilih (KOPOP) in v
okviru drugih programov, projektov ali rednih del in nalog, ki jih izvajajo javne službe na
področju kmetijstva.
V obdobju po letu 2020 bodo ukrepi za doseganje cilja zmanjšanja toplogrednih plinov med
drugim usmerjeni tudi v zmanjšanje emisij na enoto pridelane hrane, kar je glede na naravne
danosti za kmetovanje in strukturo emisij TGP v kmetijstvu še posebej pomembno pri prireji
kravjega mleka in mesa govedi in drobnice. Ključna pri tem pa sta učinkovit prenos in
izmenjava znanja, ki sta zaradi razdrobljenosti in majhnosti kmetijskih gospodarstev ter
neugodne starostne in izobrazbene strukture še posebej zahtevna.
Ukrepi
Spodaj podajamo pregled, ki vključuje ukrepe iz OP TGP 2020 in druge ukrepe zmanjševanja
emisij TGP iz najnovejših strateških in programskih dokumentov ter ukrepe, ki se izvajajo na
podlagi veljavne zakonodaje
Tabela: Seznam ukrepov OP TGP 2020
Instrument/ukrep OP TGP
Finančne spodbude za izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije ter
povezovanje v centre znanja
Finančne spodbude (več instrumentov) za naložbe podjetij v inovacije in
raziskave: za eko inovacije in razvoj novih zelenih izdelkov, storitev, poslovnih
modelov idr. ukrepe
Finančne spodbude za podjetništvo: tehnološko posodabljanje podjetij, zagon
podjetij, vključno z investicijskimi in razvojnimi vlaganji za izboljšanje snovne
in energetske učinkovitosti podjetij
Revizija in dopolnitev zakonodaje o proizvodih, ki izhaja iz direktive o
okoljsko primerni zasnovi izdelkov, direktive v zvezi z energijskim
označevanjem in Uredbe o znaku za okolje.
Postopno zmanjševanje subvencij fosilnim gorivom
Razširitev in nadgradnja sistema zelenega javnega naročanja, vključno z
uvajanjem javnega naročanja inovacij

Sektor

Zelena gospodarska rast

Večsektorski ukrepi
Zelena gospodarska rast
Promet
Zelena gospodarska rast
Promet
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Demonstracijski projekti
Energetska učinkovitost v okviru trajnostnega prostorskega načrtovanja
Shema podpor za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE z visokim
izkoristkom
Shema podpor za proizvodnjo toplote iz OVE
Revizija okoljskih dajatev na področju odlaganja odpadkov

Zelena gospodarska rast
Industrija
Večsektorski ukrepi
Večsektorski ukrepi
Stavbe
Odpadki

Spodbujanje učinkovitosti vozil v okviru davka za motorna vozila

Promet

Spodbujanje URE in OVE v stavbah
Spremembe in dopolnitve predpisov za energetsko učinkovitost stavb
Sheme povratnih sredstev za energetsko učinkovitost v gospodinjstvih: posojila
Eko sklada in spodbude drugim ponudnikom zelenih posojil za stanovanjski
sektor.
Proces oblikovanja in uveljavljanja instrumentov za spodbujanje
konkurenčnosti javnega potniškega prometa
Shema subvencij za nova tovorna vozila v povezavo s prostovoljnimi
obveznostmi za tovorni promet
Nepovratne finančne spodbude za trajnostno mobilnost v obdobju
2014−2020
Nepovratne finančne spodbude za železniško prometno infrastrukturo v
obdobju 2014−2020

/
Stavbe
Stavbe
Večsektorski ukrepi
Promet
Promet
Promet
Promet

Spodbujanje trajnostne izbire transporta v okviru obračuna potnih stroškov

Promet

Označevanje vozil

Promet

Subvencije za nakup novih vozil

Promet

Obvezni delež OVE za pogon motornih vozil

Promet

Spodbujanje varčne vožnje

Promet

Nepovratne investicijske finančne spodbude za naložbe v osnovna
sredstva, ki izboljšajo splošno učinkovitost kmetijskega gospodarstva in
za infrastrukturo, povezano z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva
Spodbude za izvajanje nadstandardnih načinov kmetovanja, ki prispevajo k
zmanjšanju emisij didušikovega oksida
Izvajanje nadstandardnih načinov kmetovanja, ki prispevajo k zmanjšanju
emisij metana

Kmetijstvo
Kmetijstvo
Kmetijstvo

Programi usposabljanja, svetovanja in demonstracijski projekti

Kmetijstvo

Raziskave in inovacije v kmetijstvu

Kmetijstvo

Lokalne akcijske skupine

Kmetijstvo

Izvajanje Skupnega temeljnega rejskega programa za pasme goved in drobnice

Kmetijstvo

Javna svetovalna služba

Kmetijstvo

Nepovratne finančne spodbude za URE in OVE, posebej namenjene malim in
srednjim podjetjem
Zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih v okviru obveznosti
dobaviteljev energije

Drugi ESD sektorji
Večsektorski ukrepi
Drugi ESD sektorji
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Spremembe in dopolnitve predpisov, ki urejajo emisije F-plinov

Drugi ESD sektorji

Nepovratne investicijske spodbude za URE in OVE v industriji

Drugi ESD sektorji

Subvencije za uvajanje sistemov za upravljanje z energije

Drugi ESD sektorji

Posojila Eko sklada z ugodno obrestno mero za ukrepe URE in OVE

Večsektorski ukrepi
Drugi ESD sektorji

Nepovratna finančna sredstva za izgradnjo manjkajoče infrastrukture

Drugi ESD sektorji

Pilotni projekti za ozaveščanje

Drugi ESD sektorji

Nepovratna finančna sredstva za investicije v sisteme za zbiranje in za ustrezno
stopnjo čiščenja komunalnih odpadnih voda v večjih aglomeracijah ter
Investicije v stroškovno ter okoljsko upravičene male čistilne naprave.

/

Nadgradnja in izvedba gozdne inventure

/

Razvoj metodologije za spremljanje ponorov

/

Nadaljnja vključitev ukrepov v sektorsko politiko

/

Poročanje UNFCCC in EK

/

Subvencije za usposabljanje za krepitev kadrovskih potencialov za prehod v
nizkoogljično družbo
Načrtovanje in razvoj usposabljanja za prehod v nizkoogljično družbo
Izobraževanje in usposabljanje
Informiranje in ozaveščanje ciljnih javnosti
Vključevanje podnebnih vsebin v širši proces razvoja vzgoje in izobraževanja
za trajnostni razvoj v Sloveniji na vseh stopnjah izobraževanja
Koordinacija izvajanja OP-TGP-2020
Krepitev zmogljivosti za izvajanje ukrepov OP-TGP-2020 v okviru pristojnih
institucij
Izvedba procesov za oblikovanje in pospešitev izvajanja ukrepov na področjih:
davkov in taks, spodbujanja inovacij, energetske prenove stavb kulturne
dediščine, uveljavljanja energetskega pogodbeništva in energetske prenove
večstanovanjskih stavb
Izvedba procesov za oblikovanje in pospešitev izvajanja ukrepov na področju
trajnostnega prometa
Poročanje Vladi RS o izvajanju OP TGP 2020
Projekcije emisij TGP in poročanje EK
Poročanje UNFCCC
Nadgradnja metodologije za izdelavo projekcij v prometu
Razvoj modelov za pripravo projekcij do leta 2050 in vrednotenja učinkov na
zeleno gospodarsko rast
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Razširjena analiza stroškovne učinkovitosti in učinkov izvajanja ukrepov
zmanjšanja emisij TGP
Uskladitev metodologije za ocenjevanje učinka ukrepov na zmanjšanje emisij
TGP

Vir: Drugo poročilo o izvajanju OP TGP 2020, 2017, str. 16-19
Strategija razvoja Slovenije do 2030
V okviru osmega razvojnega cilja, tj. prehoda v Nizkoogljično krožno gospodarstvo
namerava Slovenija cilje doseči (SRS 2030, str. 38–39):
a) s prekinitvijo povezave med gospodarsko rastjo in rastjo rabe virov ter izpustov TGP, kar
bo možno z izobraževanjem in povezovanjem različnih deležnikov za prehod v krožno
gospodarstvo;
b) s spodbujanjem inovacij, uporabe oblikovanja in informacijsko-komunikacijskih
tehnologij za razvoj novih poslovnih modelov in proizvodov za učinkovito rabo surovin,
energije ter s prilagajanjem na podnebne spremembe;
c) z nadomestitvijo fosilnih goriv s spodbujanjem URE in rabe OVE na vseh področjih rabe
energije, ob usklajevanju interesov na presečnih področjih: voda – hrana – energija –
ekosistemi;
d) z zagotavljanjem, da infrastruktura in raba energije v prometu podpirata prehod v
nizkoogljično krožno gospodarstvo ter omogočata trajnostno mobilnost, tudi z uvajanjem
novih konceptov mobilnosti in povečanjem deleža javnega potniškega prometa;
e) z uporabo prostorskega načrtovanja za oblikovanje vozlišč nizkoogljičnega krožnega
gospodarstva in razvojnih rešitev na regionalni in lokalni ravni.
Želja po razklenitvi povezave med rastjo BDP in rastjo prometa je bila zapisana že v Beli
knjigi o evropski prometni politiki iz leta 2001 (White paper on European transport policy for
2010: time to decide - Brussels, 12.9.2001, COM(2001) 370 final). Vendar je bil ta cilj že v
vmesnem pregledu tega dokumenta v letu 2006 (Vmesni pregled Bele knjige Evropske
komisije o prometu iz leta 2001, Bruselj, 22.6.2006, COM(2006) 314 final) umaknjen in ga je
nadomestilo načelo so-modalnosti, ki pomeni učinkovito uporabo vseh načinov transporta,
znotraj njih samih ali v njihovi kombinaciji. S tem naj bi dosegli optimalno in trajnostno
uporabo vseh virov na področju prometa. Izkustveno je namreč dokazano, da se za vsak
odstotek rasti BDP promet poveča, lahko tudi do 2%. To upošteva tudi slovenski nacionalni
prometni model (Več o tem v Strategiji razvoja prometa v Republiki Sloveniji z dne, 29. 7.
2015, sklep Vlade RS št.: 37000-3/2015/8, str. 76).
V okviru devetega razvojnega cilja, tj. Trajnostno upravljanje naravnih virov, namerava
Slovenija cilje doseči (SRS 2030, str. 40):
a) z uvajanjem ekosistemskega načina upravljanja naravnih virov in s preseganjem
sektorskega načina razmišljanja, med drugim s pravočasnim usklajevanjem
nacionalnih in čezmejnih interesov na presečnih področjih voda – hrana – energija –
ekosistemi, ki se bodo v prihodnosti spreminjali in prilagajali tudi zaradi posledic
podnebnih sprememb;
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b) z učinkovitim upravljanjem površinskih in podzemnih voda, obalnih in morskih virov
ter z doseganjem njihovega dobrega stanja;
c) z zagotavljanjem trajnostnega razvoja gozda kot ekosistema z vidika njegovih
ekoloških, gospodarskih in socialnih funkcij;
d) s preprečevanjem čezmernega onesnaževanja vseh sestavin okolja;
e) z ohranjanjem visoke stopnje biotske raznovrstnosti in kakovosti naravnih vrednot ter
s krepitvijo ekosistemskih storitev;
f) s trajnostnim upravljanjem tal in ohranjanjem ekosistemskih storitev tal,
preprečevanjem nadaljnje degradacije in sanacijo degradiranih tal;
g) s trajnim varovanjem in ohranjanjem kakovostnih kmetijskih zemljišč ter s
spodbujanjem kmetijske prakse za povečanje samooskrbe z lokalno trajnostno,
predvsem ekološko pridelavo živil, ki pozitivno vplivajo na zdravje ljudi;
h) z zagotavljanjem kakovostnega bivalnega okolja ob odgovornem in učinkovitem
ravnanju s prostorom, s prednostno rabo funkcionalno degradiranih območij, na
podlagi usklajenih prednostnih in uravnoteženih nalog, tudi v luči skladnejšega
regionalnega razvoja;
i) z zagotavljanjem sistema upravljanja na vseh ravneh za čim učinkovitejše prilagajanje
na podnebne spremembe in čim boljši izkoristek priložnosti, ki jih te prinašajo.
Energetski koncept Slovenije
Usmeritve in cilje, ki jih določa predlog ReEKS, bo Slovenija dosegla z zasledovanjem
ključnih ukrepov in sicer (Predlog ReEKS, 32. odst.):
- s povečanjem energetske učinkovitosti in posledičnim zmanjšanjem rabe energije,
- z ozaveščanjem uporabnikov in ponudnikov o trajnostni oskrbi in ravnanju z energijo,
- s podporo razvoju znanj in novih tehnologij s področja trajnostne oskrbe in ravnanja z
energijo,
- z opuščanjem fosilnih virov in postopnim prehodom na obnovljive in nizkoogljične
vire,
- z uvajanjem naprednih energetskih sistemov in storitev.
Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF)
Nacionalni gozdni program je s sprejeto resolucijo (Ur. l. RS, št. 111/07) temeljni strateški
dokument s področja gozdov in gozdarstva, na podlagi katerega so gozdovi opredeljeni kot
trajni vir zagotavljanja ohranjanja zdravja prebivalcev Slovenije in da gozdovi ob trajnostnem
gospodarjenju ter rabi lesa, varstvu okolja in biotske pestrosti omogočajo ekonomski razvoj in
zagotavljajo delovna mesta. Med drugim resolucija opredeljuje cilje, usmeritve in indikatorje
za uresničevanje vizije in zastavljenih temeljnih ciljev Nacionalnega gozdnega programa in
podrejenih operativnih programov. Leta 2017 sprejeti petletni Operativni program za
izvajanje Nacionalnega gozdnega programa 2017 – 2021 predstavlja vez med temeljnim
strateškim dokumentom in dokumenti, ki na nižjih ravneh tvorijo temelje za načrtovanje,
izvajanje in spremljanje ukrepov gozdne politike. Področje sicer ureja Zakon o gozdovih
(Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07,
106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) in z njim
povezani podzakonski akti za področje gozdov in gozdarstva.
41

Zakon o gozdovih v 1.a členu tudi določa obveznosti do Evropske unije, katerim se je s
področja gozda pridružila EU uredba 2018/841 oz. Uredba o vključitvi emisij toplogrednih
plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (ang. Land
Use Land Use Change and Forestry; LULUCF).24 Uredba LULUCF vključuje zemljišča za
kmetijsko rabo, mokrišča in gozdove.
Tako kot ostale članice bo tudi Slovenija podala svoj prispevek s sektorja LULUCF, pri čemer
je cilj, da omenjeni sektor v obdobju od leta 2021 do 2025 oziroma od leta 2026 do 2030 ne
proizvede neto emisij, oziroma da emisije ne presegajo ponorov. Izračun emisij in ponorov,
oziroma referenčno vrednost za specifičen podsektor poda vsaka članica v njej lastnem
nacionalnem načrtu, izdelanem na podlagi pravil izračunavanja iz Uredbe 2018/841. Izračun
prihodnje referenčne vrednosti upošteva površino rabe tal, rabo tal in intenzivnost
gospodarjenja iz referenčne periode med letoma 2000 in 2010, sedanje stanje in modeliranje
stanja iz prvega dela obdobja od leta 2021 do 2025. Model bo omogočil primerjavo med
pričakovano, na referenčno periodo vezano intenzivnostjo gospodarjenja in dejansko izvedeno
v času od leta 2021 do 2025. Pri tem se bo preseganje referenčne vrednosti obračunavalo kot
emisija, manjša intenzivnost pa kot ponor.
3.1.2. Energija iz obnovljivih virov
Spodbujanje obnovljivih virov energije in zagotavljanje prednosti učinkoviti rabi in
obnovljivim virom energije je v Energetskem zakonu (EZ-1) opredeljeno med cilji energetske
politike.
Slovenija mora na področju razvoja obnovljivih virov energije do 2020 doseči ambiciozne
cilje, ki bodo prispevali tako k povečanju zanesljivosti oskrbe z energijo, zmanjšanju učinkov
na okolje, gospodarski rasti in razvoju delovnih mest ter zaposlenosti (Osnutek AN OVE
2010-2020 (posodobitev 2017), str. 15).25
Slovenija je z Direktivo o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (v nadaljevanju
OVE) prevzela obveznost, da bomo do leta 2020 dosegli 25 % obnovljivih virov v celotni
porabi energije. V skladu s tem je Vlada RS julija 2010 sprejela Akcijski načrt za obnovljive
vire energije za obdobje 2010−2020 (AN OVE-2010). Leta 2017 je bil pripravljen predlog
posodobitve AN OVE, v katerega so bile vključene tudi projekcije proizvodnje in rabe
obnovljivih virov do leta 2030 ter indikativni nacionalni cilj na področju OVE do leta 2030
(minimalno 27 %). Za doseganje cilja do leta 2030 sta izdelana dva scenarija: vetrni (večja
izraba vetrne energije) in drugi sončni (večja izraba sončne energije), pri čemer je tako z
ekonomskega kot okoljskega vidika sončni scenarij boljši, zato je ta scenarij določen kot
scenarij posodobljenega AN OVE (Osnutek AN OVE 2010-2020 (posodobitev 2017), str. 9).
24

Uredba (EU) 2018/841 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o vključitvi emisij toplogrednih
plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske
politike do leta 2030 ter spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013 in Sklepa št. 529/2013/EU.
25
Osnutek AN OVE 2010-2020 (posodobitev 2017), dostopno prek http://www.energetikaportal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ove/posodobitev_2017/an_ove_2010-2020_posod-2017.pdf
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Med tehnologijami za proizvodnjo električne energije iz OVE imajo velike hidroelekrarne
(HE) tako energetske kot makroekonomske prednosti, zato sta scenarija oblikovana tako, da je
v obeh vodni potencial maksimalno možno in realno izkoriščen in sicer je od celotnega
neizkoriščenega tehničnega potenciala za proizvodnjo električne energije v HE, ki danes
znaša 51 %, predvideno izkoriščanje dodatnih 13,6 odstotnih točk potenciala, kar pomeni, da
bo do leta 2030 izkoriščenega 62 % tehničnega potenciala. Pri tem pa projekcija ne upošteva
izkoriščenosti vsega tehničnega potenciala na predvidenih vodnih telesih, pač pa dobro
četrtino manj, predvsem kot posledica okoljskih omejitev izvedbe samih projektov. Program
oziroma projekcije načelno upoštevajo, da se prednostno izkoristi potenciale za OVE, ki so
izven varovanih območij. Vendar pa je za doseganje zastavljenih ciljev glede OVE, ki so na
minimalni ravni, potrebno izkoristiti tudi OVE na varovanih območjih, zato so predvideni tudi
projekti na območju NATURA 2000 (Osnutek AN OVE 2010-2020 (posodobitev 2017), str.
9).
»V primeru, da se za predvidene velike HE, ki so na območjih Natura 2000,
do leta 2030 ne bodo našle izvedbene rešitve brez pomembnega vpliva na
Naturo 2000, in posledično HE ne bodo zgrajene, ne bo dosežen cilj AN OVE,
niti v letu 2020 niti v letu 2030« (Osnutek AN OVE 2010-2020 (posodobitev
2017), str. 9).
Poleg dejavnika ohranjanja narave pa je realizacija projektov na področju velikih HE močno
odvisna tudi od aktivnosti Vlade RS tako z vidika določitve koncesijskih obveznosti,
postopkov umešanja v prostor kot izvedbe na te projekte vezne vodne infrastrukture in pa ne
nazadnje investicijskih kapacitet koncesionarjev. Ker obstaja velika verjetnost, da dokončanja
HE Mokrice ne bo mogoče zagotoviti do leta 2020, bo potrebno AN OVE dopolniti z
aktivnostmi za pospešitev izvedbe drugih ukrepov AN OVE, ki so bili sicer predvideni za
izvedbo v obdobju 2020-2030, prednostno bodo pri tem upoštevani ukrepi v sektorjih
daljinsko ogrevanje in industrija, ter drugi stroškovno učinkoviti ukrepi (Osnutek AN OVE
2010-2020 (posodobitev 2017), str. 9).
Pri izvajanju ukrepov se upoštevajo okoljski cilji na področju voda, biotske raznovrstnosti,
okolja in kulturne dediščine, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju namenske rabe
prostora z državnimi in občinskimi prostorskimi akti. AN OVE prednostno usmerja projekte
za izkoriščanje OVE zunaj varovanih območij. Vendar pa je za doseganje zastavljenih ciljev
glede OVE, ki so na minimalni ravni, potrebno izkoristiti tudi OVE na varovanih območjih,
zato so predvideni tudi projekti na območju NATURA 2000 (Osnutek AN OVE 2010-2020
(posodobitev 2017), str. 15).
Dolgoročni pogled na vlogo energije iz obnovljivih virov podaja Predlog ReEKS. Glede na
projekcije razogljičenja, ki so bile pripravljene v okviru priprave predloga ReEKS, se bo
delež OVE v energetskih bilancah večal. V prihodnje bo treba veliko bolje izkoristiti naravne
danosti Slovenije, ob upoštevanju standardov umeščanja energetskih objektov v prostor in
povečati sprejemljivost umeščanja energetskih projektov v prostor, za hitrejše in bolj
učinkovito umeščanje. Pri tem je potrebno posebej obravnavati OVE v koncentriranih
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sistemskih enotah in posebej razpršeno proizvodnjo pri kombiniranih odjemalcih in lokalnih
skupnostih. Prednostno se bodo OVE umeščali na okoljsko in naravovarstveno manj
pomembnih območjih (Predlog ReEKS, 51. odst.).
Hkrati bo razvoj naprednih omrežij omogočil aktivno vlogo odjemalca in povečano izrabo
OVE na lokalni ravni. Zaradi časovno nestanovitne proizvodnje električne energije iz OVE, ki
ne sledi potrebam uporabnikov, bo za njeno masovno izrabo v prihajajočem obdobju treba
zagotoviti tudi primerno zmogljivo in napredno vodeno infrastrukturo, ter zmogljive
pretvornike proizvedenih viškov električne energije v druge uporabne oblike energije oziroma
energentov, ki bodo za shranjevanje velikih količin cenejše. Prehod v nizkoogljično družbo bo
podprt tudi z vključevanjem inovativnih še čistejših virov energije, takoj ko bodo rešitve
tehnološko dozorele (Predlog ReEKS, 52. odst.).
V obdobju prehoda v nizkoogljično družbo bo sončna energija prevzela del bremena
opuščanja fosilnih goriv. Slovenija bo še naprej intenzivno povečevala izrabo sončne energije,
predvsem za proizvodnjo električne energije, kot tudi pasivno rabo sončne energije s
spremenjenim in sončni energiji prilagojenim načrtovanjem stavb. Sončna energija bo
predvidoma imela pomembno vlogo pri samooskrbi stavb, sosesk oz. širših skupnosti z
električno energijo v povezavi s hranilniki energije in toploto iz toplotnih črpalk. Večja
izraba sončne energije bo zahtevala večje povezovanje sistemov, uvajanje novih načinov
skladiščenja energije in ustvarjanje okolja za izkoriščanje proizvodnih in poslovnih
priložnosti (Predlog ReEKS, 2018, 53. odst.).
Slovenija nima obsežnejših ravnih terenov s stanovitno in zadostno hitrostjo vetra za
postavitev zelo učinkovitih večjih polj vetrnih elektrarn, ima pa še neizkoriščena vetrovno
primerna območja izven varovanih območij, kjer bi lahko bilo izkoriščanje vetrne energije
ekonomično. Glede na zastavljene cilje razogljičenja je treba čim prej začeti izrabljati
razpoložljiv neizkoriščen vetrni potencial (Predlog ReEKS, 2018, 54. in 55. odst.).
Lesna biomasa iz slovenskih gozdov je pomemben dejavnik blaženja podnebnih sprememb,
trajnostnega razvoja, zanesljivosti pri oskrbi s toplotno energijo, pozitivnih gospodarskih
učinkov, sinergijskih učinkov vzdolž lesnopredelovalne verige ter manjšanja uvozne
odvisnosti. Pri tem je pomemben tudi gospodarski vidik, saj izraba manj kakovostnega lesa v
energetske namene močno izboljša ekonomiko lesno predelovalnih verig. Odpadna lesna
biomasa ima velik pomen v proizvodnji toplote in električne energije v daljinskih sistemih, ob
uporabi najnovejših tehnologij, ki prispevajo k zmanjševanju onesnaženja zraka. Lesno
biomaso bo v energetske namene možno izrabljati le na nadzorovan in okoljsko prijazen
način, da ne bo povzročala prekomernih emisij prašnih delcev in lahko hlapljivih snovi, kar
bo predstavljalo tako izobraževalni, zakonodajni kot tudi tehnično izvedbeni izziv (Predlog
ReEKS, 2018, 56.–58. odst.).
V prehodu v nizkoogljično družbo bodo pomemben vir toplote predstavljale aerotermalna,
geotermalna in hidrotermalna energija. Slovenija bo spodbuja koriščenje vseh treh oblik,
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predvsem za ogrevanje na okolju prijazen način in v pretežni meri s pomočjo toplotnih črpalk
(Predlog ReEKS, 2018, 59. odst.).
Vodna energija omogoča izredno hiter in ekonomsko ugoden odziv na spremembe
povpraševanja po električni energiji, zato bo še naprej obdržala vodilno vlogo pri
zagotavljanju kakovostnega in zanesljivega obratovanja elektroenergetskega sistema.
Njena izraba ima ob primernem umeščanju v okolje in izvajanju omilitvenih ukrepov tudi
druge pozitivne učinke, kot so zaščita pred poplavami ob visokih vodah in reguliranje
vodnega toka za namen obdelovanja kmetijskih zemljišč in nenazadnje za zagotavljanje pitne
vode. Slovenija ima še nekaj potenciala za izrabo vodne energije neizkoriščenega. Prednostno
se obnavljajo in doinstalirajo obstoječe hidroelektrarne ter gradijo nove hidroelektrarne, ki
imajo čim manjši vpliv na zmanjševanje biotske raznovrstnosti in na slabšanje stanja voda.
Prehod v nizkoogljično družbo bo zahteval vključevanje za energetsko rabo primernih vodnih
virov. Ker so najboljše lokacije že izkoriščene, bo vsaka naslednja gradnja novih vodnih
objektov za proizvodnjo električne energije zahtevnejša in s tem dražja (Predlog ReEKS,
2018, 60.–62. odst.).
Ukrepi na področju OVE
Vrsta ukrepov spodbujanja obnovljivih virov energije se je izvajala oziroma se še izvajajo v
okviru sprejetih programskih dokumentov, poleg AN OVE-2010, zlasti v okviru operativnih
programov za izvajanje kohezijske politike in za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov ter
drugih. Slovenija bo za dosego ciljev obnovljivih virov energije zagotovila ustrezno podporno
okolje za naslednje predlagane ukrepe (Osnutek AN OVE 2010-2020 (posodobitev 2017), str.
16; predlogi ukrepov so še v presoji pred posredovanjem akcijskega načrta v potrditev Vladi
RS), na katerih bo smotrno gradila tudi svojo politiko na področju OVE do leta 2030:
 energetsko sanacijo obstoječih stavb predvsem v javnem sektorju ter gradnjo skoraj nič
energijski stavb, ki predstavljajo tehnološko najbolj napredne objekte;
 nadomeščanje kurilnega olja za ogrevanje z lesno biomaso in drugimi obnovljivimi viri
energije;
 sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije in visokoučinkovito
soproizvodnjo toplote in električne energije;
 nadomeščanje električne energije za pripravo sanitarne tople vode s sončno energijo in
drugimi obnovljivimi viri energije;
 proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije;
 povečanje deleža železniškega in javnega prometa;
 uvajanje biogoriv in ostalih obnovljivih virov energije v prometu in kmetijstvu ter uvajanje
električnih vozil;
 razvoj distribucijskih omrežij za vključevanje razpršene proizvodnje električne energije
vključno z razvojem aktivnih/pametnih omrežij;
 razvoj industrijske proizvodnje tehnologij učinkovite rabe energije in obnovljivih virov
energije.
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Tabela: Pregled obstoječih politik in ukrepov
ELEKTRIČNA
ENERGIJA

OGREVANJE IN
HLAJENJE

UKREPI URE IN
OVE
V
KMETIJSTVU

PROMET

VEČSEKTORSKI
UKREPI

1. Shema podpor električni energiji proizvedeni iz OVE in v soproizvodnji
toplote in električne energije z visokim izkoristkom
2. Potrdila o izvoru
3. Spodbujanje samooskrbe z električno energijo iz OVE
4. Investicijske subvencije za spodbujanje proizvodnje električne energije iz
OVE
5. Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah
6. Finančne spodbude za energetsko sanacijo in trajnostno gradnjo stavb v
javnem in stanovanjskem sektorju
7. Projektna pisarna za energetsko prenovo javnih stavb
8. Inovativni sistemi za lokalno energetsko oskrbo
9. Demonstracijski projekti
10. Spodbujanje izrabe OVE v gospodinjstvih
11. Usposabljanje, obveščanje in ozaveščanje o obnovljivih virih energije
12. Energetsko svetovanje občanom (EnSvet)
13. Učinkoviti sistemi daljinskega ogrevanja - obvezni delež OVE v sistemih
daljinskega ogrevanja
14. Spodbujanje OVE v lokalnih energetskih konceptih
15. Trošarine za goriva za ogrevanje, za namen zagotovitve konkurenčnih
cen biomase in biogoriv v primerjavi s ceno fosilnih goriv
16. PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 2014−2020 (PRP)
a. podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva
b. podpore za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih
proizvodov
c. podpore za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih
dejavnosti
d. podpore za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo,
mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov
17. Uredba o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za
pogon motornih vozil (Uredba se je iztekla leta 2015. Nadomestila jo je
Uredba o obnovljivih virih energije v prometu (Uradni list RS, št. 64/16),
ki spada pod delovno pristojnost ministrstva, pristojnega za energijo)
18. Uredba o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov
v življenjskem ciklu goriv v prometu
19. Obvezni delež obnovljivih virov energije v pogonskih gorivih
20. Oprostitev trošarine za biogoriva
21. Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2
22. Zakon o davku na motorna vozila
23. Uredba o zelenem javnem naročanju

PREGLED DODATNIH POLITIK IN UKREPOV
OGREVANJE IN
HLAJENJE

RABA GEOTERMALNE ENERGIJE:
24. Zagotavljanje učinkovitega koriščenja toplote pri rabi termalne vode iz
geotermalnih vodonosnikov in rabi plitve geotermalne energije
DALJINSKO OGREVANJE:
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ELEKTRIČNA
ENERGIJA

PROMET
HORIZONTALNI
UKREPI

25. Shema podpor za proizvodnjo toplote iz OVE za ogrevanje in hlajenje
STAVBE:
26. Uvajanje skoraj nič energijskih stavb
27. Finančni mehanizmi za energetske storitve z OVE
NAČRTOVANJE NASELIJ IN OBČINE:
28. Urbanistične smernice za načrtovanje sistemov, ki izkoriščajo OVE v
grajenem okolju
29. Energetsko učinkovito prostorsko načrtovanje
JAVNI SEKTOR:
30. Spodbujanje OVE v okviru zelenega javnega naročanja
31. Sistem upravljanja z energijo v javnem sektorju
PROIZVODNJA IZ OVE:
32. Podpis in izvajanje koncesijske pogodbe za izgradnjo HE nad 10 MW
33. Izgradnja načrtovanih HE
34. Proaktivna vloga države pri identifikaciji okoljsko sprejemljivih lokacij
za izkoriščanje HE potenciala
35. Pospešena priprava prostorskih načrtov za energetsko infrastrukturo
državnega pomena, ki izkorišča OVE
36. Varstvo pred hrupom zaradi obratovanja vetrnih elektrarn
OMREŽJA:
37. Načrtovanje razvoja distribucijskega in prenosnega omrežja
38. Tehnična merila in postopki za priključevanje manjših enot na omrežje
39. Tarife za priklop na omrežje
40. Preverjanje resnosti investicijskih namer
41. Spodbujanje OVE v lokalnih energetskih konceptih
42. Pospešeno uvajanje aktivnih omrežij
43. Olajšava za vozila na OVE pri letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem
prometu
44. Prostorski informacijski sistem
45. Enotno soglasje za objekte OVE
KAKOVOST BIOGORIV:
46. Kakovost goriv iz lesne biomase
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE:
47. Izobraževanje oseb pri vodenju upravnih postopkov za projekte
obnovljivih virov energije
48. Sistematično vključevanje učnih tem URE in OVE v izobraževalne
programe osnovnih in srednjih šol ter fakultet in v programe
vseživljenjskega učenja in poklicnega usposabljanja
STATISTIKA OVE:
49. Zbiranje podatkov o napravah za izkoriščanje OVE v okviru registra
nepremičnin
50. Nadgradnja zbiranja podatkov o rabi OVE v široki rabi
51. Nadgradnja zbiranja podatkov o posredni oskrbi z lesno biomaso za
proizvodnjo energije
52. Uskladitev sistema zbiranja podatkov, ki se morajo zbirati po EZ-1, s
potrebami pri dokazovanju napredka pri doseganju ciljnega deleža OVE
53. Nadgradnja zbiranja podatkov o rabi OVE v prometu

Vir: Osnutek AN OVE 2010-2020 (posodobitev 2017), str. 58–73; MF, 2018
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3.1.3. Drugi elementi razsežnosti
Strateški okvir prilagajanja podnebnih spremembam, ki ponuja okvir in usmeritve za
prilagajanje podnebnim spremembam v Sloveniji, določa korake in usmeritve za dosego
zastavljenih ciljev, ki temeljijo na vključevanju, širšem sodelovanju, raziskavah in prenosu
znanja ter izobraževanju in usposabljanju, ozaveščanju in komuniciranju (SOPPS, 2016, str.
6), tj.:
- vključevanje bo temeljilo na:
o učinkoviti koordinaciji vsebin in procesov razvojnega in prostorskega
načrtovanja, vključno z upoštevanjem zmožnosti obvladovanja tveganj za
nesreče,
o okrepljeni rabi instrumentov presoj vplivov na okolje;
- širše sodelovanje bo temeljilo na:
o zagotovitvi ustreznega medresorskega sodelovanja,
o proaktivnem vključevanju v evropske in mednarodne dejavnosti,
o povezovanju z lokalno in regionalno ravnijo ter zasebnim sektorjem,
o iskanju skupnih točk z drugimi politikami in akterji;
- raziskave in prenos znanja bodo temeljile na:
o zagotavljanju podnebnih storitev (priprava dolgoročnih podnebnih scenarijev
ter redno posodabljanje, nadgrajevanje in prilagajanje podnebnih podlag),
o nadgrajevanju in povezovanje zbirk podatkov in procesov v podporo
odločanju,
o vzpostavitvi rednega sodelovanja raziskovalcev in odločevalcev;
- izobraževanje in usposabljanje, ozaveščanje in komuniciranje bo temeljilo na:
o analizi stanja ter vzpostavitvi sistemskega celovitega spremljanja in evalvacije
za posodobitev ter kakovostno, sistematično in bolj učinkovito izvajanje že
sprejetih smernic, učnih načrtov, programov in drugih kurikularnih
dokumentov, zlasti s povezovanjem in nadgraditvijo že obstoječih kakovostnih
praks, projektov, iniciativ in drugih potencialov ter z izvedbenimi priporočili,
o identifikaciji, izmenjavi, širjenju in nadaljnjem razvoju dobrih praks,
o pripravi in izvedbi komunikacijskih kampanj ter delu z mediji.
Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z
alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji
Skladno s Strategijo na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z
alternativnimi gorivi v prometnem sektorju so v Sloveniji v okviru spodbujanja elektro
mobilnosti že uveljavljeni ukrepi nizke davčne stopnje (0,5%) Davka na motorna vozila za
vozila z izpusti do 110 g/km CO2, kamor se uvrščajo vozila na električni pogon. Vozila na
električni pogon so nadalje oproščena tudi plačila letne dajatve za uporabo vozil v cestnem
prometu. Sofinanciranje nakupa energetsko učinkovitih vozil se izvaja v okviru slovenskega
okoljskega sklada, kjer so zagotovljene nepovratne finančne spodbude v višini 7500 evrov za
vozila M1 na električni pogon in 4500 za vozila N1 ali L7e ter za priključne hibride M1 ali
N1 z emisijami manjšimi od 50 g/km. Za vozila na električni pogon L6e je nepovratna
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finančna spodbuda 3000 evrov. Eko sklad zagotavlja kreditiranje okoljskih naložb med katere
sodi tudi nakup osebnih avtomobilov, motornih koles in koles na električni ali hibridni pogon,
pri katerih znaša emisija CO2 največ 110 g/km. Višina kredita je omejena na 40.000 evrov
(Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z
alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji, 2017, str. 31).
Polnilna infrastruktura za polnilnice visoke moči se bo širila na tistih področjih TEN-T
omrežja, kjer pokritost ni optimalna in v skladu s številom vozil na električni pogon.
Spodbujala se bo postavitev javne polnilne infrastrukture v občinskih središčih in večjih
krajih v Sloveniji in polnilne infrastrukture za večstanovanjske zgradbe in v zasebni uporabi.
S postavitvijo sistemskega centra za upravljanje s pametnimi omrežji in pametnimi
skupnostmi se bo spodbujala uporaba polnilnih mest z inteligentnimi merilnimi sistemi in
spodbujala nabava avtonomnih baterijskih sistemov. Slovenija bo zagotavljala, da bo število
polnilnih mest zagotavljalo optimalno razmerje med številom vozil na električni pogon in
številom polnilnih mest, to je sedem vozil na eno javno polnilno mesto. Zagotovljeno bo, da
bo uvedeno poenostavljeno plačevanje polnjenja električnih vozil in bo omogočeno t.i. »ad
hoc« polnjenje za uporabnike, ki nimajo pogodb z dobavitelji, pod ugodnimi pogoji, ki bodo
zagotavljali nediskriminatorno obravnavo. Polnilna infrastruktura bo izpolnjevala pogoje iz
točk 1.1. in 1.2. Priloge II Direktive 94/2014 EU (Strategija na področju razvoja trga za
vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v
Republiki Sloveniji, 2017, str. 32).
Slovenija je že uveljavila finančne spodbude za nakup vozil na električni pogon, ki pokrivajo
50 odstotkov razlike v ceni vozila na električni pogon s ceno enakega oziroma primerljivega
vozila z motorjem na bencinsko ali dizelsko gorivo. Subvencije za nakup vozil na električni
pogon se bodo ohranile do velikoserijske proizvodnje in uskladitve cen vozil na električni
pogon s primerljivimi lastnostmi glede dosega, uporabe in uskladitev uskladitve cen za vozila
na različne pogone. Predvideno je, da se poenostavijo postopki za dodelitev subvencij in se
uredi subvencioniranje testnih vozil. Subvencije se bodo s padanjem cen vozil na električni
pogon postopno zmanjševale. Vozila na električni pogon so oproščena plačila letne dajatve za
uporabo vozila v cestnem prometu (Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu,
Uradni list RS, št. 57/08). Oprostitev je predvidena v obdobju spodbujanja nakupa in uporabe
vozil na električni pogon. Ko bo število registriranih vozil na električni pogon doseglo 10 %
skupnega števila registriranih vozil po posameznih kategorijah, se bo letna dajatev uvedla in
bo primerljiva z letno dajatvijo vozil z najnižjim deležen izpustov toplogrednih plinov in
onesnaževal. Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu bo prilagojena na okoljske
parametre vozila in sorazmerna z izpusti toplogrednih plinov in onesnaževal. Zavezanci za
davek od dohodkov pravnih oseb in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, lahko uveljavljajo
tudi znižanje davčne osnove v višini 40 % investiranega zneska v osebne avtomobile na
hibridni ali električni pogon ter avtobuse na hibridni ali električni pogon, vendar največ v
višini davčne osnove (Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne
infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji,
2017, str. 32).
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Spremembe zakonodaje in odpravljanja administrativnih ovir predvidevajo (Strategija na
področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v
prometnem sektorju v Republiki Sloveniji, 2017, str. 33):
- normativno ureditev na področju prometa, ki spodbuja pozitivno diskriminacijo za
vozila na električni pogon pri parkiranju, uporabi določenih prometnih površin,
posebnih oznak ali registrskih tablic,
- vključevanje v sisteme naprednih omrežij in naprednih skupnosti,
- spletne oziroma uporabnikom prijazne vloge za subvencioniranje nakupa vozil na
električni pogon, kjer bodo prodajalci za upravičenca uredili vso dokumentacijo in
dokazila,
- omogočanje prodaje testnega vozila na električni pogon kot novega za katerega bi
upravičenec lahko uveljavljal subvencijo,
- spodbujanje dinamičnega tarifiranja,
- ureditev parkiranja na mestih rezerviranih za vozila na električni pogon,
- omogočanje postavitve polnilne infrastrukture za večstanovanjske objekte.
Na področju zagotavljanja javnega prevoza se bodo zagotavljale spodbude za zamenjavo
vozil javnega prevoza EURO IV ali manj z vozili na alternativna goriva predvsem v krajih s
slabšo kakovostjo zraka. V okviru promocijskih aktivnosti za spodbujanje elektro
mobilnosti se bo v mestnih jedrih omejeval promet osebnih vozil, ki najbolj obremenjujejo
okolje z izpusti toplogrednih plinov in onesnaževal in do leta 2030 bi morali doseči, da bo
vozila v letni prodaji na alternativna goriva ali v skupini pod 50 g CO2/km. Spodbujala se bo
souporaba vozil in solastništvo vozil, ki lahko bistveno zmanjša število vozil v mestnih jedrih
večjih mest. Za prehod na nizkoogljična vozila v cestnem prometu bo pripravljena
komunikacijska strategija z informacijami o vplivu prometa na podnebne spremembe in
okolje, lastnostih vozil na alternativna goriva in njihovih lastnostih, možnostih uporabe.
Pripravljene bodo sodobne spletne informacije o polnilni infrastrukturi za alternativna goriva,
njihovi uporabi in dostopnosti ter o vseh oblikah trajnostne mobilnosti. Promocijske
aktivnosti in spodbujanje uporabe elektro vozil bodo potekale v sodelovanju z nevladnimi
organizacijami (Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v
zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji, 2017, str. 33).
Za preboj električne mobilnosti je treba marsikaj storiti tudi na lokalni ravni, na ravni občin.
Zato strategija občinam priporoča ukrepe, ki bi jih bilo priporočljivo izvajati na lokalni ravni,
med njimi npr. zagotavljanje postavljanja javnih polnilnic, tudi v strnjenih večstanovanjskih
soseskah; zagotavljanje priprave odlokov za ureditev parkiranja električnih vozil pred javno
polnilno infrastrukturo oziroma določitev postopkov za postavitve polnilnic in rezervacije
parkirnih mest; spodbujanje mestnega prevoza in taksi prevozov na alternativna goriva;
vožnjo po rumenih voznih pasovih ter oprostitev parkirnine za električne avtomobile
(Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z
alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji, 2017, str. 34–35).
Za uresničitev ciljev na področju zagotavljanja oskrbe ladij z električno energijo z operativne
obale so predvideni ukrepi izgradnje novega daljnovoda in priključitev na 110 kV prenosno
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omrežje za potrebe koprskega pristanišča in proučitve višine dajatev na električno energijo za
oskrbo plovil z operativne obale (Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne
infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji,
2017, str. 35). Slovenski sistemski operater prenosnega omrežja je te nadgradnje že vključil v
aktualni razvojni načrt (ELES, Razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije od leta
2017 do leta 2026).
V okviru ukrepov za spodbujanje uporabe vodika in vozil na gorivne celice bo Slovenija
spodbujala raziskovalno delo povezano z industrijo, da ohrani mesto med proizvajalci in
dobavitelji za avtomobilsko industrijo. Predvideva se postavitev štirih oziroma osmih
polnilnic za vodik. Finančne spodbude, ki se predvidevajo za vozila na električni pogon, se
zagotovijo tudi za vozila na vodik. Slovenija bo spodbujala uporabo vodika tudi skozi druge
ukrepe (na ravni mestnih občin, promocijskih aktivnosti, demonstracijskih projektov,
prilagoditev zakonodaje idr.) Slovenija bo z različnimi ukrepi spodbujala tudi uporabo
utekočinjenega naftnega plina (UNP) (Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev
ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki
Sloveniji, 2017, str. 36).
Za spodbujanje uporabe SZP se bodo do 31. decembra 2020 vzpostavila javno dostopna
oskrbovalna mesta za SZP v mestnih občinah v Sloveniji. Predvideno je subvencioniranje
postavitve oskrbovalnih mest za SZP. S tem se vzpostavi ustrezno število javno dostopnih
oskrbovalnih mest za SZP, saj je vzpostavitev mreže polnilnic ključnega pomena za preboj
uporabe SZP. Do 31. decembra 2025 se v obstoječem, osrednjem omrežju TEN-T vzpostavi
primerno omrežje javno dostopnih oskrbovalnih mest za SZP. Slovenija bo z različnimi
ukrepi spodbujala tudi predelave in nakup vozil na SZP, med drugim spodbude za uveljavitev
SZP za pogon vozil kot pomembnega energenta za doseganje okoljskih ciljev (Strategija na
področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v
prometnem sektorju v Republiki Sloveniji, 2017, str. 39).
Na področju spodbujanja uporabe UZP bo polnilna infrastruktura v skladu z zahtevami
zakonodaje v cestnem prometu vzpostavljena najkasneje v drugi polovici leta 2019, Slovenija
bo zagotovila tudi finančne spodbude za 100 vozil na UZP (Strategija na področju razvoja
trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem
sektorju v Republiki Sloveniji, 2017, str. 41).
3.2. Razsežnost energetska učinkovitost
Slovenija je decembra 2017 sprejela Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje
2017–2020 (AN URE 2020), ki je drugi akcijski načrt, ki ga je Slovenija pripravila v okviru
Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti oziroma četrti akcijski načrt od leta 2008.
Akcijski načrt zajema bistvene ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti, vključno s
pričakovanimi ter doseženimi prihranki energije, z namenom doseganja nacionalnega cilja
povečanja energetske učinkovitosti do leta 2020, in prispevka Slovenije k doseganju skupnega
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cilja EU, tj. povečanju energetske učinkovitosti za 20 % (Akcijski načrt za energetsko
učinkovitost za obdobje 2017 – 2020, 2017, str. 8).
Uspešnost izvajanja AN URE 2020 je ključnega pomena tudi za doseganje ciljev
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (TGP) in doseganje 25-odstotnega ciljnega deleža
obnovljivih virov energije (OVE) v bilanci rabe bruto končne energije do leta 2020, saj je
energetska učinkovitost med stroškovno najbolj učinkovitimi ukrepi za doseganje teh ciljev.
Pomembno pa prispeva tudi k ciljem na področju kakovosti zraka (Akcijski načrt za
energetsko učinkovitost za obdobje 2017 – 2020, 2017, str. 8).
Slovenija skladno z AN URE 2020 izvaja horizontalne in večsektorske ukrepe za izboljšanje
energetske učinkovitosti ter ukrepov v javnem sektorju, stavbah, industriji, prometu, pri
ogrevanju in hlajenju ter pretvorbi, prenosu in distribuciji energije. Posodobitev akcijskega
načrta je prinesla tudi nekaj novih ukrepov, predvsem na področju vzpostavitve finančnih
instrumentov za celovite energetske prenove stavb ter zagotavljanja kakovosti načrtovanja in
izvedbe ukrepov pri teh prenovah, upoštevaje dejstvo, da obstoječi stavbni fond predstavlja
sektor z največjim potencialom za doseganje prihrankov energije. Poleg tega AN URE 2020
uvaja več novih ukrepov na področju spodbujanja učinkovitosti pri ogrevanju in hlajenju, saj
je potrebno za dosego ciljev na tem področju, poleg prenov obstoječih stavb, okrepiti
prizadevanja za povečanje energijske učinkovitosti tehnologij in uporabe obnovljivih virov
energije, še posebej v sistemih daljinskega ogrevanja in hlajenja. Ti ukrepi predstavljajo
izhodišče za nujno potreben pospešen razvoj trajnostnega ogrevanja in hlajenja, ki je med
prednostnimi nalogami energetske unije (Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje
2017 – 2020, str. 8).
V pregledni tabeli ukrepov spodaj so ukrepi, vključeni v AN URE 2020, razporejeni glede na
to, v katerem sektorju oziroma sektorjih se izvajajo.
Tabela: Ukrepi AN URE 2020
HORIZONTALNI UKREPI
1. Energetsko pogodbeništvo
2. Sistem obveznega doseganja prihrankov energije in alternativni ukrep
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.

Usposabljanje in licenciranje neodvisnih strokovnjakov
Spodbujanje usposabljanja
Informiranje in ozaveščanje ciljnih javnosti
Vključevanje vsebin URE v širši proces razvoja vzgoje in izobraževanja
Okoljska dajatev na onesnaževanje zraka z emisijo CO2
VEČSEKTORSKI UKREPI
Spremembe in dopolnitve predpisov za energetsko učinkovitost stavb
Shema zagotavljanja kakovosti energetskih pregledov
Strategija ogrevanja in hlajenja, toplotna karta
Podporna shema za električno energijo, proizvedeno iz OVE in SPTE
Spodbujanje optimizacije delovanja energetskih sistemov (RE-CO)
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6. Izvajanje energetskih pregledov v velikih podjetjih
7. Energijsko označevanje in minimalni standardi za izdelke in naprave
8. Celovito spremljanje energetske prenove stavb
UKREPI ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST V JAVNEM SEKTORJU
1. Upravljanje z energijo v javnem sektorju
2. Upravljanje kakovosti
3. Finančne spodbude za celovito energetsko prenovo in trajnostno gradnjo stavb v
javnem sektorju
4. Finančne spodbude za učinkovito rabo energije v javnem sektorju
5. Prenova stavb kulturne dediščine in drugih posebnih skupin stavb
6. Projektna pisarna
7. Zelena javna naročila
8. Izdelava trajnostnih kriterijev za stavbe
9. Uporaba informacijsko podprtega projektiranja pri javnih razpisih
UKREPI ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST V STAVBAH V GOSPODINJSTVIH
1. Finančne spodbude za energetsko učinkovitost in rabo OVE v stanovanjskih stavbah
2. Energetsko svetovalna mreža za občane – ENSVET
3. Shema pomoči za učinkovito rabo energije v gospodinjstvih za ranljive skupine
prebivalstva
4. Instrumenti za financiranje prenove v stavbah z več lastniki
5. Vzpostavitev garancijske sheme
6. Pravne podlage za odločanje v večstanovanjskih stavbah
7. Delitev spodbud med lastnike in najemnike v večstanovanjskih stavbah
8. Delitev in obračun stroškov za toploto v večstanovanjskih in drugih stavbah po
dejanski porabi
9. Program ukrepov za učinkovitejšo rabo energije v gospodinjstvih za zmanjšanje
energetske revščine
UKREPI ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST V INDUSTRIJI
1. Finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev
2. Finančne spodbude v obliki povratnih sredstev
3. Finančne spodbude za povečanje učinkovitosti in izrabo OVE v industriji
4. Finančne spodbude za demonstracijske projekte
UKREPI ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST V PROMETU
1. Spodbujanje trajnostnega prometa na splošno:
a. Celostne prometne strategije (CPS) občin
b. Ukrepi upravljanja mobilnosti
c. Spodbude za uporabo sodobnih tehnologij za učinkovito upravljanje mobilnosti
d. Spodbujanje trajnostne izbire transporta v okviru obračuna potnih stroškov
e. Promocija ukrepov trajnostne mobilnosti / informiranje in ozaveščanje ciljnih
javnosti
f. Proučitev možnosti za postopno zmanjševanje okolju škodljivih spodbud
g. Trajnostna mobilnost v okviru prostorskega načrtovanja
h. Koordinacija razvoja trajnostne mobilnosti
53

2. Spodbujanje javnega potniškega prometa:
a. Subvencioniranje prevozov v javnem potniškem prometu
b. Koncesije za izvajanje gospodarske javne službe potniškega prometa
c. Sistem Integriranega javnega potniškega prometa (IJPP)
d. Drugi ukrepi upravljanja mobilnosti za izboljšanje storitev JPP
e. Spodbude za ureditev infrastrukture za javni potniški promet in spodbujanje
multimodalnosti
3. Spodbujanje trajnostnega tovornega prometa:
a. Drugi ukrepi za spodbujanje somodalnosti
b. Izboljšanje učinkovitosti cestnega tovornega prometa
4. Spodbujanje izboljšanja učinkovitosti vozil, vožnje in zasedenosti vozil ter rabe goriv
z nizkimi emisijami CO2:
a. Finančne spodbude za vozila z nizkimi emisijami
b. Spodbujanje učinkovitosti vozil in rabe goriv z nizkimi emisijami v okviru
davka na motorna vozila in drugih dajatev
c. Informacije o rabi goriva za vozila in označevanje pnevmatik
d. Spodbujanje varčne vožnje
e. Finančne spodbude za infrastrukturo za alternativna goriva in
elektromobilnost
f. Sheme subvencij za nova tovorna vozila in prostovoljnih obveznosti za tovorni
promet
g. Zeleno javno naročanje
5. Spodbujanje nemotoriziranih oblik prometa:
a. Spodbujanje izgradnje kolesarske infrastrukture
b. Spodbujanje izgradnje infrastrukture za pešce
6. Zagotovitev finančnih sredstev za obdobje 2014-2020 za razvoj železniškega prometa
UKREPI ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST PRI OGREVANJU IN HLAJENJU
1. Program sofinanciranja daljinskega ogrevanja na OVE
2. Finančne spodbude Eko sklada za trajnostni razvoj sistemov DO
UKREPI ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST V SEKTORJIH PRETVORBE,
PRENOSA IN DISTRIBUCIJE ENERGIJE
1. Nepovratne investicijske spodbude
Vir: Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2017 – 2020, str. 9–10
Slovenija izvaja tudi vrsto ukrepov za spodbujanje, urejanje in usklajevanje področja
energetske prenove stavb, ki so izhodišče za ukrepe v prihodnje, ključni med temi so (DSEPS,
2017, str. 59):
– spodbude v obliki nepovratnih sredstev za zmanjševanje rabe energije v stanovanjskem
sektorju, ki se dodeljujejo od leta 1991 naprej in so se v obdobju 2008–2014 znatno
povečala;
– nepovratna sredstva za zmanjševanje rabe energije v javnem sektorju se dodeljujejo od leta
2010 naprej;
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– predpisi na področju energetske učinkovitosti stavb: uveljavljeni predpisi dosegajo merila,
ki ustrezajo zahtevam skoraj nič-energijskih stavb.
Na spodaj navedenih področjih ukrepanja, kjer so bile v preteklosti aktivnosti že načrtovane, a
še niso polno zaživele, so le te (DSEPS, 2017, str. 59):
– izboljšanje učinkov in učinkovitosti spodbud:
o spodbujanje trga energetskih storitev;
o zagotavljanje stabilnosti podpornega okolja;
o upravljanje kakovosti;
– spodbujanje ukrepov za posebne ciljne skupine:
o ranljiva gospodinjstva;
o stavbe v poslovnem sektorju, zlasti SME;
o stavbe kulturne dediščine;
– usklajevanje politik in ukrepov, zlasti usklajevanje z razvojno politiko:
o izvajanje demonstracijskih projektov;
o spodbude, usmerjene v zgodnejše faze razvoja tehnologij.
3.3. Razsežnost energetska varnost
Za dosego zastavljenih dolgoročnih ciljev bo morala Slovenija rabo fosilnih goriv zelo
omejiti. To predstavlja velik izziv tako pri proizvodnji in distribuciji električne energije, kot
tudi pri načinu ogrevanja ter predvsem pri prometu. Dolgoročno bodo na proizvodnjo
električne energije najbolj vplivale mednarodne zaveze države na energetskem in podnebnem
področju, ki gredo v smeri zmanjšanja emisij TGP, večanja deleža OVE ter doseganja
energetskih prihrankov. V projekcijah pa na hitrost prehoda močno vpliva tudi trg emisijskih
kuponov EU. Energetika v Sloveniji se bo morala temu prehodu pravočasno prilagoditi.
Predlog ReEKS z namenom zmanjšanja odvisnosti od rabe fosilnih goriv in njihovega
postopnega opuščanja daje velik poudarek povečanju učinkovite rabe energije, ter večji rabi
obnovljivih in nizkoogljičnih virov (Predlog ReEKS, 49. odst.).
Slovenija ima majhen elektroenergetski sistem, kjer vsaka večja proizvodna enota predstavlja
pomemben element zanesljivosti v sistemu. Dolgoročno bo treba ob opuščanju fosilnih virov
in po izteku življenjske dobe obstoječe jedrske elektrarne nadomestiti velik delež domače
proizvodnje električne energije. Izbor ustreznih tehnologij in energentov, gradnja elektrarn in
omrežij, njihovo umeščanje prostor ter določitev še sprejemljivega deleža uvožene električne
energije bodo v prihodnosti predstavljali velik izziv (Predlog ReEKS, 50. odst.).
Oskrba z električno energijo
Kakovost oskrbe z električno energijo, še prav posebej najpomembnejši vidik, tj.
neprekinjenost dobave in čas za odpravo okvar, določajo naslednji trije akti:
1. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije (Uradni list
RS, št. 41/11 in 17/14 – EZ-1), ki v 95. členu določajo zahteve za načrtovanje omrežja:
Sistemski operater distribucijskega omrežja (SODO) načrtuje razvoj omrežja tako, da:
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 110 kV omrežje zadošča kriteriju zanesljivosti n–1. Kriterij zanesljivosti n-1 je
izpolnjen, če je ob izpadu enega 110 kV elementa ne pride do prekinitve distribucije
električne energije;
 dopustna obremenitev transformatorjev 110 kV/SN v normalnem obratovalnem stanju
ne presega 60 % nazivne moči v primeru 2 transformatorjev in 80 % nazivne moči v
primeru treh transformatorjev v RTP;
 SN omrežje praviloma gradi v obliki zank po kriteriju zanesljivosti n-1. Kriterij
zanesljivosti n-1 je v SN omrežjih izpolnjen, če je ob izpadu enega SN elementa
možno po krajši prekinitvi (do 1 ure) zagotoviti uporabo omrežja vsem uporabnikom
izven okvarjenega sektorja. SODO načrtuje SN kabelsko omrežje tako, da v
normalnem stanju to ni obremenjeno več kot 75 % in SN nadzemno omrežje tako, da v
normalnem stanju to ni obremenjeno več kot 50 %. V primeru stanja rezervnega
napajanja pa obremenitev SN vodov ne sme preseči termične meje;
 dopustni odklon napetosti v SN omrežju v normalnem obratovalnem stanju ne presega
7,5 %;
 dopustni odklon napetosti v SN omrežju v rezervnem obratovalnem stanju ne presega
doseženega odklona napetosti v normalnem obratovalnem stanju za več kot 5 %;
 dopustni odklon napetosti v NN omrežju ne presega mej določenih v Splošnih pogojih
za dobavo in odjem električne energije (SPDOEE);
 dosega kriterije kakovosti oskrbe z električno energijo določene v SPDOEE.
2. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne
energije tarifnim odjemalcem (Uradni list RS, št. 117/04, 23/07 in 17/14 – EZ-1) določa, da je
sistemski operater prenosnega omrežja v okviru sistemskih storitev »zadolžen za regulacijo
napetosti in mora na prenosnem omrežju zagotavljati takšno kakovost električne napetosti, da
bo SODO na srednje napetostnem nivoju lahko zagotavljal kakovost električne napetosti v
skladu s to uredbo. Za ocenjevanje kakovosti električne napetosti v distribucijskem omrežju
se uporablja slovenski standard SIST EN 50160« (28. člen). SODO mora začeti ugotavljati
vzroke okvare na omrežju, vključno s priključnim mestom, najkasneje v dveh urah od prejetja
uporabnikove prijave o okvari. SODO mora ugotovljeno okvaro začeti odpravljati takoj
oziroma najkasneje v štirih urah. SODO omrežja mora nastaviti ali zamenjati merilne naprave
najkasneje v sedmih delovnih dneh po prejemu obvestila. (30. člen).
3. Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem električne energije Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 29/16) določajo dopustno skupno število in trajanje vseh nenapovedanih
prekinitev dobave ali odjema na enem prevzemno–predajnem mestu, nastalih zaradi lastnih
vzrokov, izraženega v minutah v enem letu kot prikazano v tabeli spodaj.
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Tabela: Dopustno trajanje in število kratkotrajnih in dolgotrajnih prekinitev v letu za VN
omrežje
Omrežje
Skupno število kratkotrajnih prekinitev,
Skupno trajanje dolgotrajnih
krajših od treh minut (prekinitev/leto)
prekinitev, daljših od treh minut (v
minutah/leto)
VN
1
150
Vir: Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem električne energije Republike
Slovenije, Priloga 12: trajanje nenapovedanih prekinitev dobave ali odjema električne
Oskrba z zemeljskim plinom
Kot je že opisano v točki 2.4.2. ima Slovenija skladno z Uredbo (EU) 2017/1938 o ukrepih za
zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010 (člen
5) izjemo pri zagotavljanju infrastrukturnega standarda. Operater prenosnega sistema na
podlagi analize predvidenih infrastrukturnih projektov ocenjuje, da lahko zagotovi razvoj
infrastrukturnega standarda N-1 za slovenski prenosni sistem na način, da bo dosegel
zahtevano raven 100 %. Operater prenosnega sistema bo zahteve infrastrukturnega kriterija
N-1 lahko dolgoročno obvladoval (Razvojni načrt operaterja prenosnega plinovodnega
omrežja za obdobje 2018-2027, str. 12-13):
1. z vzpostavitvijo vstopnih zmogljivosti in s tem omogočanjem fizičnega toka iz smeri
Hrvaške preko mejne povezovalne točke Rogatec (načrtovano z letom 2019);
2. z dodatno povezavo slovenskega prenosnega sistema s sosednjimi sistemi, ki bi bila lahko
realizirana v okviru projekta povezave z Madžarsko (načrtovano z letom 2021).
Na osnovi ocene tveganj za zanesljivo oskrbo zemeljskim plinom je bil skladno z uredbo
(EU) 2017/1938 izdelan Akcijski načrt preventivnih ukrepov, ki vsebuje potrebne ukrepe za
znižanje tveganj. Ti ukrepi so predvideni tudi v desetletnem razvojnem načrtu operaterja
prenosnega sistema. Z uresničevanjem uredbe (EU) 2017/1938 je predviden tudi solidarnostni
mehanizem pomoči med državami članicami EU v primeru potrebe po pomoči pri oskrbi
zaščitenih odjemalcev z zemeljskim plinom.
S posebno študijo o samooceni in razvojni možnosti razvoja veleprodajnega trga v Sloveniji je
bilo ugotovljeno, da formalno povezovanje trgov v smislu variant iz ACER Gas Target
modela ni potrebno, saj je Slovenija dovolj dobro povezana z italijanskim in avstrijskim
trgovalnim vozliščem. Dodatno pa se načrtuje povezava še z Madžarsko, ki bo Sloveniji
omogočila dostop do novega trgovalnega vozlišča in skladišč zemeljskega plina na
Madžarskem.
Oskrba z naftnimi derivati
Oskrba z naftnimi derivati je v Sloveniji tržna dejavnost. Slovenija skladno z Direktivo Sveta
2009/119/EC zagotavlja količino rezerv nafte in njenih derivatov, ki ustreza najmanj
devetdesetdnevni povprečni porabi v preteklem letu (Zakon o blagovnih rezervah, 21.a člen).
Obvezne rezerve nafte in njenih derivatov se zagotavljajo za naslednje skupine proizvodov
(ibid.):
– motorni bencin, letalski bencin, letalsko gorivo na bencinski bazi;
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– dizelsko gorivo, ekstra lahko kurilno olje, gorilni kerozin, letalsko gorivo na kerozinski
bazi;
– kurilno olje.
3.4. Razsežnost notranji trg energije
3.4.1. Elektroenergetska infrastruktura
Kot opisano v drugem poglavju je raven čezmejne povezanosti v Sloveniji (83,6 % v letu
2017) že krepko nad določenim ciljem na ravni EU za leto 2020 (10 %) in 2030 (15 %).
Največja naložba operaterja prenosnega sistema, družbe ELES, v prihajajočem obdobju je
izgradnja DV 2 x 400 kV Cirkovce–Pince, s katerim se bo ustvarila in povečala čezmejna
prenosna zmogljivost s sosednjo Madžarsko, prav tako pa je z investicijo pričakovati
povečanje možnosti uvoza električne energije iz sosednjih držav. Projekt bo izboljšal
zanesljivost napajanja odjema v Sloveniji v primeru izpadov večjih proizvodnih objektov ali
drugih nepredvidenih dogodkov ter omogočil višjo sigurnost obratovanja prenosnega sistema
Slovenije kot tudi okoliške regije. Skupaj z daljnovodom bo zgrajena tudi RTP 400/110 kV
Cirkovce, ki je z obstoječim razpletom 110 kV prenosnega omrežja ugodna lokacija za
povečanje varnega in zanesljivega obratovanja prenosnega omrežja na tem delu Slovenije
(Razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije od leta 2017 do leta 2026, str. 105).
Slovenija glede tega projekta na dvostranski ravni intenzivno sodeluje z Madžarsko.
Slovenski operater prenosnega omrežja pa intenzivno sodeluje z madžarskim in hrvaškim
operaterjem prenosnega omrežja.
DV 2 x 400 kV Cirkovce–Pince ima status EU projekta posebnega interesa in na podlagi tega
tudi uspešno črpal sredstva iz Instrumenta za povezovanje Evrope.
3.4.2. Infrastruktura za prenos energije
Slovenija na tem področju posebnih ciljev ali ukrepov (še) nima.
Za namene izvedbe projektov skupnega interesa je bila oblikovana posebna medresorska
delovna skupina, ki jo vodi Ministrstvo za infrastrukturo, v njej pa poleg Ministrstva za okolje
in prostor sodelujejo še druga ministrstva in predstavniki investitorjev, tj. operaterjev
prenosnega sistema za električno energijo, družba ELES, in zemeljski plin, tj. Družba
Plinovodi, d.o.o. Delovanje medresorske delovne skupine pomembno prispeva k hitrejšemu in
bolj učinkovitemu razreševanju odprtih vprašanj med vsemi deležniki.
Glede posameznih projektov skupnega interesa Slovenija bilateralno sodeluje s zadevnimi
sosednjimi državami. Slovenija od leta 2015 deluje tudi v okviru pobude za Povezanost
Srednje in Jugovzhodne Evrope s plinovodi (CESEC).
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Oba operaterja prenosnega omrežja, družba ELES in Plinovodi d.o.o., intenzivno in uspešno
sodelujeta tako dvostransko z operaterji prenosnih omrežij sosednjih držav kot tudi
multilateralno v okviru regionalnih združenj (ENTSO-E; ENTSO-G).
3.4.3. Povezovanje trgov
Trg z električno energijo je v Sloveniji dobro razvit in konkurenčen. Slovenija ima od
sistemskega operaterja (TSO), družbe ELES, ločenega operaterja trga (ang. market operator)
družbo Borzen.
Osnovna dejavnost družbe Borzen je izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja
trga z elektriko, ki jo sestavljata dva večja sklopa (Borzen, 2018):
 kot operater trga Borzen s svojimi storitvami zagotavlja in omogoča usklajeno
delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema. Izvaja naloge vodenja bilančne
sheme, evidentiranje bilateralnih pogodb, izdelavo okvirnega voznega reda ter bilančni
obračun in finančno poravnavo poslov povezanih s predhodno navedenimi nalogami;
 kot center za podpore Borzen operativno izvaja podporne sheme za proizvodnjo
električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in
električne energije. Na ta način podpira okoljevarstveno politiko ter osvešča javnost. V
okviru lastne blagovne znamke TRAJNOSTNA ENERGIJA izvaja dejavnosti
informiranja, ozaveščanja in usposabljanja o obnovljivih virih energije in učinkoviti
rabi energije ter na ta način podpira okoljevarstvene politike preko osveščanja
javnosti.
V Sloveniji deluje tudi dobro razvita borza z električno energijo (ang. power exchange),
družba BSP SouthPool. Delež energije, ki je prodana na BSP SouthPool, presega 50 % porabe
električne energije v Sloveniji. Ta borza je hkrati tudi imenovani operater trga elektrike (ang.
NEMO). Kljub majhnemu trgu je BSP likviden in daje dober cenovni signal, zahvaljujoč
spajanju trgov in velikemu deležu električne energije, ki se prenaša prek slovenskih mej.
Slovenija ima dnevne trge (ang. day ahead) spojene z vsemi sosednjimi državami, s katerimi
ima čezmejne povezave (čezmejna povezava z Madžarsko je v gradnji). In sicer je povezana:
- z Italijo od 1. 1. 2011,
- z Avstrijo od 21. 7. 2016,
- s Hrvaško od 20. 6. 2018.
Slovenski dnevni trg je spojen z Večregijskim spajanjem (ang. Multiregional Coupling –
MRC), ki povezuje večji del EU dnevnega trga.
Meddnevni trg (ang. intraday market) ima Slovenija povezan z Italijo od 21. 6. 2016, Projekta
meddnevnega spajanja z Avstrijo in Hrvaško sta v teku. V začetku 2019 bo na BSP SouthPool
zaživel tudi terminski trg. Pri povezovanju trgov izravnalne energije Slovenija sledi zavezam
v omrežnih tržnih kodeksih (ang. market codes), tj.:
- Capacity Allocation & Congestion Management (CACM),
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-

Forward Capacity Allocation (FCA),
Electricity Balancing (EB).

Po drugi strani je v Sloveniji v teku nekaj pilotskih projektov, katerih naloga je preizkusiti
napredne sisteme pri oskrbi končnih odjemalcev. Slovenija bo sledila zavezam, ki jih bo
prinesel sprejem nove direktive o trgu z električno energijo na področjih:
 aktivnih odjemalcev,
 odziva odjema,
 samooskrbe,
 energetskih skupnosti,
 razpršene proizvodnje in shranjevanja energije,
 neodvisnih agregatorjev,
 dinamičnih tarif in drugega.
S tem bo tudi na strani odjemalcev nastal sistem, ki bo omogočal prožnejše vključevanje
končnih odjemalcev na trg energije.
3.4.4. Energetska revščina
Energetska revščina v Sloveniji ni del energetske politike, kljub temu je v Sloveniji v
preteklosti potekalo več projektov, katerih kratek opis je podan spodaj, s ciljem zmanjševanja
energetske revščine. Slovenija glede energetske revščine sicer (še) nima določenih ciljev in
politike do 2030.
Prvi instrument za zmanjševanje energetske revščine je bil z imenom Shema učinkovite rabe
energije za gospodinjstva z nizkimi prihodki vključen že v Nacionalni akcijski načrt za
energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016. Na področju energetske revščine so v
Sloveniji potekali tudi drugi projekti (dva sta bila podprta s sredstvi v okviru programa
Inteligentna energija –Evropa (IEE) Evropske komisije; projekt Achieve; projekt REACH)
(Podnebno ogledalo 2018b, str. 19).
Za zmanjševanje energetske revščine je bilo v okviru kohezijskih sredstev na voljo 5
milijonov evrov. Jeseni 2016 je bil v okviru mreže ENSVET ponovno vzpostavljen projekt
ZERO (zmanjševanje energetske revščine – asistenca energetsko revnim občanom). Sredstva
za nakup brezplačnega paketa naprav se zagotavljajo iz Sklada za podnebne spremembe pri
Ministrstvu za okolje in prostor, sredstva za izveden obisk svetovalca pa iz sredstev, zbranih
na podlagi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije, tako kot za delovanje in ostale
aktivnosti mreže ENSVET. Namen projekta ZERO je opraviti določeno število asistenc pri
ciljni skupini občanov, okvirno 300 obiskov na domu letno (Podnebno ogledalo 2018b, str.
20).
Eko sklad v okviru svojih dejavnosti nudi še dva ukrepa za zmanjševanje energetske revščine,
ki zmanjšujejo stroške za energijo in izboljšujejo kvaliteto bivanja, in sicer nepovratne
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finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna
goriva v višini do 100 % priznanih stroškov naložbe in nepovratne finančne spodbude
socialno šibkim občanom – etažnim lastnikom za nove skupne naložbe večje energijske
učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb v višini do 100 % priznanih stroškov naložbe
glede na njihov pripadajoči delež financiranja naložbe (Podnebno ogledalo 2018b, str. 21).
Eko sklad zagotavlja socialno šibkim občanom tudi obisk energetskega svetovalca z
brezplačnim paketom naprav ter nasvetom za manjšo rabo energije (Eko sklad, 2018).
3.5. Razsežnost raziskave, inovacije in konkurenčnost
Zagotavljanje zanesljive in konkurenčne oskrbe z energijo je ključno za slovensko
gospodarstvo, pri tem pa mora energetska politika in njeni cilji biti skladna s celotno politiko
trajnostnega razvoja Slovenije in podpirati doseganje njenih ciljev (Predlog ReEKS, 1. odst).
S pripravo in prehodom v nizkoogljično družbo se vzpostavljajo potrebe in trgi za trajnostne
energetske tehnologije in storitve. Področje trajnostnega pridobivanja in rabe energije bo
postalo prednostno področje povezovanja raziskav in razvoja novih izdelkov, proizvodnih
procesov, storitev in rešitev z gospodarstvom. Cilj povezovanja v širši raziskovalni in
inovacijski prostor mora biti pridobivanje uporabnih rešitev za trg. Za tehnološki razvoj in
uspešen preboj na trg bo treba izboljšati raven znanja in veščin ter spodbujati in nagrajevati
ustvarjalnost in inovativnost, zagotoviti večja vlaganja v raziskave in razvoj ter za preboj
zelenih, okolju prijaznih tehnologij na trg. Za doseganje dolgoročnih ciljev je še posebej treba
pospešiti nadaljnji razvoj na področjih učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije,
shranjevanja energije, aktivnih odjemalcev ter naprednih omrežij, predvsem pri distribuciji
električne energije (Predlog ReEKS, 40. odst).
Končne cene energije pogosto ne vključujejo ustrezno posrednih oz. zunanjih stroškov rabe
goriv, zato je treba spodbujanje rabe v tem pogledu tudi nekonkurenčnih nizkoogljičnih
tehnologij, ki bodo prispevale k uresničevanju ciljev in imele pozitivne učinke na domače
gospodarstvo. Obseg spodbud bo oblikovan na odprt, pregleden, konkurenčen,
nediskriminatoren in stroškovno tako, da bodo spodbude prispevale k doseganju dolgoročnih
ciljev na področju energije tudi s podporo novim tehnologijam, ki bodo prispevale k
uresničevanju zastavljenih ciljev in bodo imele pozitiven učinek na gospodarstvo do faze
njihove zrelosti na način, da bo povzročal čim manj motenj na trgu (Predlog ReEKS, 44.
odst).
Tudi drugi finančni mehanizmi bodo oblikovani v smeri spodbujanja doseganja dolgoročnih
ciljev na področju energije. Za prehod v nizkoogljično družbo je ključno, da bodo zunanji
stroški rabe energetskih virov vključeni v končno ceno energijo po načelu »onesnaževalec
plača« (Predlog ReEKS, 45. odst).
Strategija razvoja Slovenije do leta 2030, s katero se je Slovenija zavezala tudi k
uresničevanju Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, na področju raziskav, razvoja in
konkurenčnosti postavlja dva cilja, ki sta že bila omenjena v točki 2.5., tj.:
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- kot šesti cilj SRS 2030 je določen »Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in
raziskovalni sektor«, kjer je med drugim določena tudi usmeritev v okoljsko sprejemljive
tehnologije in ekoinovacije, ki kot pomemben dejavnik konkurenčnosti podjetij hkrati
prispeva k zmanjševanju obremenitev okolja, ki ga namerava Slovenija doseči s (SRS 2030,
str. 34–35):
a) s spodbujanjem razvoja znanosti in raziskav na prednostnih področjih in prenosa
raziskovalnih dosežkov za visoko konkurenčno gospodarstvo, višjo kakovost življenja in
učinkovito reševanje družbenih izzivov;
b) s spodbujanjem internacionalizacije podjetij z neposrednimi tujimi investicijami in
vključevanjem v globalne verige vrednosti ter z vključitvijo raziskovalnih organizacij v
mednarodno okolje;
c) z zagotavljanjem spodbudnega in predvidljivega podpornega okolja, sistemov
standardizacije, akreditacije in meroslovja ter s spodbujanjem razvoja visokotehnoloških
podjetij;
d) z omogočanjem okolja za ustvarjanje digitalnih trendov, s podporo novim raziskovalnim in
tehnološkim idejam, ekonomijo delitve ter razvijanjem globalno konkurenčnih sistemskih
rešitev na področju pametnih omrežij in platform;
e) s spodbujanjem ustvarjalnosti ter s tem krepitvijo sodelovanja znanosti in umetnosti;
f) s spodbujanjem družbene in okoljske odgovornosti podjetij in raziskovalnih organizacij;
g) z dolgoročno učinkovitim upravljanjem podjetij v državni lasti in s spodbujanjem umika
države iz lastništva podjetij, ki ne pomenijo strateške naložbe.
- kot osmi cilj SRS 2030 je določen Prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo kot
prednostna razvojna usmeritev za celotno gospodarstvo, kjer bo treba prekiniti povezavo med
gospodarsko rastjo in rastjo rabe surovin in neobnovljivih virov energije ter s tem povezanim
povečanim obremenjevanjem okolja, ki ga namerava Slovenija doseči s (SRS 2030, str. 38–
39):
a) s prekinitvijo povezave med gospodarsko rastjo in rastjo rabe virov ter izpustov TGP, kar
bo možno z izobraževanjem in povezovanjem različnih deležnikov za prehod v krožno
gospodarstvo;
b) s spodbujanjem inovacij, uporabe oblikovanja in informacijsko-komunikacijskih tehnologij
za razvoj novih poslovnih modelov in proizvodov za učinkovito rabo surovin, energije ter s
prilagajanjem na podnebne spremembe;
c) z nadomestitvijo fosilnih goriv s spodbujanjem URE in rabe OVE na vseh področjih rabe
energije, ob usklajevanju interesov na presečnih področjih: voda – hrana – energija –
ekosistemi;
d) z zagotavljanjem, da infrastruktura in raba energije v prometu podpirata prehod v
nizkoogljično krožno gospodarstvo ter omogočata trajnostno mobilnost, tudi z uvajanjem
novih konceptov mobilnosti in povečanjem deleža javnega potniškega prometa;
e) z uporabo prostorskega načrtovanja za oblikovanje vozlišč nizkoogljičnega krožnega
gospodarstva in razvojnih rešitev na regionalni in lokalni ravni.
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Slovenija je v preteklosti že sprejela tri ključne področne strategije, ki se v določeni meri
pokrivajo s peto razsežnostjo energetske unije (raziskave, razvoj in konkurenčnost), in se
osredotočajo predvsem na obdobje do leta 2020, in sicer:
- Resolucijo o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (ReRIS11-20),26
- Slovensko industrijsko politiko 2014-2020 (SIP),27
- Digitalna Slovenija 2020: Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020.28
Kot je že opredeljeno v poglavju 2.5, je Vlada Republike Slovenije 20. septembra 2015
sprejela Slovensko strategijo pametne specializacije (S4), ki predstavlja izvedbeni dokument
že sprejetih strateških dokumentov, ki se tako ali drugače nanašajo na inovacije (npr. RIS, SIP
in Digitalna Slovenija), pri čemer njihove usmeritve integrira, konkretizira in nadgrajuje
preko:
1. nišne usmerjenosti, (tj. preko opredeljenih prioritetnih področij);
2. povezanega pristopa do vseh razvojnih akterjev;
3. usmerjenega, celovitega in prilagojenega svežnja ukrepov;
4. globalno integriranega pristopa.
S4 opredeljuje 3 prioritetne stebre in 9 področij uporabe, na katerih Slovenija dosega kritično
maso, znanja, kapacitet in kompetenc in tako poseduje inovacijski potencial za pozicioniranje
na globalnih trgih (S4, 2017, str. 8-9):
I. Digitalno
1. Pametna mesta in skupnosti z IT platformami ter pretvorbo, distribucijo in upravljanjem
energije
2. Pametne stavbe in dom z lesno verigo z naprednimi bivalnimi enotami, sistemi upravljanja
zgradb, pametnimi napravami ter gradbenimi materiali in produkti.
II. Krožno
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo s predelavo biomase, razvojem novih bioloških
materialov, tehnologijami za uporabo sekundarnih surovin ter pridobivanjem energije iz
alternativnih virov.
4. Trajnostna hrana s trajnostno pridelavo in predelavo prehranskih produktov v
funkcionalna živila ter tehnologijami za trajnostno rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo.
5. Trajnostni turizem z informacijsko podprtim trženjem in mreženjem, naložbami za dvig
kakovosti storitev, tehnološkimi rešitvami za trajnostno rabo virov v nastanitvenih
zmogljivostih ter zeleno shemo slovenskega turizma
III. (S)Industrija 4.0
6. Tovarne prihodnosti z optimizacijo in avtomatizacijo proizvodnje in proizvodnih
procesov, vključno z omogočitvenimi tehnologijami.

26

Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (ReRIS11-20), dostopno prek
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO68
27
Slovenska
industrijska
politika 2014-2020,
dostopno
prek:
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/DPK/SIP/SIP_-_vladni_dokument.pdf
28
Digitalna Slovenija 2020: Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020, dostopno prek:
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/DID/Informacijska_druzba/DSI_2020.pdf
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7. Zdravje - medicina biofarmacevtiko, diagnostiko in terapevtiko v translacijski medicini,
zdravljenjem raka, odpornimi bakterijami ter zdravili naravnega izvora in naravno
kozmetiko.
8. Mobilnost z nišnimi komponentami in sistemi za motorje z notranjim izgorevanjem,
sistemi za e-mobilnost in hranjenje energije, sistemi in komponentami za varnost in
udobje ter materiali za avtomobilsko industrijo.
9. Razvoj materialov kot produktov s predelavo kovin in zlitin ter pametnimi multikomponentnimi materiali in premazi.
Fokusna področja in tehnologije, opredeljene v samem dokumentu S4, in področja skupnega
razvoja (tj. niše), se redno nadgrajujejo in dopolnjujejo in sicer v sodelovanju med državo in
Strateškimi razvojno-inovacijskimi partnerstvi (SRIP). Na vsakem izmed 9 področij uporabe
S4 namreč deluje en SRIP, tj. dolgoročno partnerstvo med podjetji, institucijami znanja (npr.
raziskovalnimi inštituti in univerzami), občinami, povezovalnimi institucijami, uporabniki,
nevladnimi organizacijami in drugimi akterji po vzoru t. i. 'četvorne vijačice' (quadruple
helix). SRIP-i delujejo na podlagi akcijskih načrtov (poslovno-razvojnih strategij), ki poleg
področij in aktivnosti skupnega razvoja oziroma niš, opredeljujejo tudi način skupnega
nastopa ko gre za razvoj kadrov, na področju internacionalizacije, spodbujanja podjetništva in
drugih skupnih aktivnosti. Delovna skupina državnih sekretarjev za izvajanje S4 (DSDS S4),
sestavljena iz državnih sekretarjev 13 resorjev, ki so ključni za izvajanje S4, je po pooblastilu
Vlade zadolžena, da na predlog SRIP-ov potrjuje akcijske načrte in tako v sodelovanju s
SRIP-i odloča o nadaljnjem osredotočenju in konkretizaciji fokusnih področij, tehnologij in
področij skupnega razvoja oziroma niš.
S4 celovito naslavlja širši nabor razvojnih politik povezanih z inovativnostjo, še posebej pa
politiko spodbujanja raziskav in inovacij, industrijsko politiko, spodbujanje podjetništva, pa
tudi dele sistema izobraževanja, politike razvoja podeželja, mednarodnih odnosov, izboljšanja
zakonodajnega okolja (npr. postopkov izdaje dovoljenj),ipd. Podpora države 3 prioritetnim
stebrom oziroma 9 področjem uporabe S4 je torej finančna, vsaj tako pomemben pa je tudi
nefinančni del podpornih storitev države, ki se izvaja v tesnem sodelovanju med državo in
SRIP-i.
S4 opredeljuje tudi ciljan, celovit in prilagojen sveženj ukrepov za (S4, 2017, str. 29–39):
- raziskave, razvoj in inovacije (bazična znanost, raziskave, razvoj in inovacije v
verigah in mrežah vrednosti, podpora naložbam, komplementarnost z Obzorjem 2020
in mednarodne iniciative, boljša izraba in razvoj raziskovalne infrastrukture, posebni
ukrepi);
- človeški viri (raziskovalni potencial raziskovalcev in mednarodna mobilnost, krepitev
razvojnih kompetenc in inovacijskih potencialov, znanje in kompetence zaposlenih,
mlada in ustvarjalna Slovenija);
- podjetništvo in inovacije (novonastala podjetja in prenos znanja, rast in razvoj MSP,
internacionalizacija in TNI);
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-

razvojna država (inovativna in zelena javna naročila, davčne olajšave, gospodarska
diplomacija in promocija, izdaja dovoljenj in odprava regulacijskih ovir, učinkovito
pravosodje).

V okviru S3 se izvajajo ukrepi oziroma javni razpisi na področju:
1. grozdjenja (clustering), tj. delovanja SRIP-ov na vsaki od 9 področij uporabe S4;
2. spodbud za raziskovalno razvojne projekte na ravni tehnološke razvitosti (Technological
Readiness Level - TRL) 3-6 in 6-9, kjer je cilj sofinancirati pred-razvojne in raziskovalnorazvojne projekte konzorcijev, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih proizvodov,
procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom na področjih
uporabe, fokusnih področjih in tehnologijah S4;
3. dopolnjevanja MSP instrumenta, s katerim se podpira pozitivno ocenjene projekte, ki
prejmejo t. i. pečat odličnosti, v primeru, da se ne uvrstijo v sofinanciranje na EU ravni;
4. pilotnih/demonstracijskih projektov na področjih uporabe, fokusnih področjih in
tehnologijah S4;
5. raziskovalne infrastrukture, vezana na področja uporabe S4;
6. krepitve kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij (npr. v okviru Kompetenčnih
centrov za razvoj kadrov, Raziskovalci na začetku kariere);
7. promocije gospodarske transformacije preko ukrepov, ki spodbujajo transformacijo na
strani podjetij ko gre za procesne izboljšave, elektronsko poslovanje ter preoblikovanje
poslovnih modelov;
8. inovativnega podpornega okolja in promocije podpornih inovacij;
9. sofinanciranja tržne in razvojne internacionalizacije SRIP-ov in podjetij, ki delujejo na
področjih uporabe S4.
Dodana vrednost omenjenih ukrepov je naslednja:
 preizkusiti nove tehnologije in storitve v realnem okolju, da bodo slovenska podjetja s tem
pridobila reference,
 pritegniti k sodelovanju slovenska tehnološko inovativna podjetja, ki so izvozno
usmerjena,
 postaviti tehnologije in storitve, ki so uporabne tudi v drugih okoljih ter tržne na globalnih
trgih,
 razviti in uporabiti proizvode slovenskih podjetij, ki bodo tržni na globalnih trgih,
uporabiti sistemske spremembe v aplikacijah, ki še niso na tržišču,
 vlagati v raziskave in razvoj, kar prispeva k rezultatom v obliki novih izdelkov, procesnih
izboljšav in odpiranju novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo ter doprine k
blaginji tako v Republiki Sloveniji kot v Evropski uniji,
 nova strateška partnerstva.
V prihodnji večletni finančni perspektivi, tj. za obdobje 2021-2027 S4 predstavlja
omogočitveni pogoj (enabling condition), brez katerega, ne bo mogoče dostopati najmanj do
kohezijskih sredstev vezanih na cilj pametna Evropa, v njej pa bodo prav tako zajeta
vsebinsko komplementarna področja ostalih ciljev kohezijske politike. V letu 2019 bo tako
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izveden temeljit pregled izvajanja S4; leta 2020 pa bo sledila nadgradnja samega dokumenta
in sprejetje posodobljene S4 z veljavnostjo do leta 2030.
Set načrt
Na podlagi 129. člena Zakona o varstvu okolja,29 se sredstva, pridobljena na dražbi emisijskih
kuponov uporabljajo tudi za financiranje raziskav in razvoja ter demonstracijskih projektov za
zmanjšanje emisij in prilagoditev podnebnim spremembam, vključno s sodelovanjem v
pobudah Evropskega strateškega načrta za energetsko tehnologijo in evropskih tehnoloških
platform (SET Načrt).
Omenjena določba omogoča zagotavljanje sofinanciranja lastne udeležbe upravičencem pri
izvajanju evropskih projektov na področju energije, prometa in podnebnih sprememb (vseh
tistih, ki prispevajo k zmanjšanju emisij) kot tudi že pri sami pripravi teh projektov iz Sklada
za Podnebne spremembe. Navedeno bo sistemska podpora prijaviteljem na razpise skladov
EU, ki so namenjeni podpori projektom za zmanjšanje emisij in prilagoditev podnebnim
spremembam (program "LIFE", program »Innovation Fund«, »HORIZON2020« idr.) ter
financiranju dejavnosti, ki so povezane s SET Načrtom (sodelovanje v pobudah Evropskega
strateškega načrta za energetsko tehnologijo in evropskih tehnoloških platform, sodelovanje
strokovnjakov iz Slovenije v delovnih skupinah za implementacijo izvedbenih načrtov SET
Načrta.
Slovenija bo na področju raziskav in razvoja sledila smernicam iz izvedbenih načrtov SET
Načrta, kar je zagotovilo tudi za izvajanje zahtev iz novega energetskega paketa EU »Čista
energija za vse Evropejce«.
Raziskave, razvoj in konkurenčnost se kot razsežnost energetske unije v najširšem smislu
povezujejo z vsemi področji uporabe S4 in ukrepi na teh področjih, ki bodo na različne načine
prispevali k spodbujanju raziskav, razvoja in konkurenčnosti Slovenije pri preostalih
razsežnostih energetske unije.

29

Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in
21/18 – ZNOrg
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ODDELEK B: ANALITIČNA OSNOVA
4. TRENUTNO STANJE IN PROJEKCIJE Z OBSTOJEČIMI POLITIKAMI IN
UKREPI
V preteklosti so bili za oblikovanje strateških načrtov v Sloveniji uporabljeni različni modeli.
Ministrstvo, pristojno za energijo, je za oblikovanje nacionalnega stališča glede podnebno energetskih ciljev za leto 2030 in določitev nacionalnega cilja povečanja energetske
učinkovitosti za leto 2020, pripravilo ažuriranje nacionalnih dolgoročnih energetskih bilanc
do leta 2030 na podlagi modela REES-SLO (Dolgoročne energetske bilance RS do leta
2030).30
Ministrstvo za infrastrukturo je za potrebe oblikovanja Predloga Energetskega koncepta
Slovenije naročilo izdelavo dolgoročnih energetskih bilanc do leta 2035 in okvirno do leta
2055. V ta namen je bil na javnem razpisu izbran model PRIMES za Republiko Slovenijo, ki
je bil v celoti posodobljen na podlagi podatkov za leto 2015, ki sta jih zagotovila nacionalni
Statistični urad in Eurostat, in ki so bili uporabljeni za količinsko opredelitev treh glavnih
scenarijev in devetih različic le-teh. Da bi bilo mogoče podpreti energetsko zasnovo, je bilo
treba izdelati tudi oceno učinka energetskih scenarijev na makroekonomske agregate,
industrijsko proizvodnjo in zaposlenost. V ta namen je bil uporabljen model GEME3, ki je bil
posodobljen in uporabljen za količinsko opredelitev učinkov glavnih scenarijev (Poročilo
izdelovalca dolgoročnih bilanc, 2017, str. 1).31
V sodelovanju z Ministrstvom za okolje poteka v Sloveniji projekt LIFE Podnebna pot 2050,
katerega splošni cilj je podpora odločanju, ki bo Sloveniji omogočila zastaviti lastni cilj
zmanjšanja emisij TGP do leta 2050 in prispevati k mednarodnemu cilju zadržati rast globalne
temperature. Projekt ima več operativnih ciljev, med katerimi je tudi izdelava projekcij emisij
TGP do 2050+ in ocene učinkov za Dolgoročno strategijo za nizke emisije, ki jo mora RS
pripraviti do l. 2020 (LIFE Climate Path 2050),32 na podlagi modela REES-SLO.
Ministrstvo za infrastrukturo je za namen strokovne in tehnične podpore ter pripravo
končnega predloga celovitega NEPN pripravilo javni razpis, na podlagi katerega je sklenilo
pogodbo s konzorcijem institucij pod vodstvom Inštituta »Jožef Stefan«. Slednji bo na
podlagi modela REES-SLO osvežil potrebne strokovne podlage in pripravil predlog končnega
NEPN, ki bo ustrezno upošteval ugotovitve projekta LIFE Podnebna pot 2050 in bo ustrezno
usklajen s pripravo Dolgoročne strategije Republike Slovenije.
Osrednje orodje, ki bo uporabljeno v tej analizi in bo namenjeno izračunu energetskih bilanc,
emisij in stroškov rabe ter oskrbe z energijo v Sloveniji, je referenčni energetsko ekološki
model, imenovan REES-SLO, izdelan v okolju MESAP v obliki linearnega mrežnega modela
procesov in povezav, kar omogoča konsistentno modeliranje rabe energije na podlagi potreb
30

Dolgoročne energetske bilance RS do leta 2030, 2014, dostopno prek http://www.energetikaportal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nep/deb__2030.pdf
31
Poročilo izdelovalca dolgoročnih bilanc, 2017, dostopno prek http://www.energetikaportal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/eks/razprava_jun_2017/eks_priloga2.pdf
32
LIFE Climate Path 2050, dostopno prek https://www.podnebnapot2050.si/o-projektu/
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po energetskih storitvah ter izračune emisij, stroškov in drugih učinkov. V osnovi je
referenčni model energetskega sistema skupek programov in orodij, s katerimi matematično
opišemo posamezni podsistem v korelaciji z vsemi parametri, ki na tak podsistem vplivajo, in
nato te podsisteme medsebojno povežemo v ustrezno celoto, ki predstavlja realni energetski
sistem. Moderni modeli energetskih sistemov, katerih predstavnik je tudi model REES-SLO,
uporabljajo integrirani pristop in sicer združujejo lastnosti specifičnih in splošnih modelov
tako, da lahko ocenjujemo sektorske energetske, ekonomske in okoljske učinke.
Model REES-SLO je kalibriran na statističnih podatkih (standardno klasifikacijo dejavnosti
SKD – 2008) in tako povezan z indikatorskim sistemom statističnih kazalcev in kazalcev,
razvitih za spremljanje energetskih politik v Sloveniji. Omogoča primerjave po metodologijah
Statističnega urada Republike Slovenije (SURS), Evropskega statističnega urada/Organizacije
za gospodarsko sodelovanje in razvoj (EUROSTAT/OECD) in UNFCCC. V modelu REESSLO se izračunavajo:
• bilance rabe energije (končne ter primarne energije in sicer po podsektorjih,
energentih, tehnologijah);
• emisije škodljivih snovi iz energetskih pretvorb (po sektorjih, energentih, tehnologijah,
po nivojih pretvorb ter skupne);
• stroški, povezani z rabo energije (dezagregirani po sektorjih ozirima nivojih pretvorb,
stroške deli tudi na investicijske stroške, stroške za programe pospeševanja URE,
stroške za energijo oz. goriva, model loči tudi med davki in drugimi stroški).
Logičen procesno-tehnološki model REES-SLO omogoča simulacijo in evalvacijo
predvidenih instrumentov in njihovih vplivov, kot so nabori instrumentov, povezani v
strategijah. Računski model s pregledno modelsko predstavitvijo povezuje učinke različnih
ukrepov, zagotavlja konsistentne ocene, postavlja okvir za dosleden in izenačen pristop k
identifikaciji instrumentov, ukrepov in končnih učinkov v različnih sektorjih ter pod-sektorjih
in preprečuje, da bi se isti učinki šteli po večkrat. Nabor modelov, ki se za celovit pristop
uporabljajo integrirano, zahtevajo, odvisno od podrobnosti obravnave, podrobnejše
simulacijske, oziroma optimizacijske modele posameznih segmentov energetskega sistema,
kar pomeni, da se modeli med seboj povezujejo na ravni vhodno/izhodnih podatkov oziroma
upoštevajo enake predpostavke ter sovplivajo na izračune.
4.1. Predvideni razvoj glavnih zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na energetski sistem
in trende emisij toplogrednih plinov
Slovenija je v obdobju pred gospodarsko krizo dosegala razmeroma visoke stopnje
gospodarske rasti. Med letoma 2000 in 2003 je bila povprečna stopnja rasti BDP 3,4 %, v
letih 2004–2008 pa 4,9 %. Z gospodarsko krizo se je rast BDP že v letu 2008 upočasnila, v
letu 2009 pa se je BDP močno zmanjšal (–7,8 %). Hitro poslabševanje razmer v nacionalnem
in mednarodnem okolju se je najbolj pokazalo v znižanju izvoza in investicij, ki sta bila
ključna dejavnika gospodarske rasti v preteklih letih. Po skromni rasti BDP v letu 2010 in
stagnaciji v letu 2011 je Slovenija v letu 2012 ponovno zašla v obdobje negativnih stopenj
rasti, ki je trajalo tudi leta 2013. V letih 2014 in 2015 so bile zopet zabeležene pozitivne
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vrednosti rasti BDP, kar je v največji meri posledica povečanega izvoza (AN URE 2020, str.
13).

Z visokimi stopnjami gospodarske rasti se je Slovenija v obdobju pred krizo postopno
približevala povprečni razvitosti EU, merjeno z BDP na prebivalca po kupni moči, in je leta
2008 za evropskim povprečjem zaostajala samo za 10 %. Od začetka gospodarske krize v letu
2008 pa je Slovenija v skupini držav članic EU, ki ji je BDP na prebivalca po kupni moči
najbolj upadel. Njen zaostanek za povprečjem EU se je zato povečal in je v letu 2015 znašal
17 %, kar je enako kot leta 2003 (AN URE 2020, str. 13).

Gospodarska rast bo v letu 2018 4,4-odstotna, relativno visoka bo ostala tudi v prihodnjih
dveh letih (3,7 % in 3,4 %). K nadaljevanju konjunkture v obdobju 2018-2020 bosta še bolj
uravnoteženo kot v 2017 prispevali domača in tuja potrošnja. K robustni rasti domače
potrošne bo poleg še vedno visoko rastočih investicij pomembno prispevala višja rast zasebne
potrošnje, ki jo bo spodbujala razmeroma visoka rast razpoložljivega dohodka (predvsem
mase plač). Nadaljevala se bo hitra rast gradbenih investicij, povezana z nizko ravnjo teh
investicij v preteklih letih in s povečanjem črpanja evropskih sredstev. Rast obsega investicij v
stroje in opremo bo nekoliko zmernejša kot lani, a še vedno visoka. Ob rastočem
povpraševanju jo bosta še naprej spodbujala visoka izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti in
dobri poslovni rezultati podjetij. Pričakuje se tudi nadaljevanje rasti državne potrošnje, ki se
bo po letošnjem pospešku postopno upočasnila. Visoka rast izvoza in v nekoliko manjši meri
tudi rast uvoza se bosta v obdobju napovedi postopno umirjali (z izjemo 2020), še vedno
pozitivni prispevek menjave s tujino k rasti BDP pa bo vse manjši. To bo poleg vse večjih
omejitev na trgu dela vplivalo na umirjanje gospodarske rasti, ki pa bo ob odsotnosti zunanjih
šokov v obdobju napovedi še ostala razmeroma visoka (UMAR, 2018).
Tabela: Dodana vrednost po dejavnostih in bruto domači proizvod (realne stopnje rasti, v %)
A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo

2017

2018
napoved

2019
napoved

2020
napoved

-5,0

5,0

1,0

0,5

BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko..., ravnanje z odplakami…

7,7

5,9

4,7

4,7

..od tega: C Predelovalne dejavnosti

8,4

6,5

5,0

5,0

F Gradbeništvo

8,5

10,5

8,0

6,0

GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladišèenje, gostinstvo

6,6

4,5

4,0

3,6

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti

5,9

4,5

5,0

5,5

-1,8

1,5

4,0

3,0

L Poslovanje z nepremičninami

1,2

1,0

1,5

1,5

MN Strokovne, znanstvene, tehnične dejavnosti in druge raznovrstne poslovne…

8,7

6,0

5,0

4,0

OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo

1,6

2,1

1,6

1,3

RST Druge storitvene dejavnosti

1,9

2,0

3,0

4,0

DODANA VREDNOST

5,2

4,5

3,9

3,6

BRUTO DOMAČI PROIZVOD

4,9

4,4

3,7

3,4

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti

Vir podatkov: SURS, napoved UMAR.
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Vir: UMAR, 201833
Podobno kot v letu 2017 bodo tudi v prihodnje k rasti dodane vrednosti precej uravnoteženo
prispevale vse dejavnosti. Umirjanje njihove rasti v obdobju napovedi (2018-2020) bo
izhajalo iz postopnega umirjanja gospodarske rasti v mednarodnem okolju in naraščanja
omejitev na strani ponudbe v domačem okolju, povezanih predvsem z vse bolj izrazitim
pomanjkanjem ustreznih delavcev. Med predelovalnimi dejavnostmi bodo glavni dejavnik
rasti ostale izvozno usmerjene dejavnosti, kjer pričakujemo nadaljevanje pozitivnih gibanj v
večini panog. Po lanski krepitvi se bo letos dodana vrednost v gradbeništvu povečala še
nekoliko bolj, skladno z rastjo zasebnih in javnih investicij v nestanovanjske stavbe in
inženirske objekte ter nadaljevanjem rasti nepremičninskega trga in s tem stanovanjske
gradnje. V prihodnjih dveh letih se bo rast gradbene aktivnosti postopno upočasnila, vendar
bo ob hitrejših rasteh v stanovanjskem segmentu ter pod vplivom povečanega črpanja EU
sredstev ostala razmeroma visoka. Pod vplivom okrepljene rasti domačega povpraševanja
letos in še prihodnje leto pričakujemo razmeroma visoko rast dodane vrednosti v trgovini in
drugih tržnih storitvah (predvsem prometu, gostinstvu in IKT storitvah) in okrepitev rasti pri
storitvah, povezanih s preživljanjem prostega časa. V segmentih, povezanih s prometom,
turizmom in nekaterimi poslovnimi storitvami, bo rast dodane vrednosti še naprej poganjalo
tudi tuje povpraševanje. Rast dodane vrednosti v javnih storitvah bo ob umirjanju rasti
zaposlenosti zmerna (UMAR, 2018).
Slika: Realna rast dodane vrednosti po skupinah dejavnosti
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Vir: SURS, napoved in preračun UMAR

Vir: UMAR, 2018
4.2. Razsežnost razogljičenje
4.2.1. Emisije in odvzemi toplogrednih plinov

33

UMAR,
2018,
Jesenska
napoved
gospodarskih
gibanj
2018,
dostopno
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/napovedi/jesen/2018/JesenskaNapoved2018-22okt.pdf

prek
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Slovenija je s sprejetjem Odločbe 406/2009/ES prevzela obveznost, da svoje emisije
toplogrednih plinov iz ESD sektorjev do leta 2020 ne poveča za več kot 4 % v primerjavi z
emisijami v letu 2005. Poleg končnega cilja ta odločba predpisuje tudi metodologijo za
določitev letnih dodelitev emisij (ciljne vrednosti) za začetno leto obdobja 2013–2020 in
vmesna leta (predlog Tretjega letnega poročila o izvajanju OP TGP 2020).
Slovenija je do sedaj dosegala letne cilje. Emisije iz ESD sektorjev v letu 2016 so znašale
11.236,89 kt CO2 ekv., kar je 9 % manj od omejitvene vrednosti. Te emisije so
predstavljale 63 % skupnih emisij TGP, preostalih 37 % so emisije iz virov vključenih v
sistem trgovanja z emisijskimi kuponi (t. i. ETS sistem). Emisije iz ETS so se glede na leto
2015 povečale za 6 %, glede na leto 2013 pa zmanjšale za 14 %. Ponori iz LULUCF
sektorjev so leta 2016 predstavljali 28 % vseh emisij. Njihova količina v zadnjem obdobju
ostaja približno na isti ravni (predlog Tretjega letnega poročila o izvajanju OP TGP 2020).
Slika: Gibanje emisij iz ESD sektorjev v obdobju 2005−2016 v primerjavi z gibanjem emisij
po ciljni trajektoriji v obdobju 2013−2020 preračunano na emisije iz leta 2005

Vir: predlog Tretjega letnega poročila o izvajanju OP TGP 2020; Podnebno ogledalo, 2018b,
str. 8
Emisije TGP iz ESD sektorjev v letu 2016 so se v primerjavi z letom 2005 znižale za 5 %, v
primerjavi z letom 2015 pa povečale za 5 %. Trend naraščanja je bil po treh letih upadanja
ponovno zaznan leta 2015. Promet predstavlja okrog 51 % vseh emisij iz ESD sektorjev. Z
izjemo prometa nobeden izmed ostalih ESD sektorjev ne predstavlja več kot 16-odstotnega
deleža v bilanci emisij, zato se tudi do sedaj ugotovljena letna sektorska nihanja, v skupni
bilanci ne odražajo v takšni meri kot v primeru prometa. V primerjavi z letom 2015 je bila
poleg prometa sicer opaznejša letna sprememba emisij ugotovljena še pri sektorjih stavbe
(druga področja – široka raba) in ne-ETS energetika (proizvodnja električne energije in
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toplote). V ostalih sektorjih (kmetijstvo, odpadki) se emisije v zadnjem letu niso bistveno
spremenile (predlog Tretjega letnega poročila o izvajanju OP TGP 2020).
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Slika: Struktura emisij TGP po sektorjih neETS v letu 2016

Vir: Podnebno ogledalo, 2018b, str. 9
Emisijska produktivnost, ki spremlja okoljsko učinkovitost gospodarstva, kaže, da je rast BDP
v letu 2016 temeljila na povečanju emisij, kar je v nasprotju z zastavljenim ciljem OP TGP.
Ravno tako so se v letu 2016 dvignile subvencije, ki so v nasprotju z doseganjem ciljev
zmanjšanja emisij TGP. Znašale so 123,6 milijonov evrov. Za spodbujanje ukrepov za
zmanjševanje emisij TGP v javnem sektorju, gospodinjstvih in prometu pa je bilo istega leta
namenjenih 24,6 milijonov evrov nepovratnih sredstev, kar je 52 % manj kot leto prej
(Podnebno ogledalo, 2018b, str. 5).
V letu 2017 so bile projekcije emisij TGP osvežene, vendar se glede na projekcije iz leta 2015
niso bistveno spremenile in kažejo na to, da bodo obvezujoči nacionalni cilji po Odločbi
406/2009/ES doseženi in celo preseženi v celotnem obdobju 2013−2020. Največjo negotovost
glede prihodnjih emisij predstavlja sektor promet. Narejena je bila analiza občutljivosti
projekcij na vpliv tranzitnega prometa, poleg tega pa sta bila primerjana tudi scenarija
izvajanja ukrepov prometne in okoljske politike v prometnem sektorju. Razpon med najvišjo
in najnižjo projekcijo emisij TGP v prometu za leto 2020 znaša 25 %. Če upoštevamo
projekcijo emisij iz prometa, ki predstavlja zgornjo mejo v analizi občutljivosti, ter emisije za
ostale sektorje iz projekcije z obstoječimi ukrepi dobimo najbolj pesimističen scenarij. Tudi v
tem, najbolj pesimističnem scenariju, skupne emisije TGP iz sektorjev ne-ETS v obdobju do
2020 ne presegajo ciljnih emisij (Drugo poročilo o izvajanju OP TGP, str. 7).
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Slika: Gibanje emisij iz sektorjev ne-ETS in najnovejša projekcija emisij TGP, osvežena v letu
2017

Vir: Drugo poročilo o izvajanju OP TGP, str. 8
Spremljanje izvajanja ukrepov OP TGP 2020 se v Sloveniji osredotoča na tiste sektorje, ki
prispevajo največ k emisijam v ne-ETS sektorjih.
Promet
Cilj je zmanjšanje emisij TGP za 9 % do leta 2020 glede na leto 2008 z uveljavljanjem
trajnostnega prometa oz. zadržati emisije tako, da povečanje glede na leto 2005 ne bo
preseglo 27 %.
Po sprejemu OP TGP 2020 so bili sprejeti še naslednji programski in akcijski dokumenti, ki
vplivajo na izvajanje ukrepov za zmanjšanje emisij TGP v prometu (Drugo poročilo o
izvajanju OP TGP, str. 11):
 Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji (SRP), 2015, Vlada RS;
 Akcijski načrt za učinkovito rabo energije za obdobje 2014−2020 (AN URE), 2015, Vlada
RS;
 Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do
leta 2030 (ReNPRP 2030), 2016, Državni zbor RS;
 Operativni program izvajanja Evropske kohezijske politike za obdobje 2014−2020 (OP
EKP), 2015, Vlada RS;
 Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018, Vlada RS.
Glavni dejavnik spreminjanja trenda emisij TGP iz ESD sektorjev še naprej ostajajo emisije iz
sektorja promet, saj te predstavljajo 51 % vseh emisij, njihova možna letna spremenljivost pa
je ocenjena na 18 %. V letu 2016 so se emisije iz tega sektorja npr. povečale za 7 % (predlog
Tretjega letnega poročila o izvajanju OP TGP 2020).
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Promet je tudi edini sektor, v katerem so se emisije v obdobju 2005−2016 povečale, in sicer
za 28,7 %. Na spremembe emisij TGP najbolj vplivata dva dejavnika: aktivnost v sektorju
promet (prometno delo) in izvoz goriva v rezervoarjih vozil (tranzitni promet) (Podnebno
ogledalo, 2018b, str. 14).
Na kritični poti so zlasti naslednji elementi politik na področju prometa Drugo poročilo o
izvajanju OP TGP, str. 11-12; Podnebno ogledalo, 2018b, str. 14; MF, 2018):
 delež OVE v prometu se oddaljuje od cilja v letu 2020 (Direktiva 2009/28/ES) in je zaradi
tega potrebno zagotoviti dosledno izvajanje Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu
(Ur.l.RS, št. 64/16) oz. EZ-1 in AN OVE.
 Subvencije, ki so v nasprotju s cilji zmanjšanja emisij TGP, so se v sektorju promet
povečale in se oddaljujejo od cilja OP TGP 2020. V okviru zelene proračunske reforme je
bila opravljena poglobljena analiza spodbud, ki ne prispevajo k zmanjševanju
obremenjevanja okolja. Ugotovilo se je, da se je treba njihove odprave lotiti premišljeno
in postopno, ob hkratnem upoštevanju njihovega vpliva na konkurenčnost gospodarstva in
na javnofinančne prihodke, saj na videz enostavne rešitve ne prinašajo želenih rezultatov.
 Število potniških kilometrov v javnem potniškem prometu se je v letu 2015 in 2016
povečalo, kar je pomemben napredek, vendar pa še vedno občutno zaostaja za ciljem.
 Povprečne emisije vozil v Sloveniji so višje od zastavljenega cilja. Potrebno je nadgraditi
spodbude za uporabo alternativnih goriv in učinkovitih vozil v prometu zlasti v okviru
nadomestila za uporabo cest.
 Delež železniškega prometa v tovornem prometu se je v letu 2015 zmanjšal. Za prehod
prometa na železnice bo ključno vlaganje sredstev v posodobitve in nadgradnje omrežja.
Biogoriva
Vrednotenje možnosti doseganja indikativnih ciljev OP TGP v Sloveniji do leta 2020 in 2030
je pokazalo, da teh ni mogoče doseči brez uporabe biogoriv. Biogoriva so opredeljena v
Direktivi 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju
uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv
2001/77/ES in 2003/30/ES (Uradni list EU L 140, str. 16) kot alternativno gorivo v prometu
in lahko, če so proizvedena trajnostno, pripomorejo k zmanjšanju celotnih emisij CO 2.
Obenem predstavljajo čist vir energije za vse oblike prometa.
Slovenija ima pri tem specifičen položaj, saj tako na področju proizvodnje fosilnih goriv kot
tudi biogoriv ne razpolaga s proizvodnimi ali predelovalnimi kapacitetami. Na obeh področjih
je torej v celoti odvisna od uvoza, s tem pa tudi od aktualnih tržnih cen. Ker je proizvodna
cena biogoriv višja od konvencionalnih fosilnih goriv, kar velja za vse vrste biogoriv, še
posebej pa za biogoriva, proizvedena iz trajnostno pridobljenih surovin oziroma za biogoriva
napredne generacije, so za doseganje ciljev znižanja emisij z uporabo biogoriv in povečevanja
njihove rabe nujne ustrezna deregulacija cen goriv, vključitev dejanskih stroškov v model cen
goriv na trgu ali pa ustrezno subvencioniranje cene. Brez teh ukrepov doseganje postavljenih
ciljev ni možno oziroma ni izvedljivo (Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev
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ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki
Sloveniji, str. 12).
Javnih polnilnic, ki bi bile namenjene oskrbi s čistim ali večinskim deležem biogoriva, kot sta
npr. B100 (100 % biodizel) ali E85 v Sloveniji trenutno ni. Manjše količine čistega biodizla
so v prodaji le preko veleprodajnih mrež, večina biogoriv pa je bila na trg do sedaj dana v
obliki mešanic s fosilnimi gorivi, namešanih v količini, kot jo še dovoljujejo aktualni
standardi za dizel oz. motorne bencine. Tudi plinasta biogoriva bi bilo možno primešati
plinastem gorivu fosilnega izvora ter ga dobaviti končnim potrošnikom prek obstoječe
infrastrukture (Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v
zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji, str. 16).
Zelena gospodarska rast
Cilj je podpreti prehod v gospodarstvo, katerega rast ne temelji na povečani rabi naravnih
virov in energije, ampak z učinkovitostjo in inovacijami zmanjša emisije toplogrednih plinov,
izboljša konkurenčnost ter spodbuja večjo varnost oskrbe z energijo.
Po sprejemu OP TGP 2020 je Vlada Republike Slovenije sprejela še naslednje programske in
akcijske dokumente, ki vplivajo na izvajanje ukrepov za zmanjšanje emisij TGP na področju
zelene gospodarske rasti (Drugo poročilo o izvajanju OP TGP, str. 8):
 Operativni program izvajanja Evropske kohezijske politike za obdobje 2014−2020 (OP
EKP), 2015;
 Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo (OPZG) z Akcijskim načrtom izvajanja
OPZG (ANi OPZG) in Načrtom aktivnosti ministrstev in vladnih služb (NAMVS) za leti
2015 in 2016.
Emisijska produktivnost, ki spremlja okoljsko učinkovitost gospodarstva, kaže, da je rast BDP
v letu 2016 temeljila na povečanju emisij, kar je v nasprotju z zastavljenim ciljem OP TGP
(Podnebno ogledalo, 2018b, str. 10).
Obseg javnih sredstev, ki so v nasprotju z doseganjem ciljev zmanjšanja emisij TGP, se v
zadnjih letih povečuje. Zadnji razpoložljivi podatki so za leto 2016. Ti kažejo, da se je v tem
letu za to namenilo 123,6 milijona evrov, kar predstavlja skoraj 6-odstotno letno povečanje.
Glavni dejavnik zadnje letne spremembe je 14 % več sredstev namenjenih za vračilo trošarin
za dizelsko gorivo, zaradi več prodanega goriva v okviru sheme komercialni dizel. V
primerjavi s prejšnjimi leti, leta 2016 ni bilo spodbud iz sredstev evropskih in infrastrukturnih
skladov, saj so bile zadnje spodbude iz prejšnje finančne perspektive izplačane leta 2015. Prvi
razpisi za sredstva iz nove finančne perspektive so bili v letu 2016 šele objavljeni (Tretje letno
poročilo o izvajanju OP TGP 2020, str. 16.).
Implicitna stopnja obdavčitve v Sloveniji, s katero merimo, kako je z davki obremenjena
končna energija, se je v zadnjem letu nekoliko zmanjšala. Je še vedno nekoliko nad
povprečjem EU in se skozi leta ne spreminja veliko (Podnebno ogledalo, 2018b, str. 10).
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V letu 2016 pa se je Slovenija po indeksu eko-inovacij dejavnosti zopet povzpela nad
povprečje EU-28. Vrednost v opazovanem obdobju od leta 2005 do leta 2015 niha glede na
evropsko povprečje (Podnebno ogledalo, 2018b, str. 10). Slovenija se je pri omenjenem
indeksu v tem obdobju sicer izboljšala, a ostaja pri kazalniku energetske produktivnosti, ang.
»resource efficiency outcomes«, pod povprečjem EU-28 (55 %).
Sprejeta je bila Strategija razvoja Slovenije (SRS 2030), ki prehod v nizkoogljično krožno
gospodarstvo uvršča med razvojne cilje države, kar je ključno za dolgoročno zmanjševanje
emisij TGP, saj imajo ukrepi krožnega gospodarstva in učinkovite rabe virov celo večji
razvojno/okoljski potencial od sedaj uveljavljenih ukrepov OP TGP. SRS 2030 med cilje
uvršča izboljšanje emisijske produktivnosti (razmerja med BDP in emisijo toplogrednih
plinov), kar je pomembno, saj ta indikator sočasno sledi ciljema izboljšanja konkurenčnosti
družbe in zmanjšanja emisij TGP (Podnebno ogledalo, 2018b, str. 10).34
Kmetijstvo
Cilj je obvladovanje emisij TGP na ravni do največ +5 % do leta 2020 glede na leto 2005 ob
hkratnem povečanju samooskrbe Slovenije s hrano.
Po sprejemu OP TGP 2020 je Vlada Republike Slovenije sprejela še naslednji programski in
akcijski dokument, ki vpliva na izvajanje ukrepov za zmanjšanje emisij TGP v sektorju
kmetijstvo (Drugo poročilo o izvajanju OP TGP, str. 12):
 Program razvoja podeželja 2014-2020 (PRP), 2015.
Najpomembnejša toplogredna plina v sektorju kmetijstvo sta metan in didušikov oksid. Prvi
prispeva nekaj manj kot 70 %, drugi pa dobrih 30 % toplogrednega učinka sektorja (Drugo
poročilo o izvajanju OP TGP, str. 12).
Rešitve za zmanjševanje emisij didušikovega oksida sovpadajo z rešitvami za varovanje voda
pred onesnaževanjem z nitrati in rešitvami za zmanjšanje emisij amonijaka. Na področju
preprečevanja onesnaževanja voda imamo dolgoletno tradicijo in razmeroma dobro razvit
sistem javne svetovalne službe. Varovanje voda je med prednostnimi področji Kmetijskookoljsko-podnebnih plačil (KOPOP) Programa razvoja podeželja 2014-2020 (PRP 20152020) in rezultati se kažejo tudi na področju emisij didušikovega oksida. K učinkovitejšemu
kroženju dušika prispevata tudi ukrepa Naložbe v fizična sredstva in Ekološko kmetovanje
(oba v sklopu PRP 2015-2020). Omenjeno se kaže v doseganju ciljev na področju porabe
dušika iz mineralnih gnojil in bruto bilančnega presežka dušika (Drugo poročilo o izvajanju
OP TGP, str. 12-13).
Kljub temu, da prispeva večino toplogrednega učinka v sektorju kmetijstvo metan, namenja
Slovenija zmanjševanju emisij metana bistveno manj pozornosti kot zmanjševanju emisij
didušikovega oksida. Šibka točka je premajhna ambicioznost na področju zmanjševanja emisij
34

Več o tem tudi v Poročilu o razvoju, ki spremlja tudi emisijsko produktivnost (UMAR, 2018), dostopno prek
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/razvoj_slovenije/2018/POR_2018.pdf
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metana iz prebavil rejnih živali, ki prispevajo približno 50 % vseh emisij TGP v kmetijstvu
(Drugo poročilo o izvajanju OP TGP, str. 13).
Sektor kmetijstvo je med ESD sektorji drugi največji vir emisij TGP. V letu 2016 je
predstavljal 16-odstotni delež. Trend emisij nekoliko niha, po nižanju v obdobju 2005–2013
so se količine v naslednjih letih nekoliko povečale, tako do so bile leta 2016 znova na ravni iz
leta 2005. Še vedno večino k emisijam TGP iz tega sektorja prispevajo emisije metana (okrog
70 %), sledijo emisije didušikovega oksida (okrog 30 %). Glavni vir je živinoreja (več kot 70
%) (predlog Tretjega letnega poročila o izvajanju OP TGP 2020). Gibanje emisij sektorja
kmetijstvo je zaenkrat skladno z zastavljenim ciljem (Podnebno ogledalo, 2018b, str. 16).
Ostali sektorji neETS: industrija, odpadki in energetika
Cilji so zmanjšanje emisij TGP do leta 2020 glede na leto 2005:
- iz industrije zunaj sheme EU-ETS za 42 % z ukrepi za prehod na konkurenčno nizkoogljično
proizvodnjo;
- iz ravnanja z odpadki za 44 % in postopno uveljavljanje krožnega gospodarstva.
Po sprejemu OP TGP 2020 je Vlada Republike Slovenije sprejela še naslednje programske in
akcijske dokumente, ki vplivajo na izvajanje ukrepov za zmanjšanje emisij TGP v drugih
sektorjih ne-ETS, industriji, odpadki in energetiki (Drugo poročilo o izvajanju OP TGP, str.
13):
 Operativni program izvajanja Evropske kohezijske politike za obdobje 2014−2020 (OP
EKP), 2015;
 Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018;
 Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014−2020 (AN URE), 2015;
 Program ravnanja z odpadki in Program preprečevanja odpadkov Republike Slovenije
(PPO in PrZO), 2016.
Industrija (neETS). Leta 2016 so emisije iz zgorevanja goriv v industriji in gradbeništvu ter
procesne emisije predstavljale skupaj 10 % emisij ESD sektorjev. Emisije so v primerjavi z
letom 2015 stagnirale, od leta 2005 do leta 2016 pa so se zmanjšale za skoraj 29 % (predlog
Tretjega letnega poročila o izvajanju OP TGP 2020).
Emisije so v zadnjem letu stagnirale, vendar se vseeno oddaljujejo od indikativnega
sektorskega cilja OP TGP-2020. Vrednost finančnih spodbud za URE in OVE v industriji
neETS se je po letu 2012 neprestano zmanjševala, leta 2016 nepovratnih finančnih spodbud ni
bilo. Kazalec delež OVE v rabi goriv v industriji neETS se je leta 2016 precej poslabšal, a je
še zmeraj nad letnim ciljem, vendar je trend zadnjih dveh let neugoden za doseganje cilja v
letu 2020 (Podnebno ogledalo, 2018b, str. 16).
Odpadki. Emisije TGP iz ravnanja z odpadki so leta 2016 predstavljale 5 % emisij ESD
sektorjev. V primerjavi s preteklim letom so se zmanjšale za en odstotek. Veliko večino
emisij TGP iz sektorja odpadki predstavljajo emisije metana(predlog Tretjega letnega poročila
o izvajanju OP TGP 2020).
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V prihodnje se bodo emisije zaradi občutno nižje količine odloženih biorazgradljivih
odpadkov hitro zmanjševale, tako da je cilj za leto 2020 dosegljiv. Količina odloženih
biorazgradljivih odpadkov se je leta 2016 občutno zmanjšala in je bila za 94 % nižja kot leto
prej. S tem je bila količina nižja tudi od cilja za leto 2020. Zmanjšanje je bilo doseženo z
ukrepoma ločeno zbiranje odpadkov in izgradnja sistemov za mehansko biološko obdelavo
mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem. K emisijam v sektorju odpadki prispeva tudi
ravnanje z odpadnimi vodami, ki je k skupnim emisijam sektorja odpadki leta 2016 prispevalo
31 % (Podnebno ogledalo, 2018b, str. 16).
Energetika (neETS). Emisije po Odločbi 406/2009/ES vključujejo emisije iz zgorevanja
goriv v energetiki zunaj sheme ETS. Večino predstavljajo emisije v sistemih daljinskega
ogrevanja in ubežne emisije (68 %). Delež energetike v skupnih emisijah neETS je bil v letu
2016 4,3-odstoten. V obdobju 2005−2016 so se emisije zmanjšale za slabih 18 %. V zadnjih
dveh letih so se emisije povečale, v letu 2016 za 6,7 %. K rasti emisij prispevata povečevanje
emisij v daljinskem ogrevanju in rast ubežnih emisij. Emisije tega sektorja trenutno
izpolnjujejo indikativni sektorski cilj in so znatno pod zastavljeno trajektorijo (Podnebno
ogledalo, 2018b, str. 16).
Krepitev zmogljivosti za izvedbo ukrepov in koordinacija
Cilj OP TGP 2020 za to področje so (Drugo poročilo o izvajanju OP TGP, str. 14):
- izobraževanje in usposabljanje za prehod v konkurenčno nizkoogljično družbo;
- krepitev kadrovskih virov za odpiranje novih zelenih delovnih mest;
- informiranje o koristih blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja
ukrepov.
Po sprejemu OP TGP 2020 je Vlada Republike Slovenije sprejela še naslednje programske in
akcijske dokumente, ki vplivajo na izvajanje ukrepov na področju informiranja, ozaveščanja,
usposabljanja in izobraževanja (Drugo poročilo o izvajanju OP TGP, str. 14):
 Operativni program izvajanja Evropske kohezijske politike za obdobje 2014−2020 (OP
EKP), 2015;
 Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018,
 Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo (OPZG) z Akcijskim načrtom izvajanja
OPZG (ANi OPZG) in Načrtom aktivnosti ministrstev in vladnih služb (NAMVS) za leti
2015 in 2016.
V Sloveniji različni nosilci (vladni in nevladni sektor, gospodarstvo, strokovne institucije,
mediji, itd.) izvajajo aktivnosti izobraževanja, usposabljanja, informiranja in ozaveščanja na
področju blaženja podnebnih sprememb. Aktivnosti se financirajo iz različnih virov, in sicer
državnega proračuna, sredstev Sklada za podnebne spremembe, sredstev EU skladov in
programov ter drugih mednarodnih in nacionalnih virov (Drugo poročilo o izvajanju OP TGP,
str. 14). Kljub temu v Sloveniji še nimamo sistematičnega načrtovanja usposabljanj za prehod
v nizkoogljično družbo, saj se eden ključnih ukrepov OP TGP – Podrobni načrt usposabljanja
za prehod v konkurenčno nizkoogljično družbo, še ni začel izvajati, kljub dejstvu, da so v ta
namen na voljo znatna sredstva (Podnebno ogledalo, 2018b, str. 21).
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V okviru priprave Nacionalnega programa varstva okolja (NPVO) je bila okrepljena
koordinacija za vključevanje vsebin trajnostnega razvoja v sistem izobraževanja. Izvajanje
ukrepov in njihovih učinkov na področju izobraževanja, usposabljanja, informiranja in
ozaveščanja se še ne spremlja dovolj sistematično (Podnebno ogledalo, 2018b, str. 21).
Ocena kadrovskih zmogljivostih na ministrstvih za izvajanje ukrepov oz. izvajanja ukrepov
kaže, da je večina kadrovskih zmogljivosti namenjenih administrativnim nalogam za
dodeljevanje finančnih spodbud, manj pa drugim razvojnim in izvedbenim nalogam (Drugo
poročilo o izvajanju OP TGP, str. 14).
Ostali večsektorski ukrepi
K zmanjšanju emisij TGP prispevajo tudi drugi večsektorski ukrepi, inter alia (Podnebno
ogledalo, 2018b, str. 20):
- ukrep obveznosti dobaviteljev energije za doseganje prihrankov končne energije pri
končnih odjemalcih (natančneje opredeljen v AN URE),
- prenovljena shema podpor za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE in v
soproizvodnji toplote in električne energije (SPTE) z visokim izkoristkom (uveljavljena
2017),
- vzpostavitev sheme podpor za proizvodnjo toplote iz OVE (se (še) ne izvaja),
- vključevanje ukrepov prehoda v nizkoogljično družbo v prostorsko politiko poteka v
okviru priprave Strategije prostorskega razvoja Slovenije, ki bodo omogočile pripravo
širšega nabora ukrepov prostorske politike za prehod v nizkoogljično družbo in njihovo
izvedbo v praksi (v prometu so to zlasti ukrepi za zmanjšanje potreb po prometnem delu in
za spodbujanje trajnostnega prometa. Na področju stavb je to zlasti celostno načrtovanje
stavb in naselij (novih in ob prenovah), vključno z načrtovanjem sistemov, ki izkoriščajo
OVE v grajenem okolju).
Organizacija izvajanja
OP TGP za to področje sicer ne zastavlja ciljev, a v okviru Drugega poročila o izvajanju OP
TGP je bilo izpostavljeno, da bo izvajanje ukrepov lahko učinkovitejše, v kolikor bo
(Podnebno ogledalo, 2018b, str. 20):
 za izvajanje OP TGP namenjenih dovolj kadrovskih zmogljivosti, zlasti na MOP;
 okrepljeno usposabljanje za izvajanje ukrepov;
 vzpostavljen proces sodelovanja deležnikov v zgodnjih fazah oblikovanja ukrepov in pri
vprašanjih implementacije ukrepov.
Rezultati izvedene družboslovne analize, usmerjene tudi na kadrovske zmogljivosti
posameznih institucij, ki so vključene v izvajanje OP TGP, so pokazali, da sistemska
kadrovska podhranjenost na MOP-u še posebej izstopa. OP TGP 2020 je namreč kompleksen
program z ukrepi v osmih sektorjih, kjer se skoraj polovica ukrepov OP TGP izvaja v
sodelovanju dveh ali več institucij. V letu 2017 se je okrepila koordinacija izvajanja ukrepov
na področju trajnostne mobilnosti in energetskega pogodbeništva v javnem sektorju, izrazite
vrzeli ostajajo še pri koordinaciji na področjih zelene gospodarske rasti (ki se kažejo tudi pri
subvencijah, ki so v nasprotju s cilji zmanjševanja emisij TGP, in v neenakomernosti
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spodbujanja ukrepov, kar povzroča izrazite konice v povpraševanju) in pri spodbujanju
ukrepov v SME oz. na splošno v industriji (Podnebno ogledalo, 2018b, str. 20).
4.2.2. Energija iz obnovljivih virov
Slovenija mora na področju razvoja obnovljivih virov energije doseči ambiciozne cilje, ki
bodo prispevali tako k povečanju zanesljivosti oskrbe z energijo, zmanjšanju učinkov na
okolje, gospodarski rasti in razvoju delovnih mest ter zaposlenosti (AN OVE 2020 –
posodobitev 2017, str. 15).
V letu 2005 je bil delež OVE v končni skupni rabi energije v Republiki Sloveniji 16,2 %.
Slovenija mora doseči vsaj 25 % delež v bilanci končne energije do leta 2020.
Najpomembnejši obnovljiv vir energije v državi je lesna biomasa, sledi vodna energija, v
zadnjih letih je razvoj najbolj dinamičen pri izkoriščanju sončne energije in bioplina. K
povečani porabi obnovljivih virov energije bodo prispevali potenciali navedenih virov
energije ter dodatno potenciali energije vetra in geotermalne energije (AN OVE 2020 –
posodobitev 2017, str. 15).
V letu 2015 je bil po podatkih SURS-a delež OVE v rabi bruto končne energije v Republiki
Sloveniji 22,0-odstoten, s tem je bil načrt po AN OVE-2010 presežen za 0,8 odstotne točke. V
desetletnem obdobju 2005−2015, se je delež OVE povečal za 6,0 odstotne točke, v petletnem
obdobju 2016−2020 pa bo delež OVE treba povečati še za 3,0 odstotne točke. Razlog za
preseganje cilja je zlasti v 5,9 % manjši rabi bruto končne energije glede na projekcijo AN
OVE-2010 za leto 2015, in kljub temu, da je bila proizvodnja energije iz OVE tudi manjša od
načrtovane in sicer za 2,4 %. K preseganju cilja je prispeval predvsem sektor ogrevanje in
hlajenje, v sektorjih električne energije in prometa pa za cilji zaostajamo (Osnutek Akcijskega
načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 - posodobitev 2017, str. 22).
S 33,4-odstotnim deležem OVE v rabi bruto končne energije za ogrevanje in hlajenje je bil že
v letu 2013 v celoti izpolnjen cilj za leto 2020 in celo presežen za 2,5 odsotne točke. V
obdobju 2005–2015 se je delež OVE v tem sektorju povečal za 15,1 odstotne točke in dosegel
vrednost 34,1 %. Ključen razlog je v manjši rabi energije, od leta 2005 se je raba energije v te
namene zmanjšala za 22,0 %, hkrati se je povečalo izkoriščanje OVE za 40 %. Velik del
povečanja med letoma 2008 in 2009 je posledica izboljšanega zajema statističnih podatkov o
izkoriščanju lesne biomase v gospodinjstvih ter vključitev rabe ostalih OVE v gospodinjstvih,
v zadnjem obdobju pa je zlasti posledica zmanjševanja rabe energije za ogrevanje (Osnutek
Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 - posodobitev 2017, str.
22).
Povečevanje deleža proizvodnje električne energije iz OVE je leta 2015 nekoliko zaostaja za
načrti, v letu 2015 je bil delež OVE v rabi bruto končne električne energije 32,7-odstoten, kar
je za 2,7 odstotne točke manj od načrta v 2015 in še za 6,6 odstotne točke manj od cilja v letu
2020. V zadnjem letu se je delež celo zmanjšal za 1,2 odstotne točke. V obdobju 2005–2015
se je delež električne energije iz OVE povečal za 4,1 odstotne točke, ker se je proizvodnja
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električne energije iz OVE povečala za 14,0 %, raba bruto končne električne energije pa se
ostala praktično nespremenjena, zmanjšala se je za 0,2 odstotka. Povečanje izkoriščanja OVE
je zlasti posledica rasti proizvodnje električne energije v sončnih elektrarnah, ki je bila veliko
večja od načrtovane; pri vseh drugih tehnologijah je bila rast proizvodnje manjša od
načrtovane (Osnutek Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 posodobitev 2017, str. 22).
Od leta 2005 se je delež OVE v prometu v letu 2013 sicer že povečal na 3,5 %, a se je do leta
2015 znatno poslabšal na 2,2 %. V letu 2015 se je spremenila metodologija spremljanja
deleža OVE v prometu. Ta sektor spet zaostaja kar za 7,8 odstotne točke od cilja v letu 2020
in zaostaja tudi za načrtovanim deležem v letu 2015 (Osnutek Akcijskega načrta za obnovljive
vire energije za obdobje 2010-2020 - posodobitev 2017, str. 22).
Več informacij na sliki in v tabelah spodaj.
Slika: Doseganje ciljnih deležev OVE v obdobju do leta 2015 glede na nacionalni cilj in
indikativne sektorske cilje AN OVE-2010. Za sektor promet je projekcija iz veljavnega AN
OVE-2010 pripravljena po stari, statistični podatki pa po novi metodologiji
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Tabela: Delež OVE v rabi bruto končne energije leta 2005 in ciljni delež OVE leta 2020

Vir: Osnutek Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 posodobitev 2017, str. 53
Tabela: Delež OVE, raba bruto končne energije in raba bruto končne energije iz OVE –
projekcija za obdobje 2015−2030. Projekcija je enaka za ove varianti: REF-SE in REF-VE35

Vir: Osnutek Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 posodobitev 2017, str. 27

35

Vir: Statistični podatki za leta med 2005 do 2014, SURS, podatkovni portal SI STAT, izpis 2. februar 2016.
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Tabela: Gibanje rabe bruto končne rabe energije v Sloveniji za ogrevanje in hlajenje, električno energijo in promet v obdobju 2010–2015 in
pričakovana raba bruto končne energije v obdobju 2016−2020 ob upoštevanju učinkov ukrepov URE v referenčnem scenariju.

Vir: Osnutek Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 - posodobitev 2017, str. 47
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Zadnji razpoložljivi podatki Statističnega urada Republike Slovenije glede rabe obnovljivih
virov energije so prikazani v tabeli spodaj.
Tabela: Raba obnovljivih virov energije (skupni delež in po sektorjih)

Vir: pripravljeno po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, 27. 11. 2018
Okoljske in druge omejitve, ki vplivajo na uvedbo energije iz obnovljivih virov energije
v Sloveniji
Kot je že v delu 3.1.2. navedeno, imajo v Sloveniji velike hidroelektrarne tako energetske kot
makroekonomske prednosti, zaradi česar je predvideno nadaljnje izkoriščanje hidroenergetska
potenciala, s čimer bi bilo do leta 2030 v Sloveniji možno izkoristiti 62 % tehničnega
potenciala. Ta tehnični potencil ni mogoče v celoti izkoristiti na predvidenih vodnih telesih
zaradi okoljskih omejitev izvedbe samih projektov in se zmanjša za dobro četrtino. Vendar pa
je za doseganje zastavljenih ciljev glede OVE, ki so na minimalni ravni, potrebno izkoristiti
tudi OVE na varovanih območjih, zato so predvideni tudi projekti na območju NATURA
2000 (Osnutek AN OVE 2010-2020 (posodobitev 2017), str. 9).
»V primeru, da se za predvidene velike HE, ki so na območjih Natura 2000, do leta 2030
ne bodo našle izvedbene rešitve brez pomembnega vpliva na Naturo 2000, in posledično
HE ne bodo zgrajene, ne bo dosežen cilj AN OVE, niti v letu 2020 niti v letu 2030«
(Osnutek AN OVE 2010-2020 (posodobitev 2017), str. 9).
Pri izvajanju ukrepov se upoštevajo okoljski cilji na področju voda, biotske raznovrstnosti,
okolja in kulturne dediščine, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju namenske rabe
prostora z državnimi in občinskimi prostorskimi akti (Osnutek AN OVE 2010-2020
(posodobitev 2017), str. 15).
Poleg dejavnikov ohranjanja narave pa je realizacija projektov na področju velikih
hidroelekrarn močno odvisna tudi od aktivnosti Vlade RS tako z vidika določitve koncesijskih
obveznosti, postopkov umešanja v prostor kot izvedbe na te projekte vezane vodne
infrastrukture in pa ne nazadnje investicijskih kapacitet koncesionarjev v tem obdobju. Ker
obstaja velika verjetnost, da dokončanja hidroelekrarne Mokrice ne bo mogoče zagotoviti do
leta 2020, bo potrebno AN OVE dopolniti z aktivnostmi za pospešitev izvedbe drugih
ukrepov AN OVE, ki so bili sicer predvideni za izvedbo v obdobju 2020-2030, prednostno
bodo pri tem upoštevani ukrepi v sektorjih »daljinsko ogrevanje« in »industrija«, ter »drugi
stroškovno učinkoviti ukrepi« (Osnutek AN OVE 2010-2020 (posodobitev 2017), str. 9).
V okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje za posodobitev AN OVE 2017 trenutno
poteka pritožbeni postopek zoper načrte, da bi Slovenija na dolgi rok energetsko izkoriščala
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reko Muro. V kolikor bodo nevladne okoljske organizacije v pritožbenih postopkih uspešne,
reka Mura več ne bo predstavljala vira, ki bi ga lahko Slovenija uporablja za dosego ciljev
OVE do 2030. Energetska izkoriščenost reke Mure je trenutno zanemarljiva (<1 %), potencial
vodotokov izrabljen z malimi hidroelektrarnami pa obsega 25,5 % delež (Osnutek AN OVE
2010-2020 (posodobitev 2017), str. 29). Spodnji tabeli prikazujeta potencial HE v Sloveniji in
potencialno energetsko rabo reke Mure, kot je opredeljeno v Osnutku AN OVE 2010-2020
(posodobitev 2017), str. 30 in 35).
Tabela: Potencial HE v Sloveniji, povzet po študiji UL-FGG, 2008 in ažuriran glede na
izgradnjo novih in modernizacijo obstoječih HE, izvedenih v obdobju do leta 2014

Vir: Osnutek AN OVE 2010-2020 (posodobitev 2017), str. 30
Tabela: Potencialna območja izgradnje HE nad 10 MW do leta 2030

Vir: Osnutek AN OVE 2010-2020 (posodobitev 2017), str. 35
Deležniki, ki izpodbijajo okoljsko presojo za nadaljnjo rabo hidroenergije na reki Muri v
okviru AN OVE 2017, vztrajajo, da se obvezno razglasi izključitvena območja, med katera po
njihovem mnenju zagotovo sodijo vsa območja Natura 2000, kar v Sloveniji pomeni 37 %
ozemlja in hkrati pokriva velik delež območij z hidroenergetskim in vetrnim potencialom,
zaradi česar bi bilo doseganje zastavljenih ciljev uvedbe OVE v Sloveniji na trenutno
predviden način močno ogroženo.
V okviru podporne sheme proizvodnje električne energije iz OVE in soproizvodnjo toplote in
električne energije z visokim izkoristkom (SPTE) so bili identificirani problemi na izvedbeni
strani in sicer zaradi težav pri umeščanju vetrnih elektrarn v prostor, težav na področju
sprejemanja državnega prostorskega načrta in posledično težav pri pridobivanju gradbenih
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dovoljenj za gradnjo vetrnih elektrarn. Agencija za energijo je od potrditve sheme leta 2016
objavila in zaključila tri javne pozive, in sicer leta 2016, 2017 in 2018, v okviru katerih je bilo
izbranih 19 projektov novih hidroelektrarn, 24 projektov obnovljenih hidroelektrarn, 44
projektov sončnih elektrarn, 61 projektov vetrnih elektrarn, 3 elektrarne na odlagališčni
bioplin, 1 elektrarna na bioplin iz čistilnih naprav in 11 elektrarn na lesno biomaso. Do
polovice leta 2018 je bilo od izbranih projektov realiziranih le 6 novih oz. obnovljenih
hidroelektrarn, 1 elektrarna na bioplin iz čistilnih naprav in 1 elektrarna na lesno biomaso
(Ministrstvo za infrastrukturo, 2018).
Analize zadnjih dveh pozivov v okviru podporne sheme kažejo, da je število prijavljenih
projektov visoko, vendar je izbranih projektov manj, pri čemer pa je realizacija kritična, saj
jih je trenutno realizirano le 8. Ocenjuje se, da je realizacija vseh potrjenih projektov
vprašljiva predvsem zaradi težav pri umeščanju v prostor oz. težav na področju sprejemanja
državnih prostorskih načrtov in posledično težav pri pridobivanju gradbenih dovoljenj. Enaki
problemi so zaznani tudi v okviru realizacije velikih hidroelektrarn.
Postopki umeščanja v prostor so v Sloveniji za velike hidroelektrarne zahtevni in se ne
obravnavajo prednostno oz. nimajo prioritetnega statusa na državni ravni. Izgradnja HE na
srednji Savi, ki predstavlja drugi večji tehnični potencial za izkoriščanje hidroenergije, se še
ni začela, kljub navedbi nujnosti in prioritete izgradnje v različnih političnih dokumentih (npr.
koalicijska pogodba). Razlog je nedorečen postopek izdelave državnega prostorskega
dokumenta (DPN) za spodnje tri HE (HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol), ki se je
formalno že začel, vendar že dve leti ne napreduje.
Nadaljnje spodbujanje OVE je v Sloveniji močno pogojeno z ustrezno okoljsko in prostorsko
zakonodajo, na kar pa lahko država le delno vpliva, saj je to področje močno regulirano z EU
zakonodajo in mednarodnimi konvencijami. Slovenija tako ocenjuje, da bo potrebno
vprašanja kolizije okoljskih in energetskih ciljev ter zahtevnega umeščanja v prostor
naslavljati na EU ravni s skupnimi ukrepi. Nadaljnja realizacija OVE projektov, posebej s
področja hidroenergije in vetra, je v Sloveniji izjemno težko izvedljiva oz. so postopki iz
naslova okoljskih presoj in umeščanja v prostor izjemno dolgi in pripeljejo do negativnih
rezultatov za investitorje.
Biomasa predstavlja trenutno zelo velik potencial kot vir obnovljivih virov energije, vendar so
omejitve uvajanja zaradi doseganja EU zahtev na določenih področjih glede kvalitete zraka.
Izpostaviti je potrebno, da je umeščanje investicij OVE v prostor na področju, kjer je
NAUTRA 2000 zaradi dodatnih ukrepov okoljskih zahtev dražje in zahtevnejše in predstavlja
tudi večje tveganje za izvedbo projektov. Zgoraj navedeno ima zato veliko vpliv na doseganje
zastavljenih ciljev OVE tudi v prihodnje.
Zastavljen cilj AN OVE, to je 27 % delež OVE v letu 2030 samo z izvedbo projektov izven
Nature 2000 oziroma projektov, katerih vpliv na okolje bo verjetno ocenjen kot nebistven, ne
bo dosežen. Da bi dosegli ta cilj, bi bilo treba izvesti tudi projekt izgradnje HE, za katere je
verjetno, da bo njihov vpliv na naravo ocenjen kot bistven. V kolikor bo za te HE vpliv na
87

naravo v okoljskem poročilu v okviru priprave DPN ocenjen kot bistven, bo treba v postopku
nadaljnje priprave DPN izvesti postopek prevlade javnega interesa varovanja podnebja/rabe
OVE nad javnim interesom varovanja narave, kar pa v Sloveniji v preteklosti še ni bilo
storjeno, zaradi česar ni mogoče napovedati trajanja postopkov in končnega rezultata
(Ministrstvo za infrastrukturo, 2018).
4.3. Dimenzija energetska učinkovitost
Slovenija zasleduje indikativni nacionalni cilj izboljšanja energetske učinkovitosti energije za
20 % do leta 2020. Ta cilj je, da raba primarne energije v letu 2020 ne bo presegla 7,125 Mtoe
(82,86 TWh). Slovenija si je v okviru AN URE 2020 zastavila tudi naslednje indikativne cilje:
- na ravni rabe končne energije, da skupna raba končne energije v letu 2020 ne bo
presegla 59,52 TWh;
- na ravni rabe končne energije v industriji, da skupna raba končne energije v
industriji v letu 2020 ne bo presegla 15,21 TWh;
- na ravni rabe končne energije v prometu, da skupna raba končne energije v prometu
v letu 2020 ne bo presegla 25,59 TWh;
- ravni rabe končne energije v gospodinjstvih, da skupna raba končne energije v
gospodinjstvih v letu 2020 ne bo presegla 12,10 TWh;
- na ravni rabe končne energije v storitvah, da skupna raba končne energije v
storitvah v letu 2020 ne bo presegla 6,62 TWh.
Aktivnosti na področju učinkovite rabe energije (URE) v Sloveniji izhajajo iz Akcijskega
načrta za učinkovito rabo energije (AN URE 2020), kot krovnega dokumenta. AN URE 2020
je bil pripravljen v skladu s predpisano predlogo in izpolnjuje vse zahteve, ki izhajajo iz
Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti.
Ocena doseganja indikativnega nacionalnega cilja izboljšanja energetske učinkovitosti za 20
% do leta 2020 je bila v letu 2018 še ugodna – z 78,2 TWh rabe primarne energije leta 2016
Slovenija sicer ostaja v okvirih indikativnega cilja za to leto, vendar pa se je raba primarne
energije glede na leto prej povečala za 5 % (Ocena izvajanja AN URE 2020 za leto 2016, str.
10). Slika spodaj prikazuje gibanje primarne energije na nacionalni ravni. Slika kaže ugoden
trend, ki pa še ne pomeni dolgoročnega obvladovanja rabe primarne energije.
Slika: Gibanje rabe primarne energije v skladu z Direktivo 2012/27/EU o energetski
učinkovitosti v primerjavi z indikativnim ciljem za leto 2020 v obdobju 2000–2015
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Vir: Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2017–2020, str. 12
Že kratkotrajna, a velika rast rabe končne energije v katerem izmed sektorjev, npr. v prometu,
kjer je raba končne energije, ki je leta 2015 predstavljala 38 % skupne rabe končne energije,
zelo spremenljiva, bi lahko resno ogrozila tudi izpolnjevanje cilja rabe primarne energije.
Ocene na podlagi mesečnih podatkov o porabi bencina in dizelskega goriva kažejo, da je raba
energije v prometu v letu 2016 glede na leto 2015 zrasla za 6,4 %, kar bi v oskrbi z energijo
(primarni rabi energije) pomenilo približno 2 % rast. Raba končne energije v oskrbi z energijo
predstavlja približno 70 %. Raba končne energije leta 2015 je prav tako nižja od indikativnega
cilja za leto 2020, in sicer za 8 %. Raba končne energije se zmanjšuje od leta 2010 (Akcijski
načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2017–2020, str. 11).
Naslednja slika spodaj prikazuje gibanje rabe končne energije na nacionalni ravni. Tudi ta
slika potrjuje ugoden trend doseganja ciljev.
Slika: Gibanje rabe končne energije v primerjavi z indikativnim ciljem za leto 2020 v
obdobju 2000–2015

Vir: Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2017–2020, str. 12
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V zvezi z energetsko učinkovitostjo je treba izpostaviti tudi Akcijski načrt za skoraj ničenergijske stavbe za obdobje do leta 2020 (AN sNES).36
Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020
Energetski zakon (EZ-1) je v 330. členu opredelil zahtevo, da morajo biti vse nove stavbe
skoraj nič-energijske. Izraz prenesen iz Direktive o energetski učinkovitosti stavb 2010/31/EU
navaja, da »skoraj nič-energijska stavba« pomeni stavbo z zelo visoko energetsko
učinkovitostjo oziroma zelo majhno količino potrebne energije za delovanje, pri čemer je
potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini.
Določba 330. člena EZ-1 navaja, da se obveznost skoraj nič energijske stavbe začne
uporabljati 31. decembra 2020. Poleg tega je navedeno, da za nove stavbe, ki so v lasti
Republike Slovenije ali samoupravnih lokalnih skupnosti in jih uporabljajo osebe javnega
sektorja, se 330. člen tega zakona začne uporabljati 31. decembra 2018 (AN SNES, 2015, str.
6). Skladno s tem je Vlada Republike Slovenije aprila 2015 na redni seji sprejela "Akcijski
načrt za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020" (AN-sNES).
Ta akcijski načrt podaja projekcijo dinamike gradnje skoraj nič-energijskih stavb, in sicer za
nove enostanovanjske stavbe in nove večstanovanjske stavbe. V skladu z prenovljeno
Direktivo o energetski učinkovitosti stavb 2010/31/EU morajo države članice zagotoviti, da
bodo do 31. decembra 2020 vse nove stavbe skoraj nič-energijske stavbe. Na osnovi tega je
bilo identificirano, da bo delež novih stavb s 1.1.2021, ki bodo ustrezale zahtevam skoraj ničenergijske stavbe, 100-odstoten. Do tega deleža bomo prešli postopoma – ta delež je bi od
začetka v letu 2015 stanovanjskem fondu razmeroma majhen in temeljil na izkušnjah iz
gradnje pasivnih in nizkoenergijskih stavb z visokim deležem OVE. Predvideno je, da se bo
delež skoraj nič-energijskih novih večstanovanjskih stavb skokovito povečal šele proti koncu
roka, ki ga za uveljavitev zahteve postavlja direktiva (spodnja tabela). Ključni instrumenti so:
spodbude v oblik nepovratnih in povratnih sredstev, informiranje investitorjev (tehnologije
URE in OVE, primeri dobrih praks izvedenih objektov, dnevi odprtih vrat skoraj ničenergijskih stavb), svetovanje in usposobljenost inženirskega ter izvajalskega kadra (AN
sNES, 2015, str. 34).
Tabela: Vmesni cilji novogradenj skoraj nič-energijskih stavb in vmesni cilji skoraj ničenergijskih prenov stavb v stanovanjskem in storitvenem sektorju

36

Nacionalni akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020 (AN sNES), dostopno
prek http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_snes/ansnes_final_apr_2015.pdf
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Vir: AN sNES, 2015, str. 46
Spodnji sliki prikazujeta zgoraj predstavljeno projekcijo gradnje novih enodružinskih in
večstanovanjskih skoraj nič-energijskih stavb glede na ostalo novogradnjo stavb.
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Slika: Projekcija gradnje novih enodružinskih stavb z oceno potenciala za postopno uvajanje
gradnje skoraj nič-energijskih enostanovanjskih stavb

Vir: AN sNES, 2015, str. 35
Slika: Projekcija gradnje novih večstanovanjskih stavb z oceno potenciala za postopno
uvajanje gradnje skoraj nič-energijskih večstanovanjskih stavb

Vir: AN sNES, 2015, str. 35
Predvidena uravnotežena stopnja prenov enodružinskih stavb do leta 2030 je okrog 1,75odstotna, medtem ko je za večstanovanjske stavbe ta delež 2,5-odstoten.
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Slika: Utežena stopnja obnov v obdobju za enostanovanjske in večstanovanjske stavbe v
referenčni (REF) in intenzivni (INT) strategiji.

Vir: AN sNES, 2015, str. 37
V skladu s prenovljeno Direktivo o energetski učinkovitosti stavb 2010/31/EU morajo države
članice zagotoviti, da bodo od 31. decembra 2018 vse nove nestanovanjske stavbe skoraj ničenergijske stavbe, zato je delež novih stavb s 1. 1. 2019, ki bodo ustrezale zahtevam skoraj
nič-energijske stavbe, 100-odstoten.
Skladno z AN sNES (2015, str. 41) so potrebni instrumenti za zagotavljanje skoraj ničenergijskih nestanovanjskih novogradenj: finančne spodbude v obliki nepovratnih in
povratnih sredstev, za javni sektor predvsem kohezijska sredstva, mednarodni finančni viri,
usposabljanje naročnikov, projektantov, izvajalcev in uporabnikov skoraj nič-energijskih
stavb; nadgradnja predpisov in uvedba certificiranja trajnostnih stavb, spodbujanje energetske
učinkovitosti v okviru prostorskega načrtovanja, razvoj rešitev za prenovo stavb, ki so
varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine in za druge posebne skupine stavb
(tipske rešitve za nestanovanjske in javne stavbe), navezava na sheme podpor za oskrbo s
toploto iz OVE, zakonske podlage na ciljne kazalnike URE in OVE v javnem sektorju,
usmeritev dela finančnih spodbud v demonstracijske projekte (kohezijska sredstva),
spremljanje doseženih kazalnikov in promocija.
Spodnji sliki prikazujeta predstavljeno projekcijo gradnje novih javnih skoraj nič-energijskih
stavb glede na ostalo novogradnjo.
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Slika: Projekcija gradnje novih javnih stavb, z oceno potenciala za postopno uvajanje skoraj
nič-energijskih novih javnih stavb.

Vir: AN sNES, 2015, str. 42
Slika: Projekcija ostalih novih nestanovanjskih stavb, z oceno potenciala za postopno
uvajanje novih skoraj ničenergijskih nestanovanjskih stavb.

Vir: AN sNES, 2015, str. 42
Posodobljeno poročilo (2018) o določitvi »stroškovno optimalnih ravni za minimalne
zahteve glede učinkovitosti stavb in elementov stavb« podaja izračun stroškovne optimalne
ravni minimalnih zahtev za energijsko učinkovitost stavb, upoštevaje primerjalni metodološki
okvir in relevantne parametre, kot so klimatski pogoji in praktična dostopnost energetske
infrastrukture, skupaj s primerjavo rezultatov teh izračunov z veljavnimi minimalnimi
zahtevami. Slovenski stavbni fond je bil za ta namen ponazorjen z referenčnimi stavbami.
Analiziranih je bilo skupaj 18 referenčnih stavb za nove in obstoječe stavbe, ki so predmet
delne in celovite prenove. Zastopana je kategorija enostanovanjskih stavb, večstanovanjskih
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stavb, javnih in nestanovanjskih stavb. Opredeljeni so bili ukrepi za energetsko učinkovitost
za nove stavbe in obstoječe, na katerih potekajo večja obnovitvena dela. Skladno z Uredbo in
Smernico je bila za opazovane primere izračunana raba primarne energije.
Ključni elementi posodobitve študije v letu 2018 so, da so bile v posodobljenem poročilu
upoštevane spremembe cen naložb v ukrepe, ki pri novogradnjah in prenovah vplivajo na
energijske lastnosti stavb. V obdobju zadnjih pet let po prvi določitvi »stroškovno optimalnih
ravni za minimalne zahteve glede učinkovitosti stavb in elementov stavb« za Slovenijo
zaznamo povišanje naložb v gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, še zlasti je opazen dvig
cen v obdobju 2016-2017, kar lahko povezujemo z vnovično gospodarsko rastjo in oživitvijo
gradbeništva ter z zagonom programa energetske prenove stavb v državi.
4.4. Razsežnost energetska varnost
Oskrba z energijo je leta 2015 znašala 6.454 ktoe. Glede na leto 2014 je bila manjša za 2 %,
glede na leto 2000 pa za 1 %. Najvišja raba energije je bila dosežena leta 2008 v višini 7.650
ktoe. V strukturi oskrbe z energijo so leta 2015 prevladovala tekoča goriva (34 %), sledila je
jedrska energija (23 %), trdna goriva so imela 16 % delež, obnovljivi viri energije (OVE) so
prav tako imeli 16 %, zemeljski plin 10 % ter odpadki 1 %. Neto uvoz električne energije je
predstavljal –0,1 % skupne rabe (več električne energije je bilo izvožene kot uvožene). Med
fosilnimi gorivi Slovenija proizvaja le trdna goriva (AN URE 2020, str. 14).
Slika: Oskrba z energijo po energentih v obdobju 2000–2015 ter delež energentov v oskrbi z
energijo v letih 2000, 2005, 2010 in 2015

Vir: Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2017–2020, str. 15
V obdobju od 2000 do 2015 se je raba končne energije v Sloveniji povečala za 6 %. Največ
je k rasti prispevala raba končne energije v prometu, ki se je v istem obdobju povečala za
46 %. Leta 2015 je bil delež prometa v rabi končne energije 38 %. Raba končne energije v
prometu je najvišji delež dosegla leta 2012 in 2014. Pomemben vpliv na rabo energije v
prometu imajo tuja vozila. Prodaja goriv tujim vozilom je najvišji delež v skupni rabi v
cestnem prometu, ki je daleč največji porabnik energije v prometu, dosegla v letih 2008 in
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2012 s 30 % in 28 %. Po letu 2012 se je ta delež zniževal in je leta 2015 znašal 21 %. K rasti
rabe energije v prometu do leta 2008 so skoraj v enaki meri prispevala domača in tuja vozila,
po letu 2008 pa se je prodaja tujim vozilom zmanjšala, medtem ko je poraba domačih vozil
ostala na skoraj enakem nivoju z določenimi nihanji. Leta 2000 je največ končne energije
porabila industrija (predelovalne dejavnosti in gradbeništvo), in sicer 32 %, leta 2015 pa je
bila s 26 % deležem na drugem mestu in že skoraj izenačena z rabo končne energije v
gospodinjstvih (24 %). Raba končne energije v industriji se je zmanjševala od leta 2006 do
leta 2013, v letih 2014 in 2015 pa je bila približno na nivoju iz leta 2009. Leta 2015 je bila
raba končne energije v industriji za 12 % nižja kot leta 2000. V gospodinjstvih je raba končne
energije v letu 2015 za 1 %6 nižja kot leta 2000, v ostali rabi pa za 18 % nižja (Akcijski načrt
za energetsko učinkovitost za obdobje 2017–2020, str. 14).
Slika: Raba končne energije po sektorjih v obdobju 2000-2015 in sektorski deleži v rabi
končne energije v letih 2000, 2005, 2010 in 2015

Vir: Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2017–2020, str. 15
Skupna količina energije, namenjena oskrbi Slovenije, je v letu 2017 znašala 6,8 mio. toe
(=286 PJ). V strukturi oskrbe z energijo so ponovno prevladovali naftni proizvodi, katerih
delež je znašal 33 %; delež jedrske energije je znašal 24 %, delež energije iz obnovljivih virov
(vključno s hidroenergijo) in delež premoga vsak po 16 % in delež zemeljskega plina 11 %
(SURS, 2018a).37

37

SURS, V letu 2017 je bila energetska
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7412

odvisnost

Slovenije 48-odstotna,

dostopno prek
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Slika: Oskrba z energijo, Slovenija, 2017

Vir: SURS, 2018a
Elektroenergetska bilanca
Slovenija je imela v preteklih obdobjih praktično vedno negativno elektroenergetsko bilanco,
ki pa z leti močno niha, kar je posledica visoke odvisnosti od hidrologije. Do uvoza oz. izvoza
električne energije prihaja zaradi odstopanj med domačo porabo in proizvodnjo električne
energije. V primeru pomanjkanja domačih proizvodnih virov prihaja do uvoza električne
energije iz tujine. Če opazujemo samo fizične razmere, je Slovenija neto izvoznik. Ker pa
med domače vire lahko štejemo samo polovico električne energije proizvedene iz NEK, je
Slovenija dejansko neto uvoznik. V času višjega odjema v omrežju Slovenija velik del potreb
pokriva z uvozom, medtem ko je v času nižjega odjema še sposobna proizvesti viške
električne energije, ki jih izvozimo na tuje trge (Razvojni načrt prenosnega sistema Republike
Slovenije od leta 2017 do leta 2026, str. 39).38
V Sloveniji je bilo leta 2017 v prenosni in distribucijski sistem prevzetih 14.984 GWh
električne energije, kar je 249 GWh manj kot leta 2016. Prevzem električne energije iz
proizvodnih naprav na obnovljive vire je znašal 4479 GWh, kar je 616 GWh manj kot leto
pred tem, prevzem iz elektrarn na fosilna goriva pa je prispeval 4539 GWh ali 176 GWh manj
kot leta 2016. Iz jedrske elektrarne Krško je bilo v prenosni sistem prevzetih 5966 GWh
električne energije oziroma 543 GWh več kot leto pred tem. Količine energije so povzete iz
bilanc elektrooperaterjev na podlagi fizičnih pretokov (Poročilo o stanju na področju
energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 14).39
V distribucijski sistem (ki vključuje tudi zaprte distribucijske sisteme) je bilo v letu 2017
prevzetih 1032 GWh električne energije iz proizvodnje, priključene na distribucijski sistem.
Poleg tega je bilo v internih omrežjih odjemalcev porabljenih dodatnih 353 GWh električne
38

Razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije od leta 2017 do leta 2026, dostopno prek:
https://www.eles.si/Portals/0/Publikacije/Razvojni%20nacrt%202017-2026.pdf
39
Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, dostopno prek https://www.agenrs.si/documents/10926/38704/Poro%C4%8Dilo-o-stanju-na-podro%C4%8Dju-energetike-v-Sloveniji-v-letu2017/f9f4df2c-810f-4e12-acdd-943104dd3b66
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energije oziroma 25 % vse električne energije, proizvedene v proizvodnih objektih,
priključenih na distribucijski (in zaprte) distribucijske sisteme, kar je za dve odstotni točki več
kot leta 2016 (Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 14).
Domači viri proizvodnje, upoštevaje polovični delež proizvodnje iz jedrske elektrarne
Krško, so v slovenski elektroenergetski sistem prispevali 12.001 GWh električne energije,
odjem pri končnih odjemalcih pa je znašal 14.468 GWh električne energije, pri čemer se 90
GWh, kolikor so znašale količine izvoza električne energije v Italijo iz RTP Vrtojba in RTP
Sežana, ne všteva. V Sloveniji smo v letu 2017 z domačimi viri proizvodnje pokrili 82,9 %
porabe električne energije, uvozna odvisnost je tako znašala 17,1 % (Poročilo o stanju na
področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 15).
V slovenski elektroenergetski sistem je bilo (v letu 2017) vključenih za 18 MW novih
proizvodnih zmogljivosti, od tega so elektrarne, priključene na distribucijski sistem,
prispevale 17 MW, 1 MW pa elektrarne, priključene na zaprte distribucijske sisteme. Največji
delež k povečanju so prispevale nove in obnovljene hidroelektrarne s skupno močjo 11,1
MW. Pomemben delež pri povečanju proizvodnih zmogljivosti so imele še nove sončne
elektrarne s 4,7 MW ter enote za soproizvodnjo toplote in električne energije z 1 MW. V letu
2017 ni bilo pomembnejših zaustavitev obstoječih proizvodnih objektov (Poročilo o stanju na
področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 15).
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Tabela: Prevzem električne energije v prenosni in distribucijski sistem v letih 2016 in 2017

Vir: Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 15
Delež proizvedene električne energije v hidroelektrarnah in v elektrarnah na druge obnovljive
vire se letno spreminja glede na hidrološke in druge razmere in tudi glede na obseg vlaganj v
izgradnjo proizvodnih enot za izrabo obnovljivih virov. V letu 2017 je ta delež znašal
približno 30 % vse proizvedene električne energije v Sloveniji, kar je tri odstotne točke manj
kot leto prej. Elektrarne na fosilna goriva so k skupni proizvodnji prispevale približno 30 %,
kar je za eno odstotno točko manj kot leto prej, jedrska elektrarna Krško pa 40 % vse
proizvedene električne energije (Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu
2017, str. 16).
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Tabela: Primarni viri za proizvodnjo električne energije v letu 2017

Vir: Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 16
Tabela: Deleži primarnih virov za proizvodnjo električne energije v obdobju 2013-2017

Vir: Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 17
Količina proizvedene električne energije ter pregled instaliranih moči enot na pragu v zadnjih
desetih letih razkriva, da se je v Sloveniji v preteklem obdobju investiralo predvsem v vršne
enote (HE na spodnji Savi, ČHE Avče, plinski bloki v TEŠ), medtem ko investicije v pasovne
enote, razen izgradnje bloka 6 v TEŠ, zaostajajo. Konec leta 2015 so proizvodne enote,
priključene na prenosni sistem Slovenije, imele skupno moč na pragu 3.605 MW, od tega 696
MW v NEK, 1.778 MW v TE, 951 MW v HE in 180 MW v ČHE (Razvojni načrt prenosnega
sistema Republike Slovenije od leta 2017 do leta 2026, str. 12).
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Slika: Proizvodnja električne energije HE, TE in NEK ter instalirana moč na pragu

Vir: Razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije od leta 2017 do leta 2026, str. 12
Uvozna odvisnost
Skupna količina domačih virov energije v Sloveniji v letu 2017 je bila 3,7 mio. toe (=153 PJ),
kar je za 2 % več kot v letu 2016. Povečala se je predvsem količina jedrske energije (za 10 %)
ter geotermalne in sončne energije (za 2 %). Z domačimi viri energije je Slovenija v letu 2017
zadovoljila 52 % potreb po energiji. Preostala potrebna količina je bila zagotovljena iz uvoza;
oskrba z naftnimi proizvodi je bila v celoti zagotovljena iz uvoza (SURS, 2018a).
Slika: Energetska odvisnost, Slovenija

Vir: SURS, 2018b
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Tabela: energetski kazalniki, Slovenija, 2000-2017

Vir: SURS, 2018c
Uvozna odvisnost oskrbe z električno energijo v Sloveniji močno niha. V zadnjih osmih
letih se je gibala od 1,8 % pa vse do 18,2 %. Uvozna odvisnost prikazuje pokritost domače
porabe z domačimi proizvodnimi viri, zato je hkrati odvisna od nihanja proizvodnje in porabe.
K proizvodnji električne energije iz domačih virov v največji meri prispevajo velike
hidroelektrarne, termoelektrarne in jedrska elektrarna,40 ki so v Sloveniji priključene na
prenosni sistem električne energije. Manjši del proizvodnje iz domačih virov je priključen na
distribucijski sistem električne energije. Zaradi pomembnega deleža proizvodnje električne
energije iz hidroelektrarn je skupna proizvodnja iz domačih virov zelo odvisna od hidrologije
v posameznem obdobju (Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str.
23).
Za potrebe izračuna uvozne odvisnosti se v skupni porabi električne energije poleg porabe
končnih odjemalcev na prenosnem in distribucijskem sistemu upoštevajo še izgube na
celotnem elektroenergetskem sistemu, pri čemer se električna energija, ki se prek
distribucijskega sistema iz RTP Vrtojba in RTP Sežana izvaža v Italijo, odšteje. V poglavju o
elektroenergetski bilanci se te količine obravnavajo kot neposredni odjem na prenosnem
sistemu (Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 23).
Uvozna odvisnost oskrbe z električno energijo je določena na podlagi razmerja med
proizvodnjo električne energije iz domačih virov in skupno porabo električne energije. V
opazovanem obdobju 2010–2017 se je uvozna odvisnost precej spreminjala in razen
spremembe proizvodnje iz domačih virov je nanjo neposredno vplivala tudi sprememba
odjema električne energije. V opazovanem obdobju je bila uvozna odvisnost oskrbe z
električno energijo najnižja v letu 2014 (1,8 %), ko je bila zaradi izjemno ugodne hidrologije
proizvodnja električne energije iz hidroelektrarn največja, pa tudi skupna poraba je bila
manjša kot leto prej. V letu 2017 beležimo višjo stopnjo uvozne odvisnosti oskrbe z električno
energijo (17,1 %), kar je bila posledica manjše proizvodnje iz domačih virov (predvsem
hidroelektrarn) ob hkratnem povečanju porabe električne energije (Poročilo o stanju na
področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 23).

40

Op. p. Sem šteje le polovica proizvodnje električne energije iz jedrske elektrarne Krško.
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Slika: Proizvodnja, poraba in uvozna odvisnost oskrbe z električno energijo v obdobju 20102017

Vir: Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 23
Projekcije operaterja prenosnega omrežja za slovenski elektro energetski sistem za naslednje
desetletno obdobje niso spodbudne, saj kažejo primanjkljaj domače proizvodnje v celotnem
opazovanem obdobju. V ta namen bo razliko potrebno nadomestiti z uvozom električne
energije iz tujine. Struktura proizvodnje se v prihajajočem desetletnem obdobju bistveno ne
bo spreminjala, največji porast proizvodnje električne energije je pričakovati v projekcijah,
kjer so tudi potrebe višje (Razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije od leta
2017 do leta 2026, str. 13).
Oskrba Slovenije z zemeljskim plinom in dostop do virov
Zaradi pomanjkanja lastnih virov je oskrba slovenskega trga z zemeljskim plinom v celoti
odvisna od njegovega uvoza. Dobava zemeljskega plina v Slovenijo poteka iz Rusije in
posameznih vozlišč evropskega plinskega trga. Iz Avstrije zemeljski plin fizično priteče preko
vstopne točke Ceršak, iz Italije pa na vstopni točki Šempeter (Razvojni načrt operaterja
prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027, str. 8). Trgovalna vozlišča, iz
katerih se v Slovenijo dobavlja zemeljski plin, se napajajo z zemeljskim plinom iz EU,
Norveške, Ruske federacije, Severne Afrike in z utekočinjenim zemeljskim plinom (LNG)
tudi prek drugih lokacij..
Slika: Dobavni viri zemeljskega plina za Slovenijo
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Vir: Agencija za energijo, Pomembnejši kazalniki na področju oskrbe z električno energijo in
zemeljskim plinom za leto 2016; Razvojni načrt operaterja prenosnega plinovodnega omrežja
za obdobje 2018-2027, str. 8
Preko povezovalne točke Ceršak lahko operater prenosnega omrežja zagotavlja oskrbo za vse
odjemalce v Sloveniji, neodvisno od njihove lokacije. To se tudi kaže v pozitivnem trendu
povečevanja deleža dobave preko točke Ceršak (slika spodaj). S tem je dobaviteljem
omogočeno ponujati konkurenčno oskrbo vsem odjemalcem, kjer ta ni omejena s
povezovalno točko ali z morebitnim ozkim grlom na prenosnem sistemu zemeljskega plina
(Razvojni načrt operaterja prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027, str. 8).
Slika: Uvozne smeri zemeljskega plina za Slovenijo

Vir: Razvojni načrt operaterja prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027, str. 8
4.5. Razsežnost notranji trg energije
V Sloveniji nimamo projekcij glede elektroenergetske infrastrukture in povezav za več kot
naslednjih deset let – načrtovanje in projekcije se namreč pripravljajo na podlagi desetletnih
načrtov s strani slovenskega operaterja prenosnega omrežja, ELES d.o.o.
4.5.1. Elektroenergetska medsebojna povezanost
Elektroenergetska medsebojna povezanost Slovenije je bila v letu 2017 83,6 %, s čimer je
Slovenija krepko presegala cilj 10 % za leto 2020 in cilj 15 % za leto 2030 (Slovenia: Energy
Union factsheet, 2017, str. 5–6).
Načrtovanje prenosnega omrežja poteka s pomočjo modelov, ki omogočajo zajetje širokega
nabora vplivnih dejavnikov, pri čemer je zajeto celotno prenosno omrežje v okviru združenja
ENTSO-E. Modeli so sestavljeni na podlagi podatkov, ki jih je mogoče dobiti v javno
dostopnih publikacijah in v okviru delovnih skupin združenja ENTSO-E. Pri načrtovanju
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prenosnega omrežja se uporablja metoda dinamičnega postopka načrtovanja s sukcesivno
ekspanzijo. Pri tej metodi mora prenosno omrežje v vsakem letu opazovanega obdobja (2017–
2026) ustrezati kriterijem za načrtovanje razvoja prenosnega omrežja in zagotavljati varno in
zanesljivo obratovanje. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi stanje in starost obstoječega
prenosnega omrežja ter potrebe in zahteve ter cilje EU glede skupnega trga z električno
energijo, integracije OVE itd. (Razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije od leta
2017 do leta 2026, str. 94–95).
Do leta 2021 je potrebno za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja prenosnega
omrežja Slovenije zgraditi in rekonstruirati naštete objekte na 400 kV in 220 kV napetostnem
nivoju (Razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije od leta 2017 do leta 2026, str.
95):
 DV 2 x 400 kV Cirkovce–Pince z RTP Cirkovce in TR 400/110 kV v RTP Cirkovce,
 DV 2 x 220 kV Zagrad–Ravne z RTP Ravne in TR 220/110 kV v RTP Ravne,
 drugi TR 400/110 kV v RTP Divača,
 TR 400/110 kV v RTP Podlog,
 TR 220/110 kV v RTP Divača.
Elektroenergetska situacija prenosnega omrežja Slovenije na 400 kV in 220 kV napetostnem
nivoju v letu 2021 je prikazana na sliki spodaj. Obremenitev 400 kV in 220 kV prenosnega
omrežja je na drugi strani bolj kot od odjema odvisna predvsem od bilanc in izmenjav
energije med sosednjimi državami. Stanje konične obremenitve v Sloveniji torej še ne poda
informacije o največjih možnih obremenitvah na 400 kV in 220 kV omrežju. Slednje nakazuje
potrebo po več scenarijskem pristopu z uporabo programov za tržne analize, kjer se analizira
večje število možnih stanj, ki se v elektroenergetskem sistemu lahko pojavijo. Na tak način
lažje zaobjamemo tudi stanja visokih pretokov med državami (Razvojni načrt prenosnega
sistema Republike Slovenije od leta 2017 do leta 2026, str. 95).
Slika: Prenosno omrežje Slovenije v letu 2021
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Vir: Razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije od leta 2017 do leta 2026, str. 95
Najpomembnejša okrepitev prenosnega omrežja v prihodnjih letih bo sicer izgradnja 400kV daljnovoda Cirkovce–Pince, ki bo znatno povečal uvozno zmogljivost prenosnega sistema
Slovenije in omogočil uvoz električne energije iz vzhodnega dela Evrope (Poročilo o stanju
na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 51). 400-kV daljnovod Cirkovce–Pince je
na spodnji sliki, ki prikazuje predvidene okrepitve slovenskega 400 in 220 kV prenosnega
omrežja do leta 2026, označen s prekinjeno črto.
Slika: Predvidene okrepitve slovenskega 400 in 220 kV prenosnega omrežja do leta 2026
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Vir: Razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije od leta 2017 do leta 2026, str. 18
Do leta 2026 je razvoj prenosnega omrežja načrtovan z naslednjim naborom investicij na 400
kV in 220 kV napetostnem nivoju (Razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije od
leta 2017 do leta 2026, str. 97):
 TR 400/110 kV v RTP Beričevo;
 TR 220/110 kV v RTP Podlog;
 DV 2 x 400 kV Beričevo–Kleče–Divača (prehod z 220 na 400 kV)–projekt je v študijski
fazi, njegovo morebitno dokončanje je moč pričakovati po letu 2025;
 priključni vod za ČHE Kozjak–v kolikor se projekt ČHE Kozjak izkaže kot ekonomsko
smotrn in se ga investitor odloči realizirati, bo treba v EES Slovenije zgraditi dodatno 400
kV povezavo.
Slika spodaj prikazuje modelirano stanje v letu 2026 z najvišjo pričakovano porabo v
Sloveniji. Podobno kot v analizi iz prejšnjih let bi v tem stanju pričakovali visoke pretoke
električne energije proti Italiji, kar pa se zaradi hitro spreminjajočih razmer v
elektroenergetskem trgu ne zgodi. Pretok električne energije v tem primeru celo teče iz Italije
v Slovenijo. V družbi ELES uvajajo načrtovanje omrežja na podlagi več scenarijskega
pristopa z uporabo programov za tržne analize, s čimer lahko zaznajo tudi stanja z nižjim
odjemom, vendar z visokimi pretoki med državami (Razvojni načrt prenosnega sistema
Republike Slovenije od leta 2017 do leta 2026, str. 98).
Slika: Prenosno omrežje Slovenije v letu 2026

Vir: Razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije od leta 2017 do leta 2026, str. 98
4.5.2. Infrastruktura za prenos energije
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Infrastruktura za prenos električne energije
Dejavnost sistemskega operaterja, ki jo v Sloveniji opravlja družba ELES, d.o.o., je obvezna
državna gospodarska javna služba, ki inter alia obsega (EZ-1, 54. člen):
1. varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževanje prenosnega sistema;
2. razvoj sistema ob upoštevanju predvidenih potreb uporabnikov sistema, zahtev varnega in
zanesljivega obratovanja sistema ter usmeritev razvojnega načrta sistemskega operaterja;
3. zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti prenosnega sistema, tako da ta omogoča razumne
zahteve za priključitev na sistem in za prenos energije;
4. upravljanje pretokov električne energije v prenosnem sistemu in zagotavljanje sistemskih
storitev;
5. izravnavo odstopanj odjema, oddaje in čezmejnih prenosov v sistemu;
Prenosno omrežje v Sloveniji je namenjeno prenosu električne energije od virov proizvodnje
do distribucijskih omrežij in neposrednih odjemalcev, priključenih na prenosno omrežje, ter
izmenjavi električne energije s sosednjimi operaterji. Prenosno omrežje je visokonapetostno
elektroenergetsko omrežje, ki ga v Sloveniji sestavljajo trije napetostni nivoji, in sicer 400,
220 in 110 kV napetostni nivo (Razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije od
leta 2017 do leta 2026, str. 40).
Konec leta 2015 je skupna dolžina 400 kV daljnovodov znašala 669 km, 220 kV daljnovodov
328 km, skupna dolžina 110 kV daljnovodov pa 2.597 km. V omrežju Slovenije so
postavljene štiri različne vrste transformatorskih postaj, tj. s transformacijo 400/110 kV,
400/220 kV, 220/110 kV in 110/35 kV. Prečni transformator 400/400 kV z močjo 2 x 600
MVA, ki se nahaja v RTP Divača, je bil v elektroenergetski sistem Slovenije vključen v letu
2010 (Razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije od leta 2017 do leta 2026, str.
40).
Slika spodaj prikazuje najbolj obremenjene daljnovode glede na 95 % verjetnostno mejo.
Razmere kažejo, da v sistemu ni veliko izrednih dogodkov (Razvojni načrt prenosnega
sistema Republike Slovenije od leta 2017 do leta 2026, str. 44).
Slika: Najbolj obremenjeni daljnovodi glede na 95 % verjetnostno mejo
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Vir: Razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije od leta 2017 do leta 2026, str. 45
Izhodišče za načrtovanje omrežja v razvojnem načrtu sistemskega operaterja je analiza razmer
v prenosnem sistemu. Na podlagi vhodnih podatkov za napoved porabe električne energije in
moči mora sistemski operater izdelati analizo variantnih napovedi porabe, pri čemer mora
upoštevati tudi metodologije evropskega združenja sistemskih operaterjev ENTSO-E in lastno
oceno prihodnjega gospodarskega razvoja. Razvojni načrt mora vsebovati analizo pokrivanja
porabe s proizvodnimi viri in zadostnost proizvodnih virov kot tudi analize za ocenitev potreb
po prenosnih zmogljivostih, ki so podlaga za opredelitev časovne dinamike načrtovanih
investicij in njihovo finančno ovrednotenje (Poročilo o stanju na področju energetike v
Sloveniji v letu 2017, str. 50).
Distribucijski operater mora v razvojnem načrtu analizirati obdobje predhodnega razvojnega
načrta, opraviti analizo napovedi porabe električne energije in električne moči ter pripraviti
načrt investicijskih vlaganj v elektrodistribucijsko infrastrukturo za območje celotne države,
ki ga mora tudi finančno ovrednotiti (Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v
letu 2017, str. 50).
V veljavnih razvojnih načrtih elektrooperaterja v obdobju do leta 2026 načrtujeta naložbe v
elektroenergetsko infrastrukturo v vrednosti 504 milijone na prenosnem sistemu in 1291
milijonov evrov na distribucijskem sistemu (Poročilo o stanju na področju energetike v
Sloveniji v letu 2017, str. 50). Slika spodaj prikazuje oceno investicijskih vlaganj iz razvojnih
načrtov elektrooperaterjev za obdobje 2017–2026.
Slika: Ocena investicijskih vlaganj iz razvojnih načrtov elektrooperaterjev za obdobje 2017–
2026
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Vir: Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 50
Razvojni načrt sistemskega operaterja do leta 2026 je pripravljen na podlagi študij o potrebah
po novi prenosni infrastrukturi. Upoštevali so stanje omrežja, potrebe po tehnoloških
prenovah v objektih prenosnega sistema, potrebe proizvajalcev in odjemalcev električne
energije, kriterije za zanesljivo in varno obratovanje prenosnega sistema ter mednarodne
sporazume in pogodbe. Splošne smernice, ki so bile upoštevane pri izdelavi nabora novih in
obnovitvenih investicij, zajemajo: povezovanje s sosednjimi elektroenergetskimi sistemi,
obvladovanje pretokov moči in zagotovitev ustreznih napetostnih razmer v celotnem
elektroenergetskem sistemu Slovenije, zagotavljanje zanesljivega in varnega obratovanja
skladno s priporočili in kriteriji ENTSO-E ter uvajanje pametnih omrežij za boljšo
izkoriščenost obstoječe infrastrukture in za doseganje ustrezne stabilnosti in učinkovitosti v
okviru izpolnjevanja evropskih energetskih zahtev. V zvezi s slednjim se bo nadaljevala
implementacija mednarodnega projekta pametnih omrežij SINCRO.GRID, v okviru katerega
so se sistemski in distribucijski operaterji Slovenije in Hrvaške lotili izzivov za obvladovanje
napetosti v prenosnem omrežju in za zmanjševanje potrebnih zmogljivosti za sekundarno
rezervo. Najpomembnejša okrepitev prenosnega omrežja v prihodnjih letih bo izgradnja 400kV daljnovoda Cirkovce–Pince, ki bo znatno povečal uvozno zmogljivost prenosnega sistema
Slovenije in omogočil uvoz električne energije iz vzhodnega dela Evrope ter izboljšal
zanesljivost napajanja v Sloveniji. Projekta prehoda 220-kV prenosnega omrežja na 400-kV
napetostni nivo ter nova enosmerna povezava Slovenija–Italija sta še v študijski fazi, njuna
realizacija pa bo odvisna predvsem od tržnih razmer v prihodnosti (Poročilo o stanju na
področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 50–51).
Distribucijski operater v razvojnem načrtu distribucijskega omrežja do leta 2026 upošteva
cilje, povezane z zastavljenimi smernicami in cilji nacionalne energetske in okoljske politike.
Razvojni načrt tako odgovarja na vprašanja, kako zadostiti potrebam po načrtovani porabi
električne energije in potrebam po električni moči, kako zagotoviti stroškovno učinkovito
omrežje, ki ustreza stanju tehnike, ter kako zagotoviti dolgoročno stabilnost, zanesljivost in
razpoložljivost distribucijskega omrežja ob izboljšanju oziroma ohranjanju kakovosti oskrbe z
električno energijo, ob vsem tem pa omogočiti doseganje nacionalnih podnebno-energetskih
ciljev. V razvojnem načrtu distribucijskega operaterja prevladujejo izgradnja novega in
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rekonstrukcija obstoječega srednjenapetostnega omrežja, saj je to s stališča neprekinjenosti
oskrbe najšibkejši člen v elektroenergetskem sistemu, še posebej pri nadzemni izvedbi. Pri
novogradnjah zato prevladuje podzemna izvedba srednjenapetostnega omrežja, pri
rekonstrukcijah nadzemnih vodov pa zamenjava golih vodnikov s polizoliranimi vodniki
oziroma samonosnimi kabli. Temeljne razvojne usmeritve distribucijskega operaterja so
vlaganja v razvoj sistemov obratovanja omrežij, ki zajema zazankanje srednjenapetostnega
omrežja, avtomatizacijo in vodenje, način ozemljevanja nevtralne točke in kabliranje omrežja
ter izboljšanje kakovosti napajanja odjemalcev z uvajanjem koncepta pametnih omrežij in
naprednega merjenja (Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str.
51).
Razvoj sistema naprednega merjenja v Sloveniji
V Sloveniji intenzivno poteka tudi nameščanje naprednih merilnih naprav. Konec leta 2017 je
tako bilo 57 % uporabnikov na distribucijskem sistemu opremljenih z naprednimi merilnimi
napravami, 52 % pa jih je bilo dejansko povezanih v daljinski zajem merilnih podatkov. Ti
podatki uvrščajo Slovenijo med vodilne evropske države na področju uvajanja naprednega
merjenja. Ob nadaljevanju tega trenda se bo Slovenija predvidoma približala cilju iz evropske
direktive, da naj bo do leta 2020 80 % uporabnikov opremljenih z naprednimi merilnimi
napravami. Razvoj sistema naprednega merjenja obenem precej zamuja za formalnim načrtom
na področju zagotavljanja podatkovnih storitev upravičencem, poleg tega pa brez ustreznih
sprememb v okviru izvajanja projekta sistem tudi ne bo omogočal izvajanja pričakovanih
storitev in ukrepov, ki jih bo zahteval trg z električno energijo v prihodnosti. Posledično to
pomeni, da ne bodo zagotovljene pričakovane koristi projekta (Poročilo o stanju na področju
energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 53). Pomembno je poudariti, da so elektrodistribucijska
podjetja precej aktivna tudi na področju pridobivanja EU sredstev za izvajanje naprednih
demonstracijskih projektov. Slovenska elektrodistribucijska podjetja so v zadnjih letih
sodelovala (oziroma še sodelujejo) pri več različnih EU projektih, ki se neposredno nanašajo
na tehnološka področja distribucije električne energije, kar jim dejansko zagotavlja vodilno
mesto na področju uvajanja sodobnih tehnologij v širši regiji.
Infrastruktura za prenos zemeljskega plina
Geografski položaj Slovenije je glede tokov zemeljskega plina v Evropi dokaj ugoden. Je v
neposredni bližini prenosnih poti iz severovzhodne Evrope (iz Rusije preko Slovaške in
Avstrije naprej proti Italiji in Hrvaški) in meji z Italijo, v katero se stekajo tudi prenosne poti
iz sredozemskega bazena ter severne Evrope. Slovenski sistem je tudi v bližini obstoječih in
novo načrtovanih terminalov za UZP v Jadranskem morju (Razvojni načrt operaterja
prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027, str. 7).
Slovenski prenosni plinovodni sistem obsega 1.156 km plinovodov, kompresorski postaji v
Kidričevem in Ajdovščini ter 245 merilno regulacijskih oz. drugih postaj. Na ključnih mestih
prenosnega plinovodnega sistema so vgrajene naprave, ki omogočajo nadzor in vzdrževanje
sistema. Funkcije daljinskega nadzora in vodenja se izvajajo s pomočjo informacijskega in
telemetrijskega sistema. Prenosni plinovodni sistem povezuje večino slovenskih industrijskih
in mestnih središč razen Obalnokraške regije, Bele krajine ter dela Notranjske in Dolenjske.
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Nadzor in vodenje prenosnega plinovodnega sistema se izvaja iz dispečerskega centra, ki je
povezan z dispečerskimi centri operaterjev prenosnih sistemov sosednjih držav, ter s
sistemskimi operaterji distribucijskih omrežij in večjimi odjemalci zemeljskega plina. Starost
pretežnega dela obstoječega prenosnega plinovodnega omrežja je več kot 30 let (Razvojni
načrt operaterja prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027, str. 7).
Tabela: Poglavitna infrastruktura – plinovodi glede na premer cevi ter ostali objekti in
naprave

Vir: Razvojni načrt operaterja prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027, str.
7
Slovenski prenosni sistem zemeljskega plina je začel obratovati z letom 1978 in se je nato
postopoma širil ter nadgrajeval. Leta 2014 je bil zaključen zadnji večji investicijski cikel z
izgradnjo plinovoda od avstrijske meje pri Ceršaku do Vodic pri Ljubljani, s čimer sta bili
poleg zagotovitve dodatnih potrebnih prenosnih zmogljivostih izboljšani varnost in
zanesljivost obratovanja prenosnega sistema (Razvojni načrt operaterja prenosnega
plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027, str. 8). Družba Plinovodi d.o.o. kot operater
prenosnega sistema z rednimi pregledi in z rednim izvajanjem vzdrževalnih aktivnosti skrbi
za varno in zanesljivo obratovanje prenosnega sistema – na osnovi preventivnih pregledov in
vzdrževalnih aktivnosti operater prenosnega sistema ocenjuje, da je plinovodna infrastruktura
v zelo dobrem obratovalnem stanju. Doslej Slovenija ni imela večjih obratovalnih težav, ki bi
jih ne mogli obvladovati v okviru predvidenih vzdrževalnih posegov (Razvojni načrt
operaterja prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027, str. 8).
Slika: Prenosni sistem zemeljskega plina, december 2017

112

Vir: Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 125
Slovenski prenosni plinovodni sistem je preko mejnih povezovalnih točk povezan s
prenosnimi plinovodnimi sistemi sosednjih držav, ki je v upravljanju različnih OPS. Mejne
povezovalne točke slovenskega operaterja prenosnega sistema s sosednjimi prenosnimi
sistemi so (Razvojni načrt 2018-27, str. 26):
 avstrijskim OPS Gas Connect Austria na mejni povezovalni točki Ceršak,
 italijanskim OPS Snam Rete Gas na mejni povezovalni točki Šempeter in
 hrvaškim OPS Plinacro na mejni povezovalni točki Rogatec.
Naložbe v prenosni sistem zemeljskega plina
Po tem, ko so investicijske dejavnosti v letu 2015 po zaključku intenzivnega investicijskega
ciklusa dosegle najnižjo raven, se naložbe od leta 2016 ponovno postopno povečujejo.
Najpomembnejše prihodnje naložbene dejavnosti ostajajo enake kot v predhodnem letu.
Načrtovana je izgradnja novega centra vodenja, ki bo omogočil vsebinsko in tehnološko
nadgradnjo sistemov vodenja. Z izgradnjo priključnih plinovodov M5 Vodice–Jarše in R51
Jarše–TE-TOL bo omogočena priključitev termoenergetskega objekta. Nadaljevala se bodo
dela za izgradnjo plinovoda M6 Ajdovščina–Lucija, s katerim bo omogočena plinifikacija
Obalno-kraške regije. Na MRP Rogatec bodo izvedena zaključna dela za omogočanje
dvosmernega pretoka. Z izgradnjo sistemske zanke R51c Kozarje–Vevče se bo povečala
zanesljivost oskrbe Ljubljane z okolico. Nadaljevala se bodo tudi dela za morebitno
plinovodno povezavo Slovenije z madžarskim plinskim trgom (Poročilo o stanju na področju
energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 125).
Načrtovano infrastrukturo glede na namen ločimo na: projekte za povečanje obratovalne
zanesljivosti, priključevanje novih odjemalcev zemeljskega plina oz. spremembe obratovalnih
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karakteristik plinovodne infrastrukture in razvoj povezovalnih točk. V sklop projektov, ki
omogočajo povečevanje obratovalne zanesljivosti, spadajo energetske zanke, prestavitve
plinovodnih odsekov zaradi specifičnih poselitvenih prilagoditev in izogibanja zemeljskim
plazovom. V več primerih se te projekte lahko izkoristi tudi za priključevanja novih občin
Razvojni načrt operaterja prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027, str. 34).
Slika: Projekti za povečanje obratovalne zanesljivosti

Vir: Razvojni načrt operaterja prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027, str.
34
V skupino priključitev spadajo projekti priključitev novih odjemalcev, spremembe
obratovalnih karakteristik na plinovodnih objektih pri obstoječih odjemalcih in priključitev
proizvajalca zemeljskega plina. Na spisek so uvrščeni na podlagi poizvedb, soglasij o
priključitvi in/ali pogodb o priključitvi. Med projekte priključitev se uvrščajo tudi projekti
priključevanja uporabnikov, ki vzpostavljajo infrastrukturo polnilnic SZP – stisnjenega
zemeljskega plina za pogon vozil. Med omenjenimi projekti je predvidena priključitev
proizvajalca zemeljskega plina na prenosni plinovodni sistem v Pomurski regiji. Proizvajalec
je nosilec koncesijskih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin, surove nafte, zemeljskega
plina in plinskega kondenzata na območju Murske depresije in sicer na področju plinsko
naftnega polja Dolina in Petišovci pri Lendavi (Razvojni načrt operaterja prenosnega
plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027, str. 38).
Slika: Lokacije projektov novih priključitev
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Vir: Razvojni načrt operaterja prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027, str.
38
Projekti razvoja povezovalnih točk (interkonekcij) s sosednjimi prenosnimi sistemi so
namenjeni vzpostavitvam novih povezovalnih točk s sosednjimi sistemi, povečanju že
obstoječih prenosnih zmogljivosti, vzpostavitvi povratnih tokov ter izpolnjevanju
infrastrukturnega standarda N-1. Projekt, ki bo povezal slovenski in madžarski prenosni
sistem, katerega upravlja FGSZ Ltd, ima skladno z Uredbo 347/2013 /EU status »projekta
skupnega interesa«. Projekt predvideva gradnjo 73 km dolgega plinovoda in razširitev
obstoječe kompresorske postaje Kidričevo z dodatnimi kompresorskimi enotami. Namen tega
projekta, prikazanega na sliki spodaj, je povezava do sedaj nepovezanih prenosnih sistemov
Slovenije in Madžarske, dostop slovenskih dobaviteljev do madžarskih podzemnih skladišč,
dostop madžarskih dobaviteljev do zahodnih plinskih trgov ter do virov UZP v Italiji in
severnem Jadranu. Projekt izboljšuje tudi infrastrukturni standard N-1.
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Slika: Projekt Povezava Madžarska-Slovenija

Vir: Razvojni načrt operaterja prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027, str.
41
Status projekta posebnega interesa ima tudi skupina projektov v koridorju Avstrije, prek
Slovenije, na Hrvaško. Gre za nadgradnjo zmogljivosti obstoječih prenosnih sistemov in
vzpostavitev povratnih tokov med sistemi, ki jih upravljata poleg nas še Gas Connect Austria
GmbH in Plinacro d.o.o. Na sliki spodaj prikazujemo usklajene tehnične parametre ter
časovnico izvedbe projekta. V slovenskem sistemu so v sklopu tega projekta predvideni:
rekonstrukcija interkonekcije Rogatec, rekonstrukcija interkonekcije Ceršak ter razširitev
kompresorske postaje Kidričevo (Razvojni načrt operaterja prenosnega plinovodnega omrežja
za obdobje 2018-2027, str. 41).
Slika: Projekt Sklop Hrvaške, Slovenije in Avstrije pri Rogatcu

Vir: Razvojni načrt operaterja prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027, str.
42
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Vozlišče interkonekcij v vzhodni Sloveniji je KP Kidričevo. Nadaljnji razvoj te točke je
zasnovan tako, da lahko pokrije večje ali manjše zahteve po dodatnih obratovalnih
zmogljivostih v smeri Avstrije, Hrvaške in tudi Madžarske po predvidenem plinovodu R15/1.
Zaradi krepitve regijskega plinskega trga ter vzpostavitve južnega plinskega koridorja,
katerega projekti bodo pripeljali zemeljski plin ter utekočinjeni zemeljski plin tudi v to regijo,
postaja krepitev povezave slovenskega sistema z italijanskim prenosnim sistemom v točki
Gorica vse bolj aktualna. Glede na realizacijo razvojnega načrta, ki ga je pripravil Snam Rete
Gas S.p.A. za obdobje od leta 2016 do 2025 in novega načrta za obdobje 2017 do 2026, ki je
v pripravi, bodo po letu 2018 v severnem delu Italije vzpostavljene nadgrajene dvosmerne
povezave v smeri severa Unije ter vzhoda Unije. Te bodo v letu 2019 že sposobne tehnično
obratovati, kar pomeni, da se bo moral slovenski sistem prilagoditi novo nastalim tlačnim
razmeram v italijanskem sistemu zaradi dvosmernega obratovanja (Razvojni načrt operaterja
prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027, str. 42).
V primeru zahtev trga po bistvenem povečanju zmogljivosti na vstopno/izstopni točki Nova
Gorica bo potrebno realizirati drugo etapo projekta razširitve KP Ajdovščina in izvesti
plinovodno povezavo M3/1 od Vodic do Nove Gorice. Izgradnja plinovoda M6, ki bo
oskrboval obalno – kraško regijo in bo potekal od Ajdovščine do Lucije ter se na svojem
poteku približa državni meji z Republiko Italijo, omogoča izvedbo še ene dodatne povezave
italijanskega in slovenskega prenosnega omrežja pri Ospu. To pomeni, da omogoča projekt
M6 novo povezavo, ki je vsebovana tudi v razvojnem načrtu Snam Rete Gas S.p.A. za
obdobje od leta 2016 do 2025 in novem razvojnem načrt za obdobje 2017 do 2026 (Razvojni
načrt operaterja prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027, str. 42).
Slika: Nadgradnja povezave Slovenija - Italija ter potencialna nova povezava z Italijo pri
Ospu

Vir: Razvojni načrt operaterja prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027, str.
43
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Novo interkonekcijo načrtujemo tudi s hrvaškim prenosnim sistemom. Predvidena je gradnja
60 km dolgega plinovoda M8 Jelšane – Kalce, ki bo omogočal prenos zemeljskega plina iz
morebitnega UZP terminala na otoku Krku na Hrvaškem oziroma tudi morebitnega
prenosnega plinovodnega sistema IAP (Ionian Adriatic Pipeline). S projektom transporta
hrvaškega UZP prek slovenskega ozemlja je povezan tudi projekt gradnje 100 km dolgega
plinovoda M3/1 Šempeter – Vodice; poleg prenosa do italijanskega prenosnega sistema bo
plinovod omogočal prenos tega plina do razširjene interkonekcijske točke Ceršak in naprej do
avstrijskega sistema (Razvojni načrt operaterja prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje
2018-2027, str. 43).
Slika: Projekti za razvoj povezovalnih točk s sosednjimi prenosnimi sistemi

Vir: Razvojni načrt operaterja prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027, str.
44
4.5.3. Trg električne energije in plina, cene energije
Trg električne energije
Slovenski trg z električno energijo je na stičišču treh velikih evropskih trgov, nemškoavstrijskega, italijanskega in trga jugovzhodne Evrope. Potekajo dejavnosti za ločitev trgov
Nemčije in Avstrije, ki pa v letu 2017 še niso bile realizirane. Glede na dejstvo, da na
razdrobljenih trgih jugovzhodne Evrope še ne delujejo likvidne borze z električno energijo,
lahko trdimo, da imata na slovenski trg največji vpliv skupni trg Nemčije in Avstrije ter trg
Italije. Na obeh se je v zadnjih letih hitro povečevala proizvodnja v vetrnih in sončnih
elektrarnah, ki sodijo med nepredvidljive in od vremena odvisne vire energije. Dodaten vpliv
na razmere na trgu je imelo dejstvo, da je večina proizvodnih objektov za izkoriščanje
energije vetra in sonca vključena v nacionalne podporne sheme, zato lahko na trgu ponujajo
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zelo nizke cene električne energije. Posledica tega je bilo padanje cen v zadnjih letih, ki se je
v letu 2017, zaradi nekaterih razlogov ustavilo in obrnilo v nasprotni trend (Poročilo o stanju
na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 70).
Na razmere na trgu pomembno vpliva tudi spajanje trgov za dan vnaprej. Slovenski trg je bil v
letu 2017 vključen v večregijsko spajanje trgov za dan vnaprej na mejah z Avstrijo in Italijo.
Ker je bila borza z električno energijo na Hrvaškem vzpostavljena bistveno pozneje kot v
drugih sosednjih državah, v spajanje še ni bila vključena meja Slovenije s Hrvaško. Ta
vključitev je bila opravljena junija 2018. Pri trgovanju znotraj dneva ima Slovenija
vzpostavljeno le bilateralno spajanje trgov z Italijo, ki poteka prek dopolnilnih implicitnih
dražb. V prihodnjih letih je zaradi postopnega uvajanja evropskih uredb za določitev smernic
za vzpostavitev omrežnih pravil pričakovana uvedba spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj
dneva na vseh evropskih mejah. Poleg tega bo med državami potekala tudi izmenjava
izravnalne energije (Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 70).
Leta 2014 je povprečna cena pasovne energije na borzi v Sloveniji znašala 40,4 EUR/MWh, v
letu 2016 pa le še 35,6 EUR/MWh. V letu 2017 smo beležili pomembno zvišanje cene, in
sicer kar za 39 % glede na leto pred tem – povprečna cena pasovne energije na borzi v
Sloveniji je v letu 2017 znašala 49,5 EUR/MWh. Tudi cene vršne energije na trgu za dan
vnaprej so se v letu 2017 v primerjavi z letom prej zvišale. Leta 2014 je povprečna cena vršne
energije na borzi v Sloveniji znašala 45,8 EUR/MWh, v letu 2016 pa le še 39,9 EUR/MWh. V
letu 2017 je bila povprečna cena vršne energije 56,5 EUR/MWh, kar pomeni skoraj 42odstotno zvišanje glede na leto 2016 (Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v
letu 2017, str. 70-71).
Za dvig povprečnih cen pasovne in vršne energije na vseh opazovanih trgih za dan vnaprej v
letu 2017 je bilo več razlogov. Morda najpomembnejši je bila slaba hidrologija rek v celotni
regiji in zato relativno majhna proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah. Na dvig cen
sta vplivali tudi gospodarska rast in rast industrijske proizvodnje v državah EU, kar je prav
tako povečalo povpraševanje po energiji (Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji
v letu 2017, str. 72).
Razvoj trga in oskrbe z električno energijo čedalje bolj vključujeta tudi končnega odjemalca.
Digitalizacija in informatizacija upravljanja z energijo ter odprti trg namreč odjemalcem
omogočajo sodelovanje pri aktivnem ravnanju z energijo, tako v procesu proizvodnje energije
kot tudi pri prilagajanju odjema. Izpolnjevanje pogojev za dejavno vključitev odjemalcev so
izzivi razvoja pametnih omrežij in inovativnih dejavnosti. Na tem področju energetska
podjetja že izvajajo različne razvojne projekte (Poročilo o stanju na področju energetike v
Sloveniji v letu 2017, str. 8).
Napoved prevzema električne energije in koničnih moči
Potrebe po električni energiji in moči predstavljata osnovo za načrtovanje omrežij za prenos
električne energije. Za potrebe desetletnega razvojnega načrta je napoved porabe električne
energije, ki jo pripravlja operater elektroenergetskega omrežja, skrbno in strokovno izdelana z
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uporabo mednarodno uveljavljenih modelov za dolgoročno ocenjevanje potreb po električni
energiji tipa MEDEE (fr. Modèle d'Evolution de la Demande d'Energie). Prihodnje potrebe po
energiji so ocenjene na ravni končne porabe in ločeno po energentih ter sektorjih industrija,
promet in ostala raba. Reševanje tega problema je kompleksno in povezano z določeno
stopnjo negotovosti. Vsi vhodni podatki za modelske ocene so ocenjeni na podlagi dejanskega
stanja in pričakovanega razvoja tako družbe kot gospodarstva ne samo v RS ampak celega
sveta (Razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije od leta 2017 do leta 2026, str.
50).
Na obseg porabe električne energije vplivajo številni dejavniki, med katerimi so
najpomembnejši struktura, velikost in obseg gospodarske rasti, demografska gibanja, raven
celotne razvitosti družbe, raven tehnološke razvitosti, klimatske razmere, okoljska zavest in
zavest o nujnosti sonaravnega in trajnostnega razvoja ter gibanje in paritete cen energentov v
razmerju do kupne moči. V svetu in v slovenskih razmerah še vedno velja, da je gospodarska
aktivnost, za katero je merilo bruto domači proizvod (BDP) oz. dodana vrednost (DoV), tisti
dejavnik, ki najbolj odločilno vpliva na obseg porabe električne energije. Obseg bodočega
BDP je ločeno ocenjen na podlagi makroekonomskega teoretskega multisektorskega modela
eksogene rasti ter na podlagi modela dinamičnega stohastičnega splošnega ravnovesja
(DSGE). Poleg gospodarstva na porabo energije vplivajo še demografija, poseljenost, raven
splošnega standarda in blagostanja, opremljenost s stroji, napravami in aparati, uvajanje novih
tehnologij, uvajanje ukrepov učinkovite rabe energije (URE) ter realizacija energetskih
politik. Seveda pa na obseg porabe močno vplivata tudi vreme in zunanje temperature, zato
bodo vedno odstopanja oz. nihanja med dejanskim BDP in predvidenim, saj je ta nihanja
težko oz. nemogoče natančno napovedati (Razvojni načrt prenosnega sistema Republike
Slovenije od leta 2017 do leta 2026, str. 50).
Tabela: Uporabljene projekcije v mio EUR (stalne cene glede na leto 2000)

Vir: Razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije od leta 2017 do leta 2026, str. 50
Ocena demografskih parametrov je povzeta iz Eurostatove projekcije EUROPOP2013.
Celotno število prebivalstva naj bi se povečevalo do leta 2024, nato pa naj bi se počasi
zniževalo. V strukturi prebivalstva se bo močno povečal delež prebivalcev nad 67 let. Stopnje
rasti (aktivnega) prebivalstva so relativno nizke v primerjavi s stopnjami rasti tehnologije in
človeškega kapitala, kar pomeni, da sama dinamika prebivalstva naj ne bi bistveno
spreminjala dolgoročne gospodarske rasti, niti naj ne bi sama po sebi imela odločilnega vpliva
na rast porabe električne energije – ima pa jo v kombinaciji z gospodarskim razvojem, kar se
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odraža na rast življenjskega standarda (Razvojni načrt prenosnega sistema Republike
Slovenije od leta 2017 do leta 2026, str. 51).
Scenariji prihodnje porabe električne energije v čim večji meri upoštevajo ENTSO-E TYNDP
metodologijo, ki definira štiri vizije razvoja, pri čemer se vizije med seboj razlikujejo na
različne parametre, tj. stopnje prihodnje gospodarske aktivnosti, cen energentov, stopnje
vključevanja proizvodnje iz OVE, razvoja tehniških in tehnoloških parametrov, izkoristkov,
učinkovite rabe energije itd. Vizije so pripravljene tako, da obsegajo skrajne, a še vedno
realne, možne scenarije prihodnosti. Dejansko doseženo stanje v prihodnje bo v največji meri
odvisno predvsem od energetske politike Evropske unije ter njenih posameznih držav članic
(Razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije od leta 2017 do leta 2026, str. 51).
Rezultat modelskih ocen modela MEDEE je poraba vse energije na ravni končne energije.
Rezultati kažejo, da se bodo potrebe po električni energiji v primerjavi z ostalimi energenti
bolj povečale, in sicer glede na izhodiščno leto 2012 med 13,9 % in 28,5 %. Povprečna letna
rast porabe električne energije med leti 2015 in 2020 znaša med 1,09 in 1,99 %, med leti 2020
in 2025 pa med 1,18 in 2,27 % (Razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije od
leta 2017 do leta 2026, str. 52–53).
Slika: Bodoče potrebe po energiji v Republiki Sloveniji

Vir: Razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije od leta 2017 do leta 2026, str. 53
Trg zemeljskega plina
Veleprodajni trg
Ker Slovenija nima lastnih virov zemeljskega plina, skladišč zemeljskega plina ali terminalov
za utekočinjen zemeljski plin, je veleprodajni trg z zemeljskim plinom v Sloveniji omejen z
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uvozom zemeljskega plina prek sosednjih prenosnih sistemov zemeljskega plina. Trgovci, ki
so tudi uvozniki zemeljskega plina, tega prek sosednjih prenosnih sistemov dobavijo v
slovenski prenosni sistem. Zemeljski plin, s katerim se trguje na veleprodajnem trgu, prihaja
prek prenosnih sistemov iz sosednjih držav, ki imajo svoje vire zemeljskega plina. Slovenski
veleprodajni trg se lahko oskrbuje s plinom iz Avstrije, Italije in Hrvaške.41 Slovenski trgovci
oziroma dobavitelji med opisanimi možnostmi še vedno v največji meri uporabljajo povezavo
z Avstrijo, kjer na plinskem vozlišču v Baumgartnu in v avstrijskih skladiščih tudi nabavijo
največje količine plina.42 Zaradi liberalizacije zadevnega trga je uvoz zemeljskega plina iz
Rusije upadel, povečal pa se je uvoz plina iz Avstrije. V štiriletnem opazovanem obdobju je
bil ta večji od 60 %, v letu 2017 pa se je zvišal na 75 %. Neugodne cenovne razlike so vzrok,
da je upadel tudi delež plina, s katerim se je slovenski veleprodajni trg oskrboval prek Italije
(Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 139).
Slika: Viri zemeljskega plina v obdobju 2014-2017

Vir: Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 140
Zaradi liberalizacije trga prihaja do zmanjšanja števila dolgoročnih pogodb, sklenjenih
neposredno s proizvajalci zemeljskega plina iz Rusije. Zamenjale so jih kratkoročne pogodbe,
sklenjene na plinskih vozliščih, borzah in drugih točkah znotraj EU. V letu 2017 je bilo več
kot 62 % zemeljskega plina kupljenega na podlagi kratkoročnih pogodb. V primerjavi z letom
2016 je to velika sprememba, saj je bil takrat delež zemeljskega plina, kupljenega na podlagi
kratkoročnih pogodb, skoraj enak deležu zemeljskega plina, kupljenega na podlagi
dolgoročnih pogodb. Ročnost pogodb oziroma razmerje med kratkoročnimi in dolgoročnimi
pogodbami lahko vpliva na zanesljivost oskrbe, saj bi lahko v primeru pomanjkanja plina
prišlo do nezadostne oskrbe, če na sprotnih trgih ne bi bilo mogoče zakupiti potrebnih količin
(Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 140).

41

V običajnih razmerah oskrba iz Hrvaške (še) ni mogoča zaradi prenizkega tlaka v prenosnem sistemu. V
primeru izrednih razmer v Sloveniji (in dobave na Hrvaško prek Madžarske) bi bilo to mogoče. V letu 201 9 je
sicer predvideno dokončanje možnosti povratnega toka tudi iz Hrvaške v Slovenijo.
42
Povezava z Madžarsko bo Sloveniji omogočila dostop do madžarskega trgovalnega vozlišča z zemeljskim
plinom in povezavo s skladišči zemeljskega plina na Madžarskem.
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Največji tržni delež je v letu 2017 ponovno imelo podjetje Geoplin, d.o.o., Ljubljana, malo
večjega od četrtinskega pa Petrol Energetika, d.o.o. Ob upoštevanju tržnih deležev na
maloprodajnem trgu lahko ugotovimo, da si največji dobavitelji, ki delujejo na
maloprodajnem trgu, plin zagotavljajo samostojno na tujih trgih, manjši dobavitelji pa
energent kupujejo od uvoznikov. Koncentracija trga, merjena s HHI, kaže zelo visoko stopnjo
koncentracije na slovenskem veleprodajnem trgu (Poročilo o stanju na področju energetike v
Sloveniji v letu 2017, str. 140-141).
Maloprodajni trg
Odjemalci lahko na maloprodajnem trgu izbirajo med ponudbami dobaviteljev, ki ponujajo
zemeljski plin v njihovi lokalni skupnosti. Na trgu namreč nastopajo tudi dobavitelji
zemeljskega plina, ki odjemalcem dobavljajo plin le v določenih lokalnih skupnostih.
Odjemalci plačajo dobavljeni zemeljski plin na podlagi dejansko porabljene količine oziroma
na podlagi obračunskih količin plina, ki jih določijo operaterji distribucijskih sistemov v
primerih tistih odjemnih mest, ki so odčitana enkrat na leto. Na maloprodajnem trgu v
Sloveniji je bilo v letu 2017 dejavnih 28 dobaviteljev zemeljskega plina, ki so na podlagi
sklenjenih pogodb dobavljali zemeljski plin 133.630 odjemalcem. Na zadevni trg je v letu
2017 vstopilo šest novih dobaviteljev, izmed katerih je le družba RWE od oktobra 2017
ponujala zemeljski plin tudi gospodinjskim odjemalcem. Preostalih pet dobaviteljev je plin
prodajalo le poslovnim odjemalcem izključno na omejenem (industrijskem) območju. V letu
2017 noben dobavitelj ni zapustil maloprodajnega trga v Sloveniji (Poročilo o stanju na
področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 144).
Dobavitelji ponujajo zemeljski plin v obliki različnih produktov. Poleg ponudbe na podlagi
rednih cenikov imajo tudi akcijske ponudbe (akcijska cena, ki velja za določeno obdobje) in
paketne ponudbe (ob dobavi energenta vsebujejo še druge storitve ali specifičen način
plačevanja računa). Značilnost akcijskih in paketnih ponudb je, da so lahko omejene na
specifičen krog odjemalcev ter praviloma vsebujejo pogodbene kazni, če odjemalec predčasno
odstopi od pogodbe. Redne ponudbe za posamezen tip odjemalca temeljijo na rednem
ceniku43 in so dostopne vsem odjemalcem zemeljskega plina tega tipa v Sloveniji.
Odjemalcem omogočajo, da lahko kadar koli zamenjajo dobavitelja. Dobavitelji morajo
ponudbe za gospodinjske in male poslovne odjemalce objavljati na svojih spletnih straneh,
odjemalci pa imajo pravico, da so na razumljiv način obveščeni o cenah zemeljskega plina in
da jih lahko med seboj tudi primerjajo. V okviru primerjalnih storitev skupne kontaktne točke
na spletni strani agencije je odjemalcem omogočena primerjava stroškov oskrbe le za redne
ponudbe dobaviteljev (Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str.
144).
Cene zemeljskega plina na maloprodajnem trgu
Cene zemeljskega plina na maloprodajnem trgu v Sloveniji spremlja Agencija za energijo na
podlagi javnih podatkov ter podatkov o ponudbah na trgu gospodinjskih in malih poslovnih
odjemalcev, ki jih na mesečni ravni pridobiva od dobaviteljev v okviru primerjalnih storitev
skupne kontaktne točke. Že šesto leto zapored so se cene zemeljskega plina zniževale. Na to
so vplivali ugodne razmere na veleprodajnih trgih, izboljševanje konkurenčnosti, vstop novih
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dobaviteljev, marketinške dejavnosti in novi prodajni pristopi. Posamezni dobavitelji, ki so v
preteklosti ponujali samo storitev dobave električne energije, so vstopili tudi na trg z
zemeljskim plinom in obratno (Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu
2017, str. 145).
Od leta 2011 Slovenija beleži zniževanje cen zemeljskega plina, kar je posledica gibanja cen
na veleprodajnih trgih in izrazitega povečanja konkurence na maloprodajnem trgu. Tudi za
leto 2017 je bilo značilno zniževanje posameznih cen za odjemalce na trgu. Najnižja cena na
trgu, ki je bila dostopna v okviru določene ponudbe v vseh lokalnih skupnostih, se je v drugi
polovici leta 2017 gibala med 0,01466 in 0,01585 EUR/kWh. Povprečna cena se je v letu
2017 zniževala, kar je bilo posledica zniževanj cen plina v najugodnejših ponudbah
posameznih dobaviteljev. Sklepamo lahko, da je znižanje cen v drugi polovici leta 2017
povzročilo povečano število menjav dobavitelja v tem obdobju (slika 139). Najvišjo ceno na
trgu, ki se je v letu 2017 še nekoliko zvišala, ima že od začetka leta 2012 isti dobavitelj in se v
zadnjih petih letih ni bistveno spreminjala. Leto 2017 je vnovič pokazalo, da se odjemalcem
izplača spremljanje ponudb na trgu, saj je najvišja ponujena cena kar za 2,7-krat presegla
najnižjo ceno na trgu. (Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str.
145–146).
Slika: Maloprodajni indeks cen in nekatere značilne cene zemeljskega plina brez omrežnine,
dajatev in DDV v obdobju 2015–2017

Vir: Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 145
Cene zemeljskega plina so se od začetka leta 2016 zniževale za vse porabniške skupine.
Največje znižanje cen v primerjavi z letom 2016 je bilo v skupini najmanjših odjemalcev D1,
kjer je bila cena v drugem polletju 2017 za skoraj 20 % nižja kot v prvem polletju 2016. V
večini držav članic EU so se cene zemeljskega plina v primerjavi z letom 2016 znižale, kar se
odraža tudi v povprečni ceni na ravni EU-28, ki se je znižala. Cena zemeljskega plina v
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Sloveniji je tudi v letu 2017 ostajala pod povprečjem cen EU-28 (Poročilo o stanju na
področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 146).
Slika: Končna cena zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce v Sloveniji z vsemi davki in
dajatvami v letih 2016 in 2017

Vir: Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 146
Končne cene zemeljskega plina za poslovni odjem so se v primerjavi z letom 2016 znižale za
skupini I2 in I3, za skupini I1 in I4 pa so se zvišale. Cene v posameznih skupinah so bile nižje
v prvem polletju leta 2017 in so se nato v drugi polovici leta zvišale. Največje znižanje cen v
primerjavi z letom 2016 je bilo v skupini I2. Posamezna zvišanja končnih cen lahko pripišemo
pomembnemu zvišanju cen zemeljskega plina na veleprodajnih trgih v drugem polletju 2017.
Končne cene zemeljskega plina za značilne gospodinjske odjemalce zemeljskega plina D2 z
letno porabo od 5556 do 55.556 kWh v Sloveniji in državah EU so se v večini držav v
primerjavi z letom 2016 znižale, kar se odraža tudi v povprečni ceni na ravni EU-28, ki se je
znižala. Cena zemeljskega plina v Sloveniji je tudi v letu 2017 ostajala pod povprečjem cen
EU-28.
Slika: Končne cene zemeljskega plina za industrijske odjemalce v Sloveniji z vsemi davki in
dajatvami v letih 2016 in 2017

Vir: Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 147
Napoved porabe zemeljskega plina in zakupa prenosnih zmogljivosti 2018 –2027
Napoved zakupa prenosnih zmogljivosti operaterja prenosnega sistema je ključen element
pregleda prihodnjega razvoja trga z zemeljskim plinom in temelji na vrsti elementov, ki jih
operater prenosnega sistema vključi v pripravo napovedi. Napoved skupno načrtovanega
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zakupa prenosnih zmogljivosti do leta 2027, ki je bila pripravljena s strani operaterja
prenosnega sistema, izkazuje povečanje zakupa prenosnih zmogljivosti, kar je skladno z
razvojnimi načrti družbe in izgradnjo dodatnih prenosnih zmogljivosti (Razvojni načrt
operaterja prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027, str. 24-25).
Tabela: Napoved zakupa prenosnih zmogljivosti do leta 2027 – skupaj (v mio kWh/dan)

Vir: Razvojni načrt operaterja prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027, str.
25
Slika: Ocena zakupa prenosnih zmogljivosti za obdobje 2018-2027

Vir: Razvojni načrt operaterja prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027, str.
25
Operater prenosnega sistema pri pripravi napovedi prihodnjih zakupov prenosnih zmogljivosti
uporablja različne vire. Zaradi vse večje dinamike ter razvijajočega se trga z zemeljskim
plinom operater prenosnega sistema opozarja, da so dolgoročne napovedi, torej napovedi
daljše od 3 let, resnično le okvirne napovedi, odvisne od različnih faktorjev, na katere operater
prenosnega sistema nima neposrednega vpliva. Operater prenosnega sistema kot
najzanesljivejši vir napovedi uporablja že podpisane sporazume in pogodbe. Ob tem opaža
vse izrazitejši trend krajših ročnosti zakupov prenosnih zmogljivosti, saj uporabniki sistema
vse pogosteje posegajo po kratkoročnih storitvah. Vse večja likvidnost in liberalizacija trga z
zemeljskim plinom zagotavlja uporabnikom sistema dodatne možnosti in hkrati povečuje
fleksibilnost dobav zemeljskega plina, hkrati pa zmanjšuje zanesljivost napovedi zakupov
operaterja prenosnega sistema. Prejeta povpraševanja so sicer pomemben vir za pripravo
napovedi, so pa časovno zelo omejena. Pri pripravi napovedi operater prenosnega sistema
spremlja tudi razvoj domačega in tujega energetskega trga ter plan gradnje energetskih
objektov. Operater prenosnega sistema neprenehoma preverja konkurenčnost prenosnih poti v
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regiji z namenom zagotoviti ustrezno konkurenčnost prenosne poti prek Slovenije (Razvojni
načrt operaterja prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027, str. 25-26).
Tabela: Napoved porabe zemeljskega plina na domačem plinskem trgu za naslednje
desetletno obdobje

Vir: Razvojni načrt operaterja prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027, str.
26
Operater prenosnega sistema pri pripravi napovedi prihodnje uporabe zemeljskega plina med
drugimi elementi upošteva individualne napovedi akterjev na trgu zemeljskega plina in
vsesplošne napovedi razvoja trga z zemeljskim plinom ter gospodarske rasti. V napovedih so
bili upoštevani ukrepi učinkovite rabe energije, vendar bo njihov učinek, po ocenah operaterja
prenosnega sistema, nadomestila povečana poraba energenta (Razvojni načrt operaterja
prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027, str. 26).
4.6. Razsežnost raziskave, inovacije in konkurenčnost
Podatki o raziskovalno-razvojni dejavnosti (RRD) za leto 2016 kažejo, da je bilo v letu 2016
v Sloveniji za RRD v vseh sektorjih skupaj, v katerih se je izvajala ta dejavnost, porabljenih
812 milijonov EUR ali 2,01 % BDP. V primerjavi s prejšnjim letom (tj. 2015) so se ta
sredstva nominalno zmanjšala za 4,8 % ali za 41,1 milijona EUR; znašala so namreč 853,1
milijona EUR; če jih izrazimo kot delež BDP, pa so se zmanjšala za 0,19 odstotne točke. V
absolutnem znesku so se sredstva za RRD najizraziteje zmanjšala v poslovnem sektorju (ki
sicer porabi za izvajanje RRD največ sredstev); nominalno so bila namreč sredstva za RRD v
poslovnem sektorju za 35,9 milijonov EUR ali 5,5 % nižja kot v prejšnjem letu (SURS,
2018).43

SURS,
2018,
Raziskovalno-razvojna
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7277
43

dejavnost,

2016,

dostopno

prek
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Slika: Delež bruto domačih izdatkov za raziskave in razvoj v bruto domačem proizvodu,
Slovenija

Vir: SURS, 2018
Tabela spodaj, ki prikazuje bruto domače izdatke za RRD glede na vire financiranja v letu
2016, kaže, da največji delež za RRD namenijo gospodarske družbe (skoraj 70 %), sledijo
državni viri in viri iz tujine (večinoma EU sredstva).
Tabela: Bruto domači izdatki za RRD glede na vire financiranja v letu 2016
(v 1000 EUR)
Viri financiranja - SKUPAJ
Gospodarske družbe
Državni viri
Visoko šolstvo
Zasebne nepridobitne organizacije
Viri iz tujine

2007
500508
291636
178210
1783
62
28817

2008
616949
387494
193101
1801
73
34480

2009
2010
2011
656882 745942 894213
380884 435450 547505
234241 263077 281764
1889
2118
2062
203
459
97
39665 44838 62785

2012
2013
2014
928306 935006 890231
577610 596981 608828
266190 251263 193930
4021
3236
4572
994
194
422
79491 83330 82479

2015
853067
590398
169644
2893
66
90066

2016
811953
562259
163940
3204
46
82505

% v 2016
100,00%
69,25%
20,19%
0,39%
0,01%
10,16%

Vir: SURS, 2018
Tabela spodaj, ki prikazuje bruto domače izdatke za RRD v Sloveniji, ki prihajajo iz državnih
virov v obdobju 2007–2016, kaže, da je od leta 2007 delež državnih virov v bruto domačih
izdatkih za RRD upadal do leta 2015, ko se je ustalil in se začel postopoma povečevati.
Tabela: Bruto domači izdatki za RRD v Sloveniji, ki prihajajo iz državnih virov v obdobju
2007–2016
Viri financiranja - SKUPAJ
Državni viri
%

2007
500508
178210
35,61%

2008
616949
193101
31,30%

2009
2010
2011
2012
2013
2014
656882 745942 894213 928306 935006 890231
234241 263077 281764 266190 251263 193930
35,66% 35,27% 31,51% 28,67% 26,87% 21,78%

2015
2016
853067 811953
169644 163940
19,89% 20,19%

Vir: SURS, 2018
Po podatkih končnega proračuna je Slovenija v letu 2017 namenila za raziskovalno-razvojno
dejavnost (dalje RRD) 170,5 milijona EUR državnih proračunskih sredstev, kar je za 7,8
milijona EUR ali 4,8 % več kot v prejšnjem letu. To je bilo že drugo povečanje zapored. Pri
tem je delež državnih proračunskih sredstev za RRD v BDP v letu 2017 glede na leto 2016
ostal nespremenjen – znašal je 0,40 % slovenskega BDP. Začetni proračun za 2018
predvideva za RRD več sredstev, kot jih je bilo v 2017 načrtovanih in tudi porabljenih.
Začetna sredstva iz državnega proračuna predvidena za izvajanje RRD v letu 2018 znašajo
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199,4 milijona EUR, kar je 28,9 milijona EUR več sredstev kot jih je država dejansko
namenila za RRD v letu 2017 (SURS, 2018b).44
Od državnih proračunskih sredstev, namenjenih v letu 2017 za RRD, je bila polovica (49,8 %)
namenjena za splošni napredek znanja. Naslednja po višini dodeljenih sredstev sta bila tako
kot v prejšnjem letu industrijska proizvodnja in tehnologija (10,8 %) ter zdravje (10,5 %).
Struktura sredstev za RRD, načrtovanih v 2018, je glede na družbenoekonomske cilje
približno enaka kot je bila struktura teh sredstev, porabljenih v 2017. Velika večina državnih
proračunskih sredstev za RRD za leto 2017, natančneje 91,7 %, je bila namenjena za izvajanje
RRD v državnem in visokošolskem sektorju; 54,3 % je prejel državni, 37,4 % pa visokošolski
sektor. Preostala desetina sredstev za RRD pa je bila v letu 2017 usmerjena v poslovni
(6,6 %) in zasebni nepridobitni sektor (0,9 %) ter v tujino (0,7 %) (SURS, 2018b).
Slika: Državna proračunska sredstva za RRD (končni proračun), Slovenija

Vir: SURS, 2018b
V letu 2016 je bilo med vsemi 20.022 fizičnimi osebami, redno zaposlenimi v RRD,
raziskovalcev obeh spolov 11.282 (ali 56 %). Če obseg dela, ki so ga v RRD opravili v letu
2016 redno zaposleni in zunanji sodelavci, izrazimo v ekvivalentu polnega delovnega časa
(EPDČ), s čimer preprečimo podcenitev ali precenitev podatkov o zaposlenih v RRD, vidimo,
da so vsi skupaj, ki so delali v RRD, opravili delo, ki bi ga opravile 14.403 osebe s polnim
delovnim časom, od tega bi bilo 8.119 raziskovalcev obeh spolov (56 %) (SURS, 2018).
Podatki tudi kažejo, da so ženske med raziskovalci še vedno v manjšini. Med vsemi, ki so
delali v letu 2016 kot raziskovalci (izraženo v fizičnih osebah), je bilo 35 % žensk. Če obseg
dela, ki so ga v RRD opravili v letu 2016 raziskovalci in zunanji sodelavci raziskovalci,
izrazimo v EPDČ, je bilo med vsemi raziskovalci 33 % žensk. Če prikažemo razporeditev
raziskovalk in raziskovalcev v letu 2016 v treh najpomembnejših sektorjih, vidimo, da je bilo
tako kot v preteklih letih: najvišji je bil delež žensk med raziskovalci v državnem sektorju;
bilo jih je 50 %; z 42 % raziskovalk je sledil visokošolski sektor; delež raziskovalk v
poslovnem sektorju – bilo jih je 24 % – pa je bil spet izrazito nizek (SURS, 2018).

SURS, 2018, Državna proračunska sredstva za raziskovalno-razvojno dejavnost višja že drugo leto
zapored, dostopno prek https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7681
44
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Slika: Delež raziskovalcev po sektorjih zaposlitve in spolu

Vir: SURS, 2018
Slovenija točnih podatkov glede števila patentov na področju nizkoogljičnih tehnologij nima.
V nadaljevanju tako navaja le nekatere delne podatke, ki so javno dostopni.
EIO Country Profile za Slovenijo za leto 2017 prek komponente »Eco-Innovation Output«
razkriva, da se je v Sloveniji bistveno povečala medijska pokritost na področju eko-inovacij
(glede na število elektronskih medijev) v letih 2017 in 2016 glede na leto 2015 ter je bila višja
od povprečja v EU. Podobno se je glede na leto 2015 povečalo tudi število publikacij v letu
2017 glede eko-inovacij (na milijon prebivalcev) in preseglo povprečje v EU. V nasprotju s
tem pa ostaja nizko število patentov na področju eko-inovacij, ki ne dosega povprečja EU
(EIO, 2017).45
Tabela: število patentov, medijska pokritost in objave na področju eko-inovacij v Sloveniji v
obdobju 2010-2017
Število eko-patentov Število publikacij na
Zadetki glede na
na milijon prebivalcev milijon prebivalcev
elektronske medije
(originalni podatki)
(originalni podatki)
(originalni podatki)
18,34
20,53
1,00
EU POVPREČJE
Slovenija 2017
9,82
45,54
1,47
Slovenija 2016
17,89
25,21
1,24
Slovenija 2015
10,31
29,60
0,18
Slovenija 2014
10,00
18,94
0,10
Slovenija 2013
2,56
17,03
0,05
Slovenija 2012
1,99
11,22
0,04
Slovenija 2011
1,99
2,44
0,05
Slovenija 2010
0,00
Vir: EIO, 2017

45

EIO,
2017,
Eco-innovation
in
Slovenija,
dostopno
https://ec.europa.eu/environment/ecoap/sites/ecoap_stayconnected/files/field/field-countryfiles/slovenia_eio_country_profile_2016-2017_1.pdf

prek:
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Cene zemeljskega plina
Slika spodaj prikazuje končne cene zemeljskega plina za značilne gospodinjske odjemalce
zemeljskega plina D2 z letno porabo od 5556 do 55.556 kWh v Sloveniji in državah EU. V
večini držav so se cene zemeljskega plina v primerjavi z letom 2016 znižale, kar se odraža
tudi v povprečni ceni na ravni EU-28, ki se je znižala. Največje zvišanje cen zemeljskega
plina je imela Estonija, največje znižanje pa Velika Britanija. Cena zemeljskega plina v
Sloveniji je tudi v letu 2017 ostajala pod povprečjem cen EU-28 (Poročilo o stanju na
področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 146).
Slika: Končne cene zemeljskega plina za značilnega gospodinjskega odjemalca D2 z vsemi
davki in dajatvami za Slovenijo in posamezne države EU v letih 2016 in 2017

Vir: Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 146
Slika spodaj kaže polletno gibanje cen zemeljskega plina z vsemi davki in dajatvami v letih
2016 in 2017 v Sloveniji in državah EU za velike industrijske odjemalce zemeljskega plina I3
z letno porabo od 2.777.800 do 27.778.000 kWh. V več kot polovici držav EU so se v tej
odjemni skupini cene v primerjavi z letom 2016 znižale, prav tako se je znižala povprečna
cena za EU-28. Največje zvišanje cen zemeljskega plina je imela Litva, največje znižanje pa
Hrvaška. Cena zemeljskega plina v Sloveniji je tudi v letu 2017 ostala nad povprečjem cen
EU-28 (Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 147).
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Slika: Končna cena zemeljskega plina z vsemi davki in dajatvami za značilnega industrijskega
odjemalca I3 za Slovenijo in posamezne države EU v letih 2016 in 2017

Vir: Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 147
Na spodnjih dveh slikah je prikazana struktura končne cene za značilne gospodinjske in
poslovne odjemalce, priključene na distribucijske sisteme v obdobju 2015–2017.
Slika: Struktura končne cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce v obdobju 2015–
2017

Vir: Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 148
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Slika: Struktura končne cene zemeljskega plina za poslovne odjemalce v obdobju 2015–2017

Vir: Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 148
Struktura končnih cen se v obdobju 2015-2017 ni pomembno spremenila, zaradi ugodnih
razmer na trgih z zemeljskim plinom pa se je zniževala končna cena zemeljskega plina, kar je
bilo posledica zmanjšanja deleža cene energenta v končni ceni. Izjema je bila skupina D1,
kjer se je končna cena plina zaradi dviga omrežnine zvišala. Cena energenta ima v strukturi
končne cene prevladujoč vpliv, zato posamezno manjše zvišanje dajatev ali omrežnine ne
vpliva na končno ceno plina (Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017,
str. 148).
Cene električne energije
Trg z električno energijo je odprt in konkurenčen, zato na končne cene električne energije
vplivajo tržne razmere in dejavniki. Agencija za energijo sproti spremlja cene na trgih
gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcev, saj od dobaviteljev na mesečni ravni pridobiva
podatke o cenah oziroma ponudbah na maloprodajnem trgu. Trg večjih poslovnih odjemalcev
agencija analizira na polletni in letni ravni na podlagi podatkov iz sistema EPOS, ki ga
upravlja Ministrstvo za infrastrukturo (Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v
letu 2017, str. 84).
Električno energijo dobavitelji ponujajo v obliki različnih produktov, ki jih lahko razdelimo
na tako imenovane redne ponudbe (temeljijo na rednih cenikih in njihovih pogojih dobave, ki
jih določa EZ-1) in preostale ponudbe, ki jih lahko nadalje razvrstimo v akcijske ponudbe (te
naj bi izhajale iz rednih cenikov), paketne ponudbe (te poleg dobave električne energije
vključujejo tudi druge storitve) ter druge ponudbe, ki jih zaradi specifičnosti ni mogoče
umestiti v nobeno izmed naštetih kategorij (Poročilo o stanju na področju energetike v
Sloveniji v letu 2017, str. 84).
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Na sliki spodaj je prikazana analiza strukture končnih cen dobavljene električne energije
za značilne gospodinjske odjemalce. Končni znesek za plačilo dobavljene električne
energije za odjemalca je sestavljen iz (Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v
letu 2017, str. 87):
- cene električne energije, ki se oblikuje prosto na trgu;
- omrežnine (omrežnine za prenos in omrežnine za distribucijo);
- prispevkov (prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v
soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, prispevek za
energetsko učinkovitost in prispevek za delovanje operaterja trga);
- trošarine na električno energijo in
- davka na dodano vrednost (DDV).
Slika: Gibanje končne cene električne energije v Sloveniji za značilnega gospodinjskega
odjemalca (Dc – od 2.500 do 5.000 kWh na leto) v obdobju 2015–2017

Vir: Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, 87
Končna cena električne energije se je v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 znižala zaradi
znižanja cene električne energije v strukturi končne cene. V zadnjih treh letih nihanje zadevne
cene ni preseglo 2-odstotnega povečanja glede na najnižjo vrednost, ki je bila dosežena v prvi
polovici leta 2015 (Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 87).
Povprečna končna cena dobavljene električne energije za poslovni odjem, brez upoštevanja
davka na dodano vrednost, je v drugem polletju 2017 znašala 80,7 EUR/MWh in se je v
primerjavi z enakim obdobjem leta 2016 znižala za 5,1 %. Znižanje maloprodajne cene sicer
ne odraža cen na veleprodajnih trgih, saj so se tam krepko zvišale. Cenovni modeli ponudb
dobaviteljev so prilagojeni odjemalcem in so z veleprodajnimi cenami posredno ali
neposredno povezani. Predvidevamo lahko, da so dobavitelji večino energije za portfelj, ki ga
oskrbujejo, vnaprej zakupili na terminskih trgih, ko je bila cena energije znatno nižja (ob
koncu leta 2016). S slike spodaj lahko vidimo, da so se cene v odjemnih skupinah If in Ie v
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drugem polletju v primerjavi s prvim polletjem leta 2017 zvišale, za druge odjemne skupine
pa znižale. Sklepamo lahko, da so visoke cene na veleprodajnem trgu že imele določen vpliv
na maloprodajne cene. Porabniški skupini If in Ie sta največji med opazovanimi. Če
predpostavimo, da je pogodbena cena največjih odjemalcev vsaj deloma vezana tudi na borzni
indeks, potem velja, da večji ko je letni odjem odjemalca, večja so tveganja za odjemalca pri
cenovno neugodnem nakupu električne energije dobavitelja na sprotnih trgih (Poročilo o
stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 88).
Slika: Gibanje končne cene električne energije v Sloveniji za značilne poslovne odjemalce v
Sloveniji v obdobju 2015–2017

Vir: Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 88
Sliki spodaj prikazujeta primerjavo končnih cen električne energije v državah Evropske unije
za leto 2017 za dva značilna poslovna odjemalca, izbrana po metodologiji Eurostata. Za
Slovenijo so med takse in davke vključeni prispevki, trošarina in davek na dodano vrednost, v
ceno brez taks in davkov pa cena za energijo in omrežnina. Že tretje leto zapored je najvišjo
ceno za poslovne odjemalce v Evropski uniji imela Danska, večino njihove končne cene pa
predstavljajo takse in davki. V primerjavi z letom 2016 se je končna cena električne energije v
Sloveniji v obeh odjemnih skupinah znižala, in je bila nižja od povprečne cene v Evropski
uniji, kar je ugodno za konkurenčnost industrije (Poročilo o stanju na področju energetike v
Sloveniji v letu 2017, str. 88).
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Slika: Primerjava cen električne energije za značilnega poslovnega odjemalca z letno porabo
od 20 do 500 MWh (Ib) v državah EU in Sloveniji za leto 2017 v EUR/MWh

Vir: Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 89
Slika: Primerjava cen električne energije za značilnega poslovnega odjemalca z letno porabo
od 20 do 70 GWh (Ie) v državah EU in Sloveniji za leto 2017 v EUR/MWh

Vir: Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, str. 89
Subvencije
V letu 2016 so se dvignile subvencije, ki so v nasprotju z doseganjem ciljev zmanjšanja emisij
TGP. Znašale so 123,6 milijonov evrov. Za spodbujanje ukrepov za zmanjševanje emisij TGP
v javnem sektorju, gospodinjstvih in prometu pa je bilo istega leta namenjenih 24,6 milijonov
evrov nepovratnih sredstev, kar je 52 % manj kot leto prej (Podnebno ogledalo, 2018b, str. 5).
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