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UVOD  

 

Energetska politika Slovenije izkoriščanje obnovljivih virov energije že zelo dolgo uvršča 

na zelo pomembno mesto. V okviru skupne okoljske in energetske politike v EU so se 

ambicije in intenzivnost vlaganja v to področje še okrepile. Večja delež energije iz 

obnovljivih virov in izboljšanje učinkovitosti rabe energije prinašata znatne neposredne in 

posredne koristi, kot so rast BDP, večjo zanesljivost oskrbe z energijo, manjše emisije 

toplogrednih plinov, rast inovacij in tehnološki razvoj ter zagotavljata možnosti za 

zaposlovanje in regionalni razvoj. Pomembno prispevata tudi h kakovosti zraka. (Agencija 

za energijo, 2015, str. 2). 

 

Z Direktivo 2009/28/ES sta bila potrjena dva cilja na področju obnovljivih virov energije 

(v nadaljevanju OVE), in sicer obvezni 20 % delež OVE v skupni rabi bruto končne 

energije Evropske skupnosti in obvezni 10 % delež OVE v prometu, ki ju morata doseči 

vse države članice do leta 2020 (Ministrstvo za infrastrukturo, 2010, str. 1).  

 

Na podlagi omenjene direktive je Ministrstvo za infrastrukturo izdelalo Akcijski načrt za 

obnovljivo energijo (v nadaljevanju AN-OVE), ki je podrobneje opredeljevala cilje 

energetske politike in strategije za dosego teh ciljev. Cilji slovenske energetske politike za 

obnovljive vire energije so (Ministrstvo za infrastrukturo, 2010, str. 3): 

 

 zagotoviti 25 % delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije in 10 % 

obnovljivih virov energije v prometu do leta 2020, 

 ustaviti rast porabe končne energije, 

 uveljaviti učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije kot prioritete 

gospodarskega razvoja, 

 dolgoročno povečevati delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije do leta 

2030 in nadalje. 

 

Skladno z sprejetjem AN-OVE, ki je predvidel uvedbo subvencij za dosego zastavljenih 

ciljev, se je spremenila tudi novela Energetskega zakona (EZ-C), ki je spremenila sistem 

podpor za električno energijo iz OVE in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in 

električne energije (v nadaljevanju SPTE). Izvajanje centra za podpore (v nadaljevanju CP) 

je dodelila javni družbi Borzen d.o.o. 

 

Za doseganje mednarodnih obveznosti Slovenije na področju električne energije je 

podporna shema za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE in SPTE je 

najpomembnejši instrument. Nova podporna shema (t. i. sistem “feed in”) je bila sprejeta 

leta 2009 in je nadgradila sistem spodbujanja investicij v OVE iz leta 2002. za doseganje 

zastavljenih ciljev in za hitrejši razvoj na področju OVE in SPTE se je z novo shemo višina 

subvencij povečala (Agencija za energijo, 2015, str. 2). 
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Financiranje proizvodnje električne energije iz OVE in SPTE je urejeno z zbiranjem 

sredstev preko prispevka OVE in SPTE, ki ga od leta 2009 plačujejo vsi porabniki 

električne energije v Sloveniji. Od junija 2014 se prispevek plačuje tudi na trda in tekoča 

fosilna goriva, zemeljski plin, UNP in daljinsko toploto (Agencija za energijo, 2015, str. 3) 

 

Med leti 2010 in 2012 je bila s Sloveniji zelo ugodna podporna politika obnovljivim virov. 

To je povzročilo povečan interes za investiranje v kapacitete za izkoriščanje teh virov, kjer 

so prednjačile investicije v sončne elektrarne, kar je posledično močno dvignilo prispevke 

za obnovljive vire. V letu 2015 je podporna shema zahtevala 150 mio EUR izplačanih 

podpor obnovljivim virom energije. Konec leta 2012 se je višina podpore za sončne 

elektrarne močno znižale, kar je v večji meri ustavilo njihovo gradnjo. V Sloveniji so 

podporne sheme spodbudile predvsem gradnjo sončnih elektrarn, tako da je Slovenija že v 

letu 2012 presegla cilje AN OVE za leto 2020. Investicije v ostale vrste tehnologije so se 

izvedle v manjši meri, ne toliko zaradi (pre)nizkih podpor kot zaradi težav pri umeščanju v 

prostor (Omahen & Volf, 2015, str 2.).  

 

Zakonodajni okvir je bil zastavljen tako, da je vzbudil interes vlagateljev za investicije v 

večje fotovoltaične sisteme, ki praviloma niso bili namenjeni samooskrbi z električno 

energijo. Posledice takega vključevanja za distribucijska omrežja in porabnike električne 

energije v teh omrežjih niso ugodne (Štumberger, Rošer, Dežan, Belič, Deželak, 

Srećković, Voh, Miklavčič, Zadravec, Dovnik, 2015, str. 1). 

 

Z novelo Energetskega zakona (EZ-1) iz leta 2014 se uveljavlja ponovna prenova 

podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE, tokrat s ciljem 

obvladovanja stroškov za podporno shemo. (Agencija za energijo, 2015, str. 2) 

 

V bodoče bi bilo smiselno spodbujati vlagatelje za investicije v manjše fotovoltaične 

sisteme, namenjene zagotavljanju neto energijske samozadostnosti, tudi v kombinaciji z 

neto meritveno shemo (Štumberger et al., 2015, str. 1) 

 

Neto meritvena shema je alternativa sedanjemu sistemu podpor proizvajalcem električne 

energije iz malih sončnih elektrarn. Gre za sistem samopreskrbe gospodinjstev (lahko tudi 

podjetij) z električno energijo, s katerim razbremenimo podporno shemo in kljub temu 

omogočimo postavljanje novih, predvsem majhnih sončnih elektrarn na stanovanjskih 

objektih (Združenje Slovenske fotovoltaike – GIZ, 2014). 

 

V praksi neto meritvena shema deluje na osnovi pametnega števca električne energije, meri 

prejeto in oddano električno energijo. Tako je objekt, na katerem je sončna elektrarna, čez 

dan proizvajalec električne energije (več kot je sposoben sam porabiti), zato viške oddaja v 

omrežje in tako znižuje prejeto količino električne energije, ki je navedena na števcu. 

Ponoči pa - tako kot vsi ostali objekti - troši električno energijo iz omrežja (Združenje 

Slovenske fotovoltaike – GIZ, 2014). 
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Z januarjem 2016 je bila sprejeta Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih 

virov energije, ki definira pogoje uvedbe neto meritvene sheme v Sloveniji, vendar pa 

podrobnih analiz potencialne razširjenosti sheme in vpliva na energetske bilance Slovenije 

v javno dostopnih virih ni mogoče zaslediti. 

 

Neto meritvena shema ima številne prednosti in slabosti. Zagovorniki obnovljivih virov 

denimo trdijo, da družbene koristi obnovljivih virov presegajo njihove stroške in da so 

koristi porazdeljene med vse uporabnike omrežja. Koristi po njihovo vključujejo manjšo 

potrebo po klasičnih elektrarnah, zmanjšujejo izgube v omrežju in znižujejo konične 

obremenitve, poleg tega pa se ustvarjajo še druge družbene koristi, ki niso zajete v analizah 

z vidika operaterjev omrežja (Omahen & Volf, 2015, str 2). 

 

Namen magistrskega dela je analizirati trenutno stanja na področju OVE, opisati 

predlagane rešitve za nadaljnji razvoj, predvsem neto meritvene sheme in z lastnimi 

izračuni in simulacijami predvideti vpliv predlagane smeri nadaljnjega razvoja na 

energetske bilance Slovenije.  

 

Najprej želim predstaviti razvoj pridobivanja električne energije iz sonca v Sloveniji preko 

podporne sheme, ki je sicer močno dvignila delež OVE v celotni energetski shemi, vendar 

pa so letne podpore presegle vzdržno raven. Višina podpor se je vsako leto zniževala, 

septembra 2014 pa se je podporna shema zaprla za nove naprave. Da bi se razvoj sončnih 

elektrarn nadaljeval, je Slovenija po vzoru nekaterih drugih držav sprejela neto meritveno 

shemo, ki ne predvideva subvencij, vendar pa močno poenostavi priključitev naprave v 

omrežje. Ob tem pa omrežni operaterji električnega omrežja opozarjajo na prenašanje 

stroškov omrežja od uporabnikov, ki so v neto meritveni shemi, na ostale uporabnike 

omrežja. 

 

H1: Neto meritvena shema je manj donosna od podporne sheme (»feed in«), vendar je 

zaradi dokumentacijske poenostavitve privlačna naložba za posamezna gospodinjstva, saj 

notranja stopnja donosa (IRR) neto meritvene sheme presega 7 %; 

 

H2: Ob udeležbi več kot 50.000 uporabnikov v neto meritveno shemo, bi se omrežnina za 

uporabnike, ki ne bodo vključeni v neto meritveno shemo, dvignila za več kot 1 EUR na 

mesec. 

 

Z metodološkega vidika bo magistrsko delo razdeljeno na dva dela. Metodologija prvega, 

teoretičnega dela bo temeljila na pregledu obstoječe domače in tuje literature, na podlagi 

česar bom predstavil splošno stanje na področju OVE v Sloveniji, predstavil problematiko 

podporne sheme in predstavil predlagano smer razvoja neto meritvene sheme. Pri tem bom 

uporabil metode deskripcije, analiz in sinteze. 
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Drugi del bo sestavljen iz primerjave donosov podporne sheme in neto meritvene sheme, 

simulacije potencialnega obsega neto meritvene sheme v Sloveniji in ocene potencialnega 

prelivanja stroškov omrežja od uporabnikov, ki so v neto meritveni shemi, na ostale 

uporabnike omrežja. Na koncu bom predstavil tudi omejitve raziskave, ki bi lahko vplivale 

na rezultate in na potrjevanje hipotez. 

 

Magistrsko delo bo razdeljeno na štiri poglavja. V prvem poglavju bom predstavil 

mednarodne zaveze Slovenije in energetsko sliko Slovenije. V drugem poglavju bom 

predstavil splošno stanje na področju OVE, predstavil podporno shemo in razloge za 

prenehanje te. V tretjem poglavju bom na predstavil predlagano rešitev neto meritve za 

nadaljnji razvoj sončnih elektrarn, prednosti in slabosti predlagane rešitve. Četrto poglavje 

bo namenjeno računski primerjavi podporne sheme in neto meritvene sheme, ocena 

potencialne razširjenosti neto meritvene sheme v Sloveniji in izračun potencialnega 

prelivanja omrežnih stroškov.  

 

1 PREGLED ZAVEZ IN ENERGETSKO STANJE SLOVENIJE 

 

1.1 Predstavitev obnovljivih virov energije 

 

Obnovljivi viri energije (OVE) so vse vrste energije, ki nastajajo iz stalnih naravnih 

procesov, kot so tokovi morja, vodni tok v rekah, sončno sevanje, veter, zemeljski toplotni 

tokovi in fotosinteza. Tem virom je prav tako skupno, da jih v naravi nikoli ne zmanjka, saj 

se ob primerni uporabi obnavljajo. 

 

Prednosti uporabe obnovljivih virov energije (Obnovljivi viri energije, 2016) so naslednje: 

 

 povečujejo energetsko varnost in zmanjšujejo odvisnost od uvoženih virov energije, saj 

so na voljo lokalno; 

 industrija OVE kot eden najhitreje rastočih sektorjev spodbuja zaposlenost in razvoj 

podeželja; 

 v primerjavi s fosilnimi gorivi pri rabi energije iz OVE nastajajo manjše emisije 

toplogrednih plinov, kar prinaša pozitivne učinke na kakovost okolja; 

 okolju prijaznejše in učinkovitejše tehnologije rabe OVE privlačijo investicije za 

obnovo zastarelih tehnologij za pridobivanje energije; 

 s povečevanjem uporabe postajajo OVE cenovno konkurenčni fosilnim gorivom; 

 razpršenost in dostopnost OVE omogoča boljšo uskladitev energije z lokalnimi 

potrebami. 

 

Delež OVE v končni skupni rabi energije v Republiki Sloveniji je leta 2005 dosegal 16,2 

% in se je v 10 letih povečal na 21,5 % oz. se je povečal za 5,3 odstotne točke. Že 

zgodovinsko je največji obnovljiv vir energije v državi lesna biomasa, kateri sledi 
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izkoriščanje vodne energije. V zadnjih letih se je nekoliko dinamika spremenila in je bila 

opazna rast 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 (Ministrstvo za infrastrukturo, 2010, str. 3) 

 

1.2 Zaveze Slovenije 

 

Direktiva 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov Sloveniji določa 

doseči najmanj 25 % delež OVE v končni bruto uporabi energije do leta 2020. Sektorski 

ciljni deleži OVE v bruto končni rabi energije za leto 2020 so bili določeni z nacionalnim 

akcijskim načrtom in znašajo (Ministrstvo za infrastrukturo, 2010, str. 3): 

 

 ogrevanje in hlajenje 30,8 %, 

 električna energija 39,3 %,  

 promet   10,5 %. 

 

Za doseganje postavljenih ciljev bo potrebno sočasno intenzivno spodbujati povečevanje 

rabe OVE do leta 2030, ustaviti porabo končne energije in uveljaviti učinkovito rabo 

energije kot prioriteto gospodarskega razvoja. 

 

V Nacionalnem energetskem programu (NEP) sta analizirani referenčna in intenzivna 

strategija energetske politike spodbujanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov 

energije. V referenčni strategiji predvidevajo nadaljevanje sedanjih ukrepov in okrepitev 

izvajanja za dosego zahtev EU, medtem ko intenzivna strategija predpostavlja aktivnejše 

izvajanje politik za povečanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter 

hitrejši prehoda v nizkoogljično družbo, s čimer bi presegli obveze v okviru EU. Pokazale 

so se prednosti intenzivnega spodbujanja obnovljivih virov energije in učinkovite rabe 

energije, tako z okoljskega, ekonomskega in energetskega stališča. Razvojne strategije 

države bi se morale usmeriti k spodbujanju obnovljivih virov energije in učinkovite rabe 

energije, kar bi imelo velik doprinos k izboljšanju konkurenčnosti gospodarstva 

(Ministrstvo za infrastrukturo, 2010, str. 6). 

 

Za dosego zgoraj navedenih ciljev je treba zagotoviti ustrezno podporno okolje za 

(Obnovljivi viri energije, 2016): 

 

 energetsko sanacijo obstoječih stavb predvsem v javnem sektorju ter gradnjo aktivnih 

stavb, ki predstavljajo tehnološko najbolj napredne objekte; 

 nadomeščanje kurilnega olja za ogrevanje z lesno biomaso in drugimi obnovljivimi 

viri energije; 

 sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in 

električne energije; 
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 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. 

 

Na področju obnovljivih virov energije so določeni nacionalni cilji zaenkrat za obdobje do 

leta 2020. Na ravni EU poteka postopek odločanja vključno z razpravami o ciljih do leta 

2030. Jeseni 2014 je bila sprejeta politična odločitev, da bo EU kot celota do leta 2030 

dosegla vsaj 27 % delež energije iz obnovljivih virov. Ta cilj bo zavezujoč na ravni EU. 

Nacionalne cilje bodo določile države članice same. Odločitve bodo predvidoma že v letu 

2015 prenesene v pravni red EU (Agencija za energijo, 2015, str. 2). 

 

Preden pa podrobneje analiziramo stanje OVE v Sloveniji, bomo pogledali kje znotraj 

celotne končne porabe energije se umeščajo OVE. 

 

1.3  Energetska slika Slovenije  

 

Ministrstvo za infrastrukturo vsako leto pripravi letne energetske bilance Slovenije, ki 

napoveduje skupno letno porabo posameznih virov energije in načine zagotavljanja oskrbe 

z energijo v državi. Po analizi Ministrstva za Infrastrukturo (2014) bo uvozna energetska 

odvisnost Republike Slovenije v letu 2015 znašala 48,3 % (Tabela 1).  

 

Oskrba z energijo Slovenije bo v letu 2015 znašala (Tabela 1) 264,6 PJ (106J znaša 0,277 

kWh energije oz. 1W x 1 sekunda = 1J). Ta energija bo pridobljena iz: 2.191 kt naftnih 

proizvodov, 3.002 kt trdnih goriv, 703 milijonov Sm3 zemeljskega plina, 4.360 GWh hidro 

energije, 62.487 PJ jedrske energije - 457 GWh električne energije kot razlike med 

uvozom in izvozom ter 3.3907 TJ obnovljivih virov energije z odpadki. Republiki Hrvaški 

bo oddano 2.864 GWh (polovica proizvodnje NEK) električne energije (Vlada Republike 

Slovenije, 2015, str. 7). 

 

V letu 2015 (kot tudi v preteklih letih) so na nivoju primarne oskrbe z energijo 

prevladovali naftni proizvodi z 35,2 % deležem. Po velikosti sledijo (Vlada Republike 

Slovenije, 2015, str. 14):  

 

 jedrska energija (23,6 %),  

 trdna goriva (14,0 %),  
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 zemeljski plin (9,1 %),  

 obnovljivi viri energije (12,0 %),  

 hidroenergija skupaj z neto uvozom električne energije (5,3 %) in  

 industrijski odpadki neobnovljivi (0,8 %).  

 

V strukturi porabe končne energije (primarna oskrba minus transformacije minus izgube) 

(Tabela 1) imajo največji delež naftni proizvodi (47,3 %), sledijo električna energija z 22,9 

%, obnovljivi viri energije (14,3 %), zemeljski plin (9,7 %), toplota (3,9 %), trdna goriva 

(1,0 %) in neobnovljivi industrijski odpadki (0,9 %) (Ministrstvo za infrastrukturo, 2014, 

str. 16). 

 

Tabela 1: Energetska bilanca Slovenije za leto 2015 

 

v enoti Tera joule TJ Realizacija  

2013 

Ocena 

2014 

Napoved 

2015 

Napoved 

2016 

Domača proizvodnja  149.243 156.503 138.028 132.008 

Uvoz 205.290 202.663 203.658 203.703 

Izvoz  71.742 79.788 75.831 75.352 

Mednarodna pomorska skladišča  -2.506 -2.303 -2.316 -2.296 

Spremembe zalog  1.501 505 1.201 1.337 

Oskrba z energijo 284.586 277.472 264.561 258.830 

Transformacije  71.788 71.013 59.274 54.775 

Elektrarne in toplarne  33.053 33.130 33.201 33.238 

Nuklearna elektrarna  38.735 46.559 41.866 41.085 

Lastna raba in izgube  9.701 10.008 9.572 9.447 

Lastna raba  6.648 6.952 6.468 6.325 

Izgube distribucije in prenosa  3.053 3.056 3.064 3.067 

Končna poraba  203.099 196.451 195.715 194.608 

Energetski sektor 618 600 580 570 

Industrija 50.040 47.497 45.357 44.237 

Promet  78.248 76.188 76.964 76.998 

Gospodinjstva 48.445 49.038 49.850 50.229 

Ostala poraba  23.927 21.412 21.143 20.727 

Neenergetska raba  1.821 1.716 1.820 1.845 

Uvozna energetska odvisnost (%)  46,90 % 44,30 % 48,30 % 49,60 % 

 

Vir :Vlada Republike Slovenije, Energetska bilanca Slovenije za leto 2015, 2015, str. 12, tabela 1. 

 

Glavni vir oskrbe s primarno energijo so nafta in derivati; delež teh se tudi po napovedi 

Ministrstvo za infrastrukturo do leta 2030 ne bo bistveno znižal in bo (Slika 1) kljub vsem 

strategijam še vedno predstavljal najvišji delež izmed vseh primarnih virov. Kakor vidimo 

na Slika 1, se bo delež OVE in delež zemeljskega plina do leta 2030 povečeval, delež 

jedrske energije ostaja isti (napoved ne predvideva gradnje NEK 2), delež trdih goriv ter 

nafte in derivatov pa se znižuje. 
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Slika 1: Napoved oskrbe s primarno energijo v Sloveniji do leta 2030 
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Vir : Ministrstvo za infrastrukturo, Primarna raba energije po energentih, 2014, str. 93, slika 86. 

 

V letih od 1992 do 2012 se je v Sloveniji raba končne energije povečala za 47 %. K rasti je 

največ prispevala raba končne energije v prometu, ki se je v obravnavanem obdobju več 

kot podvojila, saj se je povečala za 118 %. Leta 2012 je delež prometa v rabi končne 

energije že 41 % (Slika 2). V Letu 1992 se je največ končne energije porabilo v industriji 

(gradbeništvo in predelovalne dejavnosti), saj je poraba dosegla 35 %, do leta 2012 pa se je 

znižala na 24,6 % in je zasedla drugo mesto ter se skoraj izenačila z rabo končne energije v 

gospodinjstvih, ki dosega 24,1 %. Absolutna raba končne energije v industriji se zmanjšuje 

od leta 2006. Vseeno je bila leta 2012 za 1,5 % višja kot leta 1992. V gospodinjstvih se je v 

dvajsetih letih raba končne energije povečala za 15 %, od tega se je povečala za 2 % v 

zadnjih desetih letih (Ministrstvo za infrastrukturo, 2015, str. 12) 

 

Glede na prikazane podatke v Energetskih bilancah (2014) bo v letu 2015 v predelovalnih 

dejavnostih in gradbeništvu (industrija) porabljeno 23,5 % energije, v prometu bo 

porabljeno 39,8 %, v gospodinjstvih pa 25,8 % delež (Slika 2), čimer bo delež porabljene 

energije v gospodinjstvih prehitel porabo v industriji.  

 

Promet v Sloveniji porabi okoli 40 % celotne energije (Slika 2), delež tega pa se bo glede 

na napovedi v Dolgoročni energetski bilanci Slovenije (2014) še celo nekoliko povečeval 

in naj bi dosegel 43 % porabe celotne energije. Glede na razpoložljive podatke iz priloge 

energetskim bilancam sem izračunal, da je samo 1,2 % električne energije porabljene za 

transport, torej je transport primarno gnan z nafto in derivati. Ker delež prometa narašča, 
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širše dostopnih pogonskih alternativ pa ni predvidenih, ostaja tudi delež nafte in derivatov 

največji med vsemi primarnimi viri.  

 

Okoljska in energetska politika, ki se pri prometu dopolnjujeta, imata le malo vzvodov in 

moči s katerimi lahko vplivata na rabo energije v prometu. (Ministrstvo za infrastrukturo, 

2014, str. 32).  

 

Poleg prometa bo do leta 2030 rasla tudi poraba končne energije v predelovalnih 

dejavnostih in gradbeništvu, znižala pa se bo poraba v gospodinjstvih (Slika 2). Poraba v 

gospodinjstvih se naj bi znižala zaradi obnov obstoječih bivalnih enot, izboljšanja 

ogrevalnih naprav in energetsko manj potratnih električnih naprav v gospodinjstvu. 

 

Delež rabe energije v proizvodnji papirja znaša 12,2 % vse rabe energije v predelovalni 

industriji, pri proizvodnji železa in jekla 6,7 % in pri proizvodnji aluminija 12,7 % 

(Ministrstvo za infrastrukturo, 2014, str. 62). Ker energetske bilance predvidevajo rast 

proizvodnje jekla in aluminija in predvidevajo proizvodnjo papirja na enaki ravni kot 

sedaj, do leta 2030 napovedujejo rast porabe energije v predelovalni dejavnosti in 

gradbeništvu, kakor je razvidno iz Slika 2.  

 

Slika 2: Napoved segmentov porabe primarne energije v Sloveniji do leta 2030 
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Vir : Ministrstvo za infrastrukturo, Raba končne energije po sektorjih, 2014, str. 89, slika 78. 

 

Cilj Slovenije je do leta 2020 doseči 25 % delež obnovljivih virov energije v bruto rabi 

končne energije, izboljšati energetsko učinkovitost za 20 % ter obdržati rast emisij 

toplogrednih plinov pod 4 % v sektorjih zunaj sheme za trgovanje z emisijami (Odločba 
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2009/406/ES). Kakor vidimo iz mednarodnih zavez v Akcijskem načrtu za obnovljive vire 

energije za obdobje 2010 – 2020 načrtujejo povečevanje deleža energije pridobljenega iz 

OVE in večjo energetsko učinkovitost, ki se v glavnini nanaša na gospodinjstva, medtem 

pa so promet in predelovalne dejavnosti le ohlapno zavezane, da ne bodo presegle skupne 

porabe končne energije. Promet mora dodatno do 2020 doseči skupno 10 % delež porabe iz 

OVE. Zaradi tako postavljenih zavez so tudi načrti znižanja porabe končne energije 

Slovenije usmerjeni predvsem k prihrankom pri gospodinjstvih, učinkoviti rabi energije in 

povečanju deleža OVE. Hkrati pa Slovenija ostaja močno odvisna od uvoza nafte in 

derivatov (Slika 3). Uvozna odvisnost se le počasi znižuje tudi v intenzivni strategiji 

Dolgoročnih energetskih bilanc (2014) do leta 2030, kjer Ministrstvo za infrastrukturo 

upošteva intenzivnejše uvajanje obnovljivih virov energije, povečan delež električnih 

avtomobilov in intenzivno rabo biogoriv ter postavitev HE na Muri. Ne predvideva pa 

izgradnje drugega bloka NEK (Nuklerana elektrarna Krško). Uvozna odvisnost v 

intenzivni strategiji v letu 2030 presega 47 %. 

 

Slika 3: Uvozna odvisnost v Sloveniji do leta 2030 
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Vir : Ministrstvo za infrastrukturo, Uvozna odvisnost, 2014, str. 96, slika 90. 

 

1.4 Električna energija v Sloveniji 

 

V rabi končne energije je električna energija leta 2015 predstavljala slabih 22,9 %, kar je 

0,9 odstotne točke več kot leta 2012 in 1,6 odstotne točke več kot leta 2000 (Vlada 

Republike Slovenije, 2015, str. 82).  

 

Proizvodnja električne energije Slovenije, merjena na generatorju vseh elektrarn, bo v letu 

2015 znašala (Tabela 2) 15.093 GWh in bo manjša za 13,4 % v primerjavi z letom 2014, 
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saj so hidroelektrarne in jedrska elektrarna imeli močno proizvodno leto. Jedrska elektrarna 

NEK odda polovico proizvodnje Hrvaški in po ostalem izvozu/uvozu, Sloveniji ostane na 

voljo 14.636 GWh električne energije, kolikor bo znašala bruto poraba električne energije 

v Sloveniji v 2015. Ta bo nižja za 0,7 % v primerjavi z 2014. (Vlada Republike Slovenije, 

2015, str. 25). 

 

Tabela 2: Struktura proizvodnje električne energije med leti 2013 in 2015 v Sloveniji 

 

ELEKTRIČNA ENERGIJA (GWh) 
Realizacija 

2013 

Ocena 

2014 
Napoved 2015 

Indeks 

15:13 

Električna energija na razpolago  14.923 14.743 14.636 98,08 % 

Uvoz  7.521 7.254 8.897 118,30 % 

Izvoz 50 % NEK  2.650 3.185 2.864 108,08 % 

Ostali izvoz  6.035 6.761 6.490 107,54 % 

Proizvodnja elektrarn  16.086 17.435 15.093 93,83 % 

Hidroelektrarne  4.907 6.366 4.644 94,64 % 

Termoelektrarne in toplarne  5.661 4.437 4.396 77,65 % 

Jedrska elektrarna  5.300 6.370 5.728 108,08 % 

Sončne elektrarne  215 257 318 147,91 % 

Vetrne elektrarne  4 5 7 175,00 % 

 

Vir :Vlada Republike Slovenije, Struktura proizvodnja električne energije, 2015, str. 25, tabela 17. 

 

Največji delež proizvedene električne je v letu 2015 prispeva (Tabela 2) jedrska elektrarna 

(38 %), sledijo hidroelektrarne (30,5 %), termoelektrarne in toplarne (29 %) in sončne 

elektrarne (1,9 %). Zaradi izvoza električne energije moramo 37,1 % delež razpoložljive 

električne energije uvoziti. 

 

Delež proizvodnje električne energije iz domačih virov energije (pol proizvodnje jedrske 

elektrarne moramo izvoziti) v bruto porabi električne energije je leta 2014 znašal 93 % in 

80 % leta 2012, Ministrstvo za infrastrukturo, 2014, str. 82). Pod ciljno vrednost 75 %, ki 

je postavljena v Nacionalni energetski strategiji, se je v med leti 2005 in 2014 znižala samo 

leta 2007 (Proizvodnja in raba električne energije, 2015). 

 

Celotna proizvodnja električne energije je bila v letu 2014 za 44 % višja glede na leto 1992 

in 28 % glede na leto 2000. Dolgoročni trendi proizvodnje v letih med 1992 in 2014 

kažejo, da sta se deleža proizvodnje iz jedrske energije in iz OVE povečevala (OVE v letu 

2014 zlasti zaradi ugodnih hidroloških razmer) ter delež proizvodnje iz trdnih goriv 

zmanjševal. (Proizvodnja in raba električne energije, 2015). 

 

V jedrski elektrarni je bilo leta 2014 proizvedeno 6.370 GWh električne energije (Tabela 

2), kar je 20,2 % več kot letu 2013. V letih brez remonta jedrska elektrarna Krško (JEK) 

doseže najvišje proizvodnje, saj ima 18 mesečne cikla remonta. Poleg leta 2014, sta bili 
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taki leti tudi 2008 in 2011. Zaradi optimizacije delovanja s skrajševanjem remontov in 

izboljšav naprav (menjava uparjalnikov, turbin, itd.) je bila proizvodnja leta 2014 višja za 

34 % glede na leto 1992. Proizvodnja jedrske elektrarne je zaradi hlajenja z vodo iz reke 

Save odvisna tudi od hidroloških razmer, kar se je pokazalo leta 2003, ko je proizvodnja 

glede na leto 2002 upadla zaradi zmanjšane hladilne sposobnosti kot posledice nizkega 

vodostaja. Z razširitvijo hladilnih stolpov in modernizacijo se je odvisnost zmanjšala 

(Proizvodnja in raba električne energije, 2015). 

 

Obnovljivi viri v Sloveniji so leta 2015 s 4.969 GWh (32,9 % celotne proizvodnje 

električne energije) (Tabela 2) pomembno prispevali k celotni proizvodnji električne 

energije. Daleč največ je proizvedejo hidroelektrarne (30,7 %), proizvodnja katerih močno 

niha v odvisnosti od vodnatosti rek.  

 

V letu 2014 je bilo je prvič največ električne energije proizvedene iz OVE in je prehitel 

delež iz nuklearne elektrarne, na tretjem mestu so  sledila trdna goriva (Proizvodnja in raba 

električne energije, 2015). Leto 2014, ki je bilo rekordno leto za proizvodnjo elektrike iz 

hidroelektrarn, v letu 2015 pa so OVE ponovno na drugem mestu. 

 

Pričakujejo povečanje deleža električne energije iz zemeljskega plina in zmanjšanje deleža 

električne energije iz trdnih goriv kot posledico projekta izgradnje plinsko-parne enote na 

lokaciji TE-TOL, kar namerava družba izvesti do konca leta 2018. Prav tako se pripravlja 

teren za podaljšanje delovanja jedrske elektrarne do leta 2043 (Proizvodnja in raba 

električne energije, 2015). 

 

V Sloveniji je v primerjavi z EU-15 zelo majhnen 3,0 % delež proizvodnje iz zemeljskega 

plina in velik delež električne energije iz trdnih goriv. V letih med 2000 in 2013 se je v 

Sloveniji proizvodnja električne energije povečala za 18 %, v EU-28 pa za 7 %. V EU-28 

so k prirastu največ prispevali OVE, nato zemeljski plin, medtem ko se je proizvodnja iz 

jedrske energije ter tekočih in trdnih goriv zmanjšala. V Sloveniji je največ prirasta 

odpadlo na OVE, nato na jedrsko energijo, zemeljski plin in trdna goriva (Proizvodnja in 

raba električne energije, 2015). 

 

1.5 Poraba električne energije v Sloveniji 

 

Sektor industrije je v letu 2015 porabil 44,5 % električne energije, sledijo sektor ostale 

porabe (predvsem storitvene dejavnosti) s 27,0 %, gospodinjstva (26,5 %), promet (1,2 %) 

in energetski sektor (0,8 %) (Vlada Republike Slovenije, 2015, str. 26). Na promet odpade 

1 % skupne rabe električne energije (za pogon vlakov in vlečnic oz. žičnic) (Ministrstvo za 

infrastrukturo, 2014, str. 82). 

 

Zlasti zaradi zmanjšanje rabe električne energije v široki rabi, se je raba električne energije 

v letu 2014 znižal. V letih med 2000 in 2014 je raba v povprečju rasla s stopnjo 1,2 % 
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letno, vrh je dosegla v letu 2007, nato do leta 2009 močno upadala in se po letu 2011 

stabilizirala (Proizvodnja in raba električne energije, 2015).  

 

Slika 4: Raba električne energije v Sloveniji po sektorjih za obdobje 1992-2014 
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Vir : Ministrstvo za infrastrukturo, Raba električne energije v Sloveniji po sektorjih, 2014, str. 82, slika 71; 

ARSO, Proizvodnja in raba električne energije 2015. 

 

Skupna raba električne je bila leta 2014 za 42,8 % višja kot leta 1992 (Slika 4) (1,6 % 

znaša povprečna letna rast) in višja kot leta 2000 za 18,4 % (povprečna letna rast se je 

znižala na 1,2 %). Po letu 2000 so do konec leta 2006 sledila leta z visokimi rastmi rabe 

električne energije (več kot 3 %), razen v letu 2005, ko je rast dosegla 1,6 %. Leta 2007 je 

bil ob 0,7 % rasti dosežen vrh rabe v opazovanem obdobju v višini 13.263 GWh porabljene 

električne energije. Povprečna letna rast o obdobju med 2000 in 2007 je bila 3,4 %. 

Pomemben dejavnik rasti je bil zagon nove elektrolize v družbi Talum d.d. ob nadaljevanju 

obratovanja stare. Skupna poraba družbe Talum je v letu 2014 dosegla 1.198 GWh oz. 

skoraj 10 % celotne porabe v Sloveniji (Talum d.d., 2015, str. 36). Zaradi gospodarske 

krize sta sledili dve leti zniževanja rabe (v letu 2008 za -3,4 % in 2009 še za -11,8 %) 

sočasno z ustavitvijo stare elektrolize v Talumu. Zaradi okrevanja gospodarstva v letih 

2010 in 2011 se je posledično tudi  rabe električne energije povečala. Leta 2012 je 

zmanjšanje rabe posledica zmanjšanja v sektorjih gospodinjstva in ostale rabe, kar lahko 

pripišemo izboljšanju učinkovitosti rabe energije. Leta 2013 se je raba ponovno povečala 

zaradi rasti rabe v ostali rabi in gospodinjstvih, raba v industriji pa se je zmanjšala. 

Bistvenega odstopanja med leti 2011 do 2014 ni zaznati (ARSO: Proizvodnja in raba 

električne energije, 2015). 

 

Med leti 1992 in 2014 je v segmentu ostala raba porasla raba elektrike za 107 % in je imela 

najvišjo rast med vsemi segmenti (ostala raba se nanaša predvsem na storitveni sektor, 

javni sektor), sledi raba gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih ter v gospodinjstvih 

(oboje rast okoli 30 %). V prometu je bila raba v letu 2014 za 8 % manjša kot v letu 1992 

(Proizvodnja in raba električne energije, 2015). 
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V letih 2008 in 2009 se je raba električne energije v gradbeništvu in predelovalnih 

dejavnostih močno znižala, skupno je v dveh letih upadla za  34 % glede na leto 2007, ko 

je bila raba električne energije dosegla vrhunec. Znižanje je v daleč največji meri posledica 

zmanjšanja proizvodnje zaradi gospodarske krize ter tudi ustavitev proizvodnje v 

elektrolizi B v podjetju Talum (ARSO: Proizvodnja in raba električne energije, 2015). 

Daleč največ električne energije se je leta 2014 porabilo v panogi proizvodnja kovin, in 

sicer 35 % porabljene električne energije v predelovalnih dejavnostih (Proizvodnja in raba 

električne energije, 2015). 

 

Rabe električne energije v gospodinjstvih po strukturi je za leto 2014 na podlagi podatkov 

SURS za leto 2014 naslednja: 19 % za pripravo tople vode, 12 % za hlajenje živil 

(hladilniki in zamrzovalniki), 10 % za ogrevanje, 9 % za pranje, pomivanje in sušenje, prav 

tako 9 % za kuhanje, 8 % za računalnike in televizije, enako 8 % za razsvetljavo ter 25 % 

za ostalo rabo (SURS, 2015). 

 

Med državami se močno razlikuje raba električne energije na prebivalca, saj nanjo vpliva 

veliko dejavnikov. Med drugim življenjski standard, podnebne razmere, delež 

predelovalnih dejavnosti, delež rabe električne energije v gospodinjstvih in storitvenih 

dejavnostih (za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode, itd.). Slovenija se po porabi na 

prebivalca električne energije uvršča v zgornjo polovico držav predvsem zaradi visokega 

deleža gospodarstva z veliko energetsko intenzivnostjo proizvodnje. (ARSO: Proizvodnja 

in raba električne energije, 2015). 

 

Slika 5: Raba električne energije na prebivalca za države EU v letih 2000 in 2013 
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Vir : ARSO: Proizvodnja in raba električne energije, Raba električne energije na prebivalca, 2015 

 

Poraba električne energije je v večini držav EU narasla med letoma 2000 in 2013, izjema 

so Velika Britanija, Danska in Švedska (Slika 5). Letne rasti so znašale v povprečju od 3 % 

v Latviji do -0,3% v Veliki Britaniji. Najvišjo porabo električne energije na prebivalca 

dosegajo države Finska, Švedska in Luksemburg.  
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1.6 Pregled globalnega trga OVE  

 

Obnovljivi viri energije so rasli tudi v letu 2014 (Slika 6) ob padajoči stopnji rasti svetovne 

porabe energije in padajočimi cenami nafte. Globalna emisija ogljika je v letu 2014 prvič 

po štirih desetletjih ostala stabilna kljub nekoliko višji porabi energije in svetovni 

gospodarski rasti. Ta stabilizacija je bila pripisana večjemu prodoru obnovljivih virov 

energije in izboljšanju energetske učinkovitosti. Največ so k temu prispevala uporaba 

obnovljivih virov energije na Kitajskem in prizadevanja držav v OECD za spodbujanje 

obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti (REN21, 2015, str. 17). 

 

Za leto 2014 je ocenjena investicija v OVE 270 mlrd UDS, kar predstavlja 16,7 % rast 

glede na preteklo leto. Kljub splošnemu navdušenju nad OVE pa so skupne investicije 

padale od leta 2011, ko je bil dosežen vrh pri 279 mlrd UDS. Razlog za skupni upad 

investicij je predvsem v znižanju investicij v EU, kakor lahko vidimo na Slika 7.  

 

Slika 6:Svetovno gibanje investicij v OVE od 2004 do 2014 

 

32 49

74

103
113 106

153

187

149
135 139

8 16
25

43
58 63

74
92

107
97

131

40

65

100

146

171 168

227

279

256

232

270

0

50

100

150

200

250

300

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

N
al

o
žb

a 
v 

m
lr

d
 U

SD

Razvite države Države v razvoju Svet skupaj

 
 

Vir : REN21, Globalne investicije v obnovljive vire, 2015 str. 79 

 

V svetovnem merilu se povečuje zavedanje, da je povečana uporaba obnovljive energije 

ključnega pomena za obravnavanje podnebnih sprememb, ustvarjanje novih gospodarskih 

priložnosti in zagotavljanje energije več milijardam ljudem, ki še vedno živijo brez 

sodobnih energetskih storitev. Obnovljivi viri energije so tudi pomemben element za 

prilagajanje podnebnim spremembam, izboljšujejo odpornost obstoječih energetskih 

sistemov in zagotavljajo energetske storitve v spremenjenih podnebnih razmerah (REN21, 

2015, str. 17).  
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Delež obnovljive energije, ocenjen na 19,1 % svetovne porabe končne energije v letu 2013, 

se je povečal tudi v letu 2014. Do največje rasti in največje povečane zmogljivosti je prišlo 

v segmentu vetrnih elektrarn (Slika 9), sledi sončna energija. Glede na višino investicij pa 

je vrstni red obrnjen (Slika 7) (REN21, 2015, str. 17). Ostali viri so prispevali veliko 

manjši delež k skupni višini investicij v OVE. 

 

Slika 7: Svetovne investicije v mlrd USD po tipih OVE v letu 2014 
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Vir : REN21, Globalne investicije v obnovljive vire po regijah, 2015 str. 83 

 

Rast je bila posledica več dejavnikov, vključno z nacionalnimi usmeritvami za obnovljive 

vire energije in večje stroškovne konkurenčnosti te energije. V mnogih državah so 

obnovljivi viri energije na splošno konkurenčni konvencionalnim energetskim virom. 

Hkrati je rast še naprej omejena zaradi subvencij, namenjenih fosilnim gorivom in jedrski 

energiji, še zlasti v deželah v razvoju (REN21, 2015, str. 17) 

 

Obnovljivi viri energije predstavljajo približno 58,5% dodatne svetovne električne 

proizvodne zmogljivosti v letu 2014 z znatno rastjo v vseh regijah. Obnovljivi viri so 

predstavljali 27,7 % svetovne zmogljivosti za proizvodnjo električne energije, dovolj za 

oskrbo 22,8 % svetovne potrebe po električni energije. Veter, sončna energija in vodna 

energija prevladujejo na trgu OVE (REN21, 2015, str. 17).  

 

Na področju tehnologij za izrabo OVE je EU vodilna v svetu: ima 40 % svetovni delež pri 

patentih s področja energije iz obnovljivih virov, leta 2012 pa se je skoraj polovica (44 %) 

svetovnih zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (brez 

hidroelektrarn) nahajalo v EU. Prav tako v EU sektor OVE zaposluje približno 1,2 milijona 

ljudi (Klemenc, 2015, str. 13) 
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Slika 8: Investicije v OVE v Evropi in na Kitajskem med leti 2004 in 2014 

 

 
 

Vir : REN21, Globalne investicije v obnovljive vire po regijah, 2015 str. 81 

 

Čeprav je Evropa ostala pomemben trg in center inovacij, so na področju OVE zelo aktivni 

tudi v drugih regijah po svetu. Kitajska je v letu 2014 za investicije v OVE namenila 83 

mlrd USD (Slika 8). Brazilija (7,6 mlrd USD), Indija (7,4 mlrd USD) in Južna Afrika (5,5 

mlrd USD) so v letu 2014 namestile velik delež v svojih regijah zmogljivosti. Vedno večje 

število držav v razvoju v Aziji, Afriki in Latinski Ameriki je postalo pomembnih 

proizvajalcev in investitorjev v tehnologije obnovljivih virov energije (REN21, 2015, str. 

17). ZDA s 38,3 mldr USD investicij v 2014 (REN21, 2015, str. 81) še vedno zaostajajo za 

Evropo. Podatki za 2015 nakazujejo (PV Magazine, 2016a), da sta obe, Evropa in ZDA, 

investirali 56 mlrd USD, medtem ko so investicije na Kitajskem poskočile na že 110 mlrd 

USD. 

 

Količina nameščenih vetrnih elektrarn in sončnih elektrarn od leta 2004 intenzivno 

narašča. Skupna nameščena zmogljivost vetrnih elektrarn je v letu 2014 dosegla 370 GW 

(Slika 9), zmogljivost sončnih elektrarn pa 177 GW. Evropa je po letu 2011 močno znižala 

investicije v sončne elektrarne, vendar se je investicijski trend nadaljeval predvsem na 

Kitajskem in Japonskem ter v ZDA (Slika 9). Skupna nameščena zmogljivost 

hidroelektrarn znaša 1.050 GW (REN21, 2015, str. 19).  
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Slika 9: Gibanje svetovne zmogljivosti vetrnih in sončnih elektrarn med leti 2004 in 2014 
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Vir : REN21, Globalne investicije v vetrne in sončne elektrarne, 2015 str. 59 in 71 

 

 

Nemčija ima skupaj nameščenih 38,5 GW (Slika 10) sončnih elektrarn in je trenutno še 

vodilna država. V letu 2014 je Nemčija dodala 1,9 GW dodatnih zmogljivosti. Največja 

rast nameščene zmogljivosti je bila med 2009 in 2012. Glede na Sliko 10 so največ 

dodatne moči namestile Kitajska (10,6 GW), Japonska (9,7 GW) in ZDA (6,2 GW). 

 

Slika 10: Nameščene sončne elektrarne po državah v letu 2014 
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Vir : REN21, Investicije v sončne elektrarne, 2015 str. 59 
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Nemčija je imela ekspanzivno rast sončnih elektrarn med letoma 2009 in 2012 (Wirth, 

2016, str. 13) in je postala vodilna država na svetu v količini nameščenih kapacitet sončnih 

elektrarn. Po letu 2012 se je rast močno znižala, saj je višina izplačanih podpor 

proizvajalcem sončne energije dosegla skoraj 10 mlrd EUR. Konec leta 2012 je vlada 

omejila velikost sončnih elektrarn na 100 kW, ki so bile sprejete v podporno shemo. Večje 

sončne elektrarne morajo prodajati elektriko po tržnih cenah (Wirth, 2016, str 13). Po letu 

2012 se je rast nadaljevala s počasnim tempom. Na drugi strani so Kitajska, Japonska in 

ZDA okrepile investicije v sončno energijo po letu 2012, ko je cena tehnologije padla. 

Seveda pa moramo tudi upoštevati, da je bila Evropa v letu 2009 v gospodarski krizi, 

investicije v obnovljive vire pa so se pojavile kot možna rešitev krize. Investicija ima 

takojšen vpliv na rast BDP, medtem ko se strošek podpore plačuje naslednjih 10 do 15 let 

in ne obremeni takoj državnega proračuna. Prav tako je imela Nemčija v letu 2009 še 

veliko lastnih kapacitet za proizvodnjo fotonapetostnih modulov, ki so se večinoma po 

padcu cene preselile na Kitajsko (Wirth, 2016, str 36 in 37). 

 

Podobno kakor pri sončni energiji je tudi pri investicijah v vetrno energijo vodilna Kitajska 

(Slika 11), ki ima tudi največ nameščenih proizvodnih zmogljivosti. Poleg Kitajske so v 

letu 2014 veliko kapacitet namestile še Nemčija (5,3 GW), ZDA (4,9 GW), Indija (2,3 

GW), Brazilija (2,5 GW). V preteklosti je veliko proizvodnih kapacitet namestila tudi 

Španija, ki pa je rast na tem segmentu povsem zaustavila v letu 2012 zaradi vrtoglavih 

stroškov izplačanih podpor (Will the wind in Spain blow slower on the plain?, 2014). 

 

Slika 11: Nameščene vetrne elektrarne po svetu v letu 2014 
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Vir : REN21, Investicije v vetrne elektrarne, 2015 str. 71 

 

Približno polovica celotne svetovne porabe končne energije v letu 2014 se je porabila za 

zagotavljanje toplote stavb in industrije; sodobni obnovljivi viri energije so proizvedli le 
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približno 8 % tega deleža. Energija iz obnovljivih virov je bila uporabljena tudi za hlajenje, 

ki obsega manjši, a hitro rastoč sektor. Kljub prenekaterim inovacijam na tem področju 

ogromen potencial obnovljivih virov energije ostaja neizkoriščen (REN21, 2015, str. 17). 

 

Obnovljivi viri v nekaterih državah zahtevajo posodobitev poslovnih modelov in omrežne 

infrastrukture. Avstralija, Evropa, Japonska in Severna Amerika opažajo znatno rast v 

številu stanovanjskih odjemalcev električne energije, ki hkrati ustvarjajo svojo elektriko 

(REN21, 2015, str. 18). 

 

Delež obnovljivih virov energije v prometu je še vedno majhen; največ uporabljajo tekoča 

biogoriva. Relativno majhen, vendar hitro rastoč delež količine plinastih biogoriv prav tako 

uporabljajo za gorivo vozil. Povečuje se elektrifikacija vlakov in železnic, tramvajev in 

tudi dvo- in štiri-kolesna električna vozila ustvarjajo večje možnosti za vključevanje 

obnovljivih virov energije v promet (REN21, 2015, str. 18). 

 

Preboj in uporaba obnovljivih virov energije se povečuje, vendar pa je delež obnovljivih 

virov energije v celotni energetski mešanici sveta še vedno manjši kot 20 % (REN21, 

2015, str. 18).  

 

2 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V SLOVENIJI 

 

Uradno izračunan realiziran delež OVE v bruto končni porabi leta 2013 v Sloveniji je 

dosegel 21,5 %, kar za dve odstotni točki presega načrtovan cilj tega leta (Slika 12) iz AN-

OVE in je 3,5 odstotne točke oddaljen od končnega cilja leta 2020. Delež OVE v končni 

porabi se povečuje tudi zaradi načrtovanega zmanjševanja rabe končne energije (Vlada 

Republike Slovenije, 2015, str. 30). Od leta 2005 se je delež OVE povečal za 5,5 odstotne 

točke. 

 

Slika 12: Deleži OVE v bruto končni porabi v Sloveniji med leti 2013 in 2015 
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Vir : Vlada Republike Slovenije, Deleži OVE v bruto končni porabi, 2015, str. 30, tabela 22. 
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Za leto 2014 podatki nakazujejo, da bo v bruto končni porabi delež OVE dosegel 22,3 % 

predvsem na račun znatnega preseganja dveh letnih sektorskih ciljev (iz sektorja električne 

energije ter ogrevanje in hlajenje) (Vlada Republike Slovenije, 2015, str. 30).  

 

Za leto 2015 je v energetski bilanci načrtovano, da bo delež OVE v skupni rabi bruto 

končne energije dosegel 23,0 % ob nadaljevanju trenda zmanjševanja končne porabe za 

leto 2015. Rezultat je za 1,8 odstotne točke nad načrtovanim letnim ciljem iz AN-OVE in 

2,0 odstotni točki manjši od končnega cilja za leto 2020 (Vlada Republike Slovenije, 2015, 

str. 30). 

 

Kot je razvidno iz Slika 13, daleč največji delež pri oskrbi z energijo obnovljivih virov 

energije predstavlja les in druga trda goriva – 47%, sledi ji proizvodnja iz hidroelektrarn s 

35%. Sončna energija znotraj OVE dosega 3%, vetrna energija pa 0,05%.  

 

Slika 13: Struktura primarne oskrbe z energijo iz OVE v Sloveniji v letu 2015, po deležih 
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Vir : Vlada Republike Slovenije, Struktura primarne oskrbe z energijo iz OVE, 2015, str. 29, slika 12. 

 

2.1 OVE po sektorjih in doseganje zavez 

 

Ciljni deleži so v AN OVE opredeljeni za sektorje: promet, rabo električne energije ter za 

ogrevanje in hlajenje. Skupen delež OVE v bruto rabi končne energije je bil relativno 

konstanten med 15 in 16 % do leta 2008. Podporne sheme v zadnjih letih sicer dvigujejo 

delež OVE, vendar pa se je največji dvig zgodil v letu 2009, ko se je poraba energije 

močno znižala, posledično se je delež OVE dvignil (Tabela 3). 
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Tabela 3: Doseganje ciljev OVE v Sloveniji do leta 2020 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ocena 

2014 

CILJ 

2020 

Promet 0,4 0,4 0,6 1,1 1,5 2,0 2,8 2,1 2,9 3,4 3,7 10,5 

Električna energija 29,3 28,7 28,2 27,7 30,0 33,8 32,2 30,8 31,4 32,8 33,5 39,3 

Ogrevanje in 

hlajenje 18,4 19,0 18,6 20,4 19,2 25,0 25,7 28,4 30,2 31,7 32,9 30,8 

Skupen delež OVE 16,2 16,0 15,6 15,6 15,0 19,1 19,3 19,4 20,2 21,5 22,1 25,0 

Razlika med doseženim deležem in načrtovanim deležem v AN OVE [odstotne točke] - razlika v odstotnih 

točkah do ciljne vrednosti za posamezno leto. 

Promet 

  

0,2 -0,7 -0,2 -0,1 -0,3 -7,1 

Električna energija -0,3 -1,5 -0,9 -0,9 0,0 -6,5 

Ogrevanje in 

hlajenje 3,4 5,1 5,8 6,3 6,6 0,9 

Delež OVE 1,6 1,2 1,5 2,0 2,0 -3,5 

 

Vir : Agencija za energijo, Doseganje ciljev OVE do leta 2013, 2015, str. 26, tabela 4. 

 

V letu 2013 smo že prehiteli končno vrednost načrta AN OVE za ogrevanje in hlajenje, saj 

je OVE v bruto rabi končne energije za ogrevanje in hlajenje dosegel 31,7 % (Slika 14). V 

letih med 2005 in 2013 se je ciljni delež povečal že za 12,8 odstotne točke. Glavni razlog 

gre pripisati manjši rabi energije za ogrevanje in hlajenje. Raba energije od leta 2005 se je 

v te namene zmanjšala za 20 % predvsem v industriji. Sočasno se je povečalo izkoriščanje 

OVE za ogrevanje in hlajenje. Izboljšano zajemanje statističnih podatkov med letoma 2008 

in 2009 o izkoriščanju lesne biomase v gospodinjstvih je prav tako nekoliko povečalo 

delež OVE (Agencija za energijo, 2015, str. 26). 

 

Slika 14: Doseganje ciljnih deležev OVE v Sloveniji v obdobju 2005–2013 po deležih 
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Vir : Agencija za energijo, Doseganje ciljnih deležev OVE, 2015, str. 25, slika 4. 
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Povečanje deleža OVE pri rabi električne energije zaostaja za načrti. Delež končne 

električne energije iz OVE v letu 2013 je bil 32,8 %, kar je za 0,9 odstotne točke manj od 

načrta v tem letu in za 6,5 odstotne točke manj od cilja v letu 2020. Med leti 2005 in 2013 

je bil dosežen napredek, saj se je za 4,1 odstotne točke povečal delež električne energije iz 

OVE, ker se je raba bruto končne električne energije zmanjšala za en odstotek, proizvodnja 

električne energije iz OVE pa povečala za 13 %. V letih pred letom 2012 na gibanje deleža 

OVE vpliva zlasti gibanje rabe električne energije, ki je bila leta 2009 izjemno nizka, 

posledično je delež OVE v rabi električne energije večji. Nato se je poraba v letih 2010 in 

2011 postopoma povečevala. V zadnjih dveh letih raba električne energije stagnira in je še 

vedno ne dosega porabe iz leta 2008. Proizvodnja električne energije iz OVE se je v letih 

med 2005 in 2010 počasi povečevala, leta 2011 je bila za en odstotek manjša kot leto prej 

zaradi manjše proizvodnje hidroelektrarn kot v povprečju v 15-letnem obdobju. V letu 

2012 in posebej letu 2013 proizvodnja električne energije iz OVE ponovno opazno narašča 

(Agencija za energijo, 2015, str. 26).  

 

Delež OVE v prometu se je v letih med 2005 in 2013 povečal za 3 odstotne točke, sektor 

še malenkostno zaostaja za 0,1 odstotne točke od načrtovanega deleža v letu 2013 in je za 

7,1 odstotne točke oddaljen od cilja v letu 2020 (Agencija za energijo, 2015, str. 26). 

 

Slika 15: Doseganje deleža OVE v obdobju 2005–2013 in cilj do leta 2020 v državah EU 
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Vir : Agencija za energijo, Napredek pri doseganju ciljnega deleža OVE, 2015, str. 28, slika 6. 
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Obvladovanje rasti rabe energije v prometu bo bistvenega pomena za doseganje ciljnega 

deleža OVE. Promet predstavlja največji delež bruto končne rabe energije (36,5 %), raba v 

tem sektorju se povečuje. OVE v prometu bodo prispevali le za 1,2 odstotne točke k cilju 

25 %. V letu 2013 so OVE pri električni energiji prispevali 8,3 % končne porabe energije 

in OVE pri ogrevanju in hlajenju 12,1 %. 

 

V primerlavi z EU je napredek Slovenije pri doseganju cilja in z gibanji v razvitejših 

državah primerljiv. Bližje zastavljenemu cilju so države, ki so imele višje izhodiščno 

stanje, največje težave pa imajo države z zelo nizkim izhodiščnim stanjem in z ambiciozno 

zastavljenim ciljem (Slika 15) (Agencija za energijo, 2015, str. 27). 

 

Slika 16: Delež OVE v bruto rabi končne energije v Sloveniji od 2008 do 2030 
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Vir : Ministrstvo za infrastrukturo, Delež OVE v bruto rabi končne energije, 2014, str. 94, slika 89. 

 

Nacionalne energetske bilance napovedujejo tudi gibanje deleža OVE do leta 2030. V 

referenčni strategiji se intenzivnost rasti upočasni. Do leta 2030 naj bi delež OVE v rabi 

končne energije dosegel 26,8 % (Slika 16). Najbolj intenzivno naj bi rasel delež OVE v 

proizvodnji električne energije, predvsem zaradi dodatnih nameščenih zmogljivosti hidro- 

ter vetrnih elektrarn. Delež OVE v prometu najbolj zaostaja za ciljnimi vrednostmi. Kljub 

temu strategija predvideva dosego zastavljenega cilja 10 % do leta 2020, nato pa počasno 

rast do leta 2030. Strategija predvideva hitro naraščajoč delež biogoriv v prometu do leta 

2020. Po letu 2020 začne počasi naraščati tudi delež električnih avtomobilov v prometu. 

Delež OVE za ogrevanje in hlajenje naj bi dosegel vrh med leti 2020 in 2025 ter se nato 

začel rahlo zniževati. Bruto raba energije za ogrevanje in hlajenje naj bi se od leta 2015 
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zniževala, po letu 2020 pa naj bi se tudi počasi zniževal delež rabe trdih goriv za 

ogrevanje.  

 

2.2 Podporna shema v Sloveniji 

 

Cene električne energije in fosilnih goriv ne odražajo vseh stroškov obremenjevanja 

okolja, zato so spodbude za tehnologije, ki zmanjšujejo vplive na okolje, še vedno potrebne 

zaradi tržnih nepopolnosti. Ob vstopu novih tehnologij na trg, so zaradi visokih stroškov 

potrebne spodbude. Za tehnologije, ki so v zgodnji fazi komercializacije, so višje spodbude 

upravičene tudi zaradi razvojnih dolgoročnih koristi in bodočih padcev cene tehnologije 

(Agencija za energijo, 2015, str. 3). 

 

Spodbujanje proizvodnje električne energije iz soproizvodnje toplote in električne energije 

z visokim izkoristkom (SPTE) in obnovljivih virov energije je bilo leta 2009 postavljeno 

na nove temelje. Z novo podporno shemo, ki je nadgradila v letu 2002 uveden sistem za 

spodbujanje odjema od proizvajalcev električne energije iz OVE in SPTE, je bilo uvedenih 

več sprememb s ciljem spodbuditi prepočasen razvoj na področju OVE in SPTE in s tem 

zagotoviti doseganje zastavljenih nacionalnih ciljev (sistem “feed in”). Podpore je bilo tudi 

potrebno uskladiti s pravnim redom EU glede dodeljevanja državnih pomoči. Shema je bila 

uspešno notificirana pri Evropski komisiji kot dovoljena oblika državnih pomoči za 

obdobje 15 let (Agencija za energijo, 2015, str. 21).  

 

Za izvajanje sheme je odgovoren Center za podpore, ki deluje v okviru organizatorja trga 

Borzen. Pomembno vlogo pri delovanju sheme ima tudi Agencija za energijo, saj izda 

Deklaracije o proizvodni enoti in Odločbe o dodelitvi podpore, kar je osnova za sklenitev 

pogodbe o podpori z družbo Borzen. Trajanje podpor je omejeno za soproizvodnjo toplote 

in elektrike (SPTE) na 10 let, za OVE na 15 let. 

 

Podpora električni energiji iz naprav OVE in SPTE se lastnikom proizvajalnih naprav 

izplačuje v obliki zagotovljenega odkupa, kjer Borzen odkupi vso proizvedeno elektriko po 

vnaprej določeni ceni ali pa se izplačuje obratovalna podpora, kjer se elektrika prodaja na 

trgu: zanjo lastniki prejemajo podporo, ki je nižja od zagotovljenega odkupa vendar tudi 

fiksno določena v naprej. Cene za zagotovljeni odkup in obratovalne podpore po 

posameznih virih in velikostnih razredih naprav so določene enkrat letno na podlagi 

referenčnih cen proizvodnje električne energije in referenčne tržne cene električne energije 

(Agencija za energijo, 2015, str. 22). 

 

Cene za obratovalne podpore in zagotovljeni odkup po posameznih virih in velikostnih 

razredih naprav so se v letih med 2010 in 2014 določale enkrat letno na podlagi referenčne 

tržne cene električne energije in referenčnih cen proizvodnje električne energije z izjemo 

sončnih elektrarn. Referenčni stroški, ki so osnova za izračun višine podpore, so se za 
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sončne elektrarne s padcem cene tehnologije postopno zmanjševali; za druge tehnologije se 

niso spreminjali (Agencija za energijo, 2015, str. 3).  

 

Center za podpore je odgovoren za upravljanje s sredstvi sheme, ki skupaj z Agencijo za 

energijo pripravlja oceno višine sredstev za delovanje sheme za naslednje leto. Ocena 

potrebnih sredstev je pripravljena na podlagi ocene proizvodnje električne energije iz 

naprav v shemi in iz naprav, ki še niso v sistemu podpor ob upoštevanju cen referenčne 

cene električne energije in cen za zagotovljeni odkup (Agencija za energijo, 2015, str. 22). 

 

Vir za financiranje podpore so prispevki, ki jih plačujemo vsi končni odjemalci energije. 

Na začetku so prispevke plačevali samo vsi končni odjemalci električne energije, po 1. 6. 

2014 pa tudi končni odjemalci trdnih, tekočih, plinastih fosilnih goriv ali daljinske toplote. 

Višina mesečnega prispevka je za končne odjemalce električne energije odvisna od 

napetostne ravni, namena porabe električne energije, razvrstitve končnega odjemalca v 

odjemno skupino glede na moč in kategorije odjema (Agencija za energijo, 2015, str. 22). 

 

2.3 Prispevek podporne sheme k doseganju ciljnega deleža OVE 

 

Proizvodnja električne energije in koristne toplote je prispevala 1,4 odstotne točke v 21,5 

% OVE v letu 2013. Proizvodnja električne energije iz OVE v podporni shemi je k temu 

deležu prispevala 1,0 odstotne točke, prispevek proizvodnje toplote v napravah SPTE na 

OVE pa je ocenjen na 0,4 odstotne točke.  

 

Slika 17: Prispevek podporne sheme k deležu OVE v Sloveniji v letih med 2010 in 2014 
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Vir : Agencija za energijo, Prispevek podporne sheme k deležu OVE, 2015, str. 29, slika 7. 
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Proizvodnja električne energije iz OVE v podporni shemi pomeni 11,9 % v proizvodnji 

električne energije iz OVE (velike HE in ostale velike proizvajalne naprave niso v 

podporni shemi). Elektrika iz podporne sheme prispeva 3,9 odstotnih točk v bruto rabi 

končne električne energije, medtem ko je celoten deleže električne energije iz OVE znašal 

32,8 % vse električne energije. Vsi podatki so za leto 2013. V letu 2014 je bil prispevek 

podporne sheme še večji; preliminarna ocena kaže na 1,7 % OVE iz podporne sheme v 

bruto končni rabi energije (Slika 17). Skupen delež OVE za leto 2014 je ocenjen na 22,1 % 

(Agencija za energijo, 2015, str. 28). 

 

2.4 Analiza učinkov podporne sheme 

 

Leta 2014 je bilo največ električne energije v podporni shemi proizvedene iz zemeljskega 

plina (29,6 %), sledila sta električna energija iz sončne energije (27 %) in iz vodne energije 

(17,3 %) (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Proizvodnja električne energije v napravah v podporni shemi v Sloveniji v letih 

med 2010 in 2014 

 

Vir 
Proizvodnja električne energije [MWh] 

2010 2011 2012 2013 2014 

Sončna energija 9.779 49.688 121.391 219.481 244.645 

Vetrna energija 11 7 2 2.037 4.209 

Vodna energija 121.946 93.569 100.576 131.358 156.737 

Lesna biomasa 0 37.737 80.867 87.057 99.975 

Bioplin 84.341 124.222 124.943 108.569 106.036 

Odlagališčni plin in drugi viri 

OVE 24.092 25.913 27.196 24.618 23.401 

Tekoča fosilna goriva 31 327 537 660 2.609 

Zemeljski plin 162.997 183.641 198.458 229.109 268.305 

 Skupaj  403.197 515.104 653.970 802.889 905.917 

 

Vir : Agencija za energijo, Skupna proizvodnja električne energije v napravah v podporni shemi, 2015, str. 

31, tabela 8. 

 

V Tabela 4 lahko opazimo ekspanzivno rast proizvodnje elektrike iz sončne energije 

predvsem v obdobju med 2011 in 2013. Nato se je ta rast ustavila. Proizvodnja elektrike iz 

vodne energije je imela ugoden trend gibanja zaradi ugodnih hidroloških razmer. Uporaba 

zemeljskega plina v napravah SPTE se povečuje vendar z nekoliko počasnejšim tempom. 

V letih 2013 in 2014 se je delež električne energije iz bioplina obrnil celo v negativno 

smer, saj so nekatere bioplinske elektrarne prenehale z obratovanjem zaradi finančnih 

težav. 
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Naprave, ki so bile vključene v podporno shemo in so prejemale podporo za električno 

energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji toplote in električne 

energije z visokim izkoristkom (SPTE), so imele konec leta 2012 skupno instalirano 

električno moč 301,5 MW (Tabela 5), leto kasneje 30,3 % več oz. 392,7 MW, v letu 2014 

pa za 5,3 % več oz. 413,5 MW (Agencija za energijo, 2015, str. 32). Od tega je glavnina 

instalirane moči in največja rast odpadla na naprave, ki so prejemale podporo za OVE.  

 

Tabela 5: Skupno instalirana električna moč naprav v podporni shemi v Sloveniji v letih 

med 2010 in 2014 

 

Podporna shema 
Instalirana električna moč [kW] 

2010 2011 2012 2013 2014 

Podpore OVE 58.476 120.731 249.652 330.495 343.528 

Podpore SPTE na fosilna goriva 42.928 44.562 51.827 62.190 69.959 

Skupaj 101.404 165.293 301.479 392.685 413.487 

 

Vir : Agencija za energijo, Instalirana električna moč naprav v podporni shemi, 2015, str. 32, tabela 9. 

 

Leta 2014 so z 61,8 % največji delež skupne instalirane moči predstavljale naprave na 

sončno energijo, ki so jim sledile naprave na zemeljski plin (16,7 %), vodno energijo (7,1 

%) in bioplin ( 6,73 %, največ iz biomase). Vrstni red se ni spremenil od leta 2011, ko so 

naprave na sončno energijo po moči prehitele naprave na zemeljski plin. Glede na stanje v 

letu 2011 je bil največji prirastek v instalirani moči naprav v podporni shemi zaznati pri 

napravah na vetrno energijo ter pri napravah na bioplin iz biološko razgradljivih odpadkov, 

a so skupaj še vedno predstavljale le dober odstotek vse instalirane moči (0,33 % in 0,78 

%). V absolutni vrednosti se je v med leti 2011 in 2014 najbolj povečala moč naprav na 

sončno energijo za 198 MW, sledijo naprave SPTE na zemeljski plin s povečanjem za 25 

MW in naprave SPTE na lesno biomaso s 14 MW. Zmanjšanje instalirane moči je bilo v 

letih med 2013 in 2014 zaznati le pri enotah na bioplin iz čistilnih naprav odpadnih vod in 

bioplinu iz biomase (Agencija za energijo, 2015, str. 33). 

 

Največji prirastek v instalirani električni moči so v letih 2011 do 2013 zabeležile sončne 

elektrarne (v letu 2011 za 42 MW oz za 273 %, v letu 2012 za 113 MW oz. za 196 % in v 

letu 2013 za 76 MW oz. za 44,4 %), v letu 2014 pa se je najbolj povečala moč enot SPTE 

na fosilna goriva (za 8 MW oz. 12,5 %), medtem ko se je moč sončnih elektrarn povečala 

le še za 9 MW oz. za 3,7 %) (Tabela 6). 
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Tabela 6: Skupna instalirana električna moč naprav v podporni shemi glede na vir v 

Sloveniji v letih med 2010 in 2014 

 

Vir 
Instalirana električna moč [kW] 

2010 2011 2012 2013 2014 

Sončna energija 15.405 57.601 170.584 246.373 255.368 

Vetrna energija 20 24 9 2.324 3.215 

Vodna energija 24.909 26.361 27.082 28.783 29.479 

Lesna biomasa 0 6.830 16.504 18.530 20.940 

Bioplin 13.146 23.990 29.078 27.783 27.823 

Odlagališčni plin in drugi viri 

OVE 4.996 4.996 5.465 5.773 5.773 

Tekoče biogorivo 0 930 930 930 930 

Tekoča fosilna goriva 16 255 348 751 853 

Zemeljski plin 42.912 44.307 51.479 61.439 69.105 

 Skupaj  101.404 165.294 301.479 392.686 413.486 

 

Vir : Agencija za energijo, Instalirana električna moč naprav v podporni shemi glede na vir 

2015, str. 33, tabela 10. 

 

Skupno je podpore v shemi leta 2012 prejelo 2.642 naprav, leto kasneje 3.554 oz. 34,5 % 

več, v letu 2014 pa 3.749 oz. 5,5 % več kot v letu 2013. Gledano z vidika števila 

proizvajalnih naprav so sončne elektrarne leta 2012 predstavljale kar 91,1 % vseh 

prejemnikov podpor, leto kasneje 90,5 %, in v letu 2014 še nekoliko manj, 88,5 %. Delež 

hidroelektrarn se še naprej zmanjšuje, saj so leta 2010 dosegale skoraj 20 % ter se do leta 

2014 znižale na samo 2,8 %. Delež enot soproizvodnje na zemeljski plin se je v letu 2014 

zvišal na 6,5 %. Z izjemo števila naprav na bioplin ter vetrno in vodno energijo, ki so 

ostale približno enake kot leta 2013, se je leta 2014 število naprav v podporni shemi za vse 

vire povečalo (Agencija za energijo, 2015, str. 34). 

 

2.5 Višina izplačil in strošek podporne sheme 

 

Znesek izplačil znotraj nove sheme je v letu 2015 znašal 147,1 mio EUR (Tabela 7), kar je 

za 12 % več kot leta 2014, ko je bilo proizvajalcem izplačanih 130,8 mio EUR ter za 202 

% več kot leta 2010, ko je vrednost izplačil znašala 48,6 mio EUR.  

 

Trend višanja izplačil podpor se je nadaljeval tudi v letu 2015, kjer je skupna količina 

proizvedene električne energije za 8 % večja glede na proizvodnjo v letu 2014; ob tem je 

bilo izplačanih tudi za približno 12 % več podpor. Sočasno je tudi opazna hitra rast 

vrednosti podpore na proizvedeno kW uro elektrike. Ta se je gibala zelo neugodno, saj se 

je višina podpore za posamezno proizvedeno kW uro več kot potrojila. 
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Tabela 7: Primerjava letnih izplačil podpore v Sloveniji v letih med 2010 in 2015 

 

LETO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Količina električne 

energije (v kWh) 995.508.812 943.253.650 653.969.311 802.889.085 907.157.333 980.813.221 

Izplačila podpor po 

pogodbah (v EUR, brez 

DDV) 

48.588.434 69.505.462 89.777.431 118.515.291 130.882.180 147.094.948 

Povprečna podpora (v 

EUR/kWh) 0,0488 0,0737 0,1373 0,1476 0,1443 0,1500 

 

Vir : Borzen d.o.o., Razvoj SLO sheme v nekaj številkah, 2016, str. 4, tabela 2. 

 

Sončne elektrarne so proizvedle 265 MWh elektrike (Tabela 8), kar predstavlja 27,1 

celotne elektrike proizvedene znotraj podporne sheme; prejele so kar 46,3 % celotnega 

zneska podpore. SPTE na fosilna goriva so proizvedle 34,5 % (Tabela 8) celotne energije 

znotraj podporne sheme in prejela 23,8 % delež celotne podpore (vendar SPTE ni OVE). 

Male hidroelektrarne, bioplinske elektrarne in elektrarne na biomaso so vse v letu 2015 

proizvedle med 12,2-13 % (Tabela 8) delež celotne elektrike v podporni shemi; ob tem so 

male HE prejele najnižji znesek podpore. 

 

Tabela 8: Izplačila podpor s strani Borzena v Sloveniji v letu 2015 

 

Tip naprave  

Podpora 

(EUR) 

Proizvedena 

električna 

energija (kWh) 

Delež 

podpore 

Delež 

energije 

Bioplinske elektrarne  17.932.957 127.440.272 12,20% 13,00% 

Elektrarne na biomaso 17.362.521 119.991.489 11,80% 12,20% 

Geotermalne elektrarne 0 0 0,00% 0,00% 

Hidroelektrarne 7.256.019 119.814.469 4,90% 12,20% 

Sončne elektrarne  68.101.165 265.994.581 46,30% 27,10% 

SPTE na fosilna goriva  35.010.647 337.998.615 23,80% 34,50% 

Vetrne elektrarne 349.026 5.482.287 0,20% 0,60% 

Drugo 1.082.613 4.091.508 0,70% 0,40% 

SKUPAJ 147.094.948 980.813.221     

 

Vir : Borzen d.o.o., Izplačila podpor v letu 2015, 2016, str. 4, tabela 3. 

 

OVE naprave imajo zagotovljeno podporo za 15 let, SPTE pa za 10 let. Glede na čas 

vstopa v podporno shemo je Borzen izdelal predvidevanje gibanja izplačil podpore iz 

podporne sheme, ki je veljala do septembra 2014. Ker je trenutno podporna shema zaprta, 

je gibanje izplačil v negativno smer, saj se počasi znižujejo. Od leta 2015, ko naj bi bila 

vrednost izplačil najvišja, se znižuje do 100 mio EUR v letu 2024. Nato se višina podpor 

začne hitro nižati, saj se pogodbe za SPTE iztečejo, glavnino v podporni shemi pa bodo 

predstavljale sončne elektrarne. Po letu 2028 naj bi podporna izplačila iz trenutno 

veljavnih pogodb prenehala (Slika 18). 
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Slika 18: Gibanje višine izplačanih podpor s strani Borzena glede na sklenjene pogodbe do 

leta 2028 
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Vir : Borzen, Kako naprej?, 2015, str. 8, tabela 2. 

 

Strošek podporne sheme je dejansko nekoliko nižji od višine izplačil, saj Borzen 

odkupljeno elektriko prodam in je merjena z razliko med vrednostjo izplačil in vrednostjo 

odkupljene električne energije v okviru zagotovljenega odkupa. V letu 2014 je bilo 

proizvajalcem izplačanih 130,8 mio EUR, medtem ko bilo za proizvodnjo električne 

energije iz SPTE in OVE izplačanih 122,2 mio EUR subvencij (Tabela 9). (Agencija za 

energijo, 2015, str. 47). Razlika med izplačanim zneskom in subvencijo se je v zadnjih 

letih znižala zaradi nižje tržne cene elektrike, zato Borzen dobi manj denarja od prodaje 

elektrike, ki mu jo prodajo proizvajalci, ki so se odločili za zagotovljen odkupe elektrike. 

 

Tabela 9: Razlika med izplačilom podpor in subvencijo v mio EUR med leti 2012 in 2014 v 

Sloveniji 

 

LETO 2012 2013 2014 

Subvencija v mio EUR 77,6 109 122 

Izplačila v mio EUR 89,7 118,5 130,8 

Razlika 12,1 9,5 8,8 

  
Vir : Agencija za energijo, 2015, str. 47 in lastni izračun 

  

Največ subvencij je bilo v letu 2014 dodeljenih sončnim elektrarnam, in sicer 59,1 mio 

EUR, sledijo proizvodnja v SPTE na fosilna goriva s 26,9 mio EUR, SPTE na lesno 

biomaso s 13,6 mio EUR, bioplinarne s 13,5 mio EUR in hidroelektrarne s 7,4 mio EUR. 

Stroški za podpore vsem razredom naprav naraščajo z izjemo hidroelektrarn, pri katerih se 

spreminjajo s proizvodnjo zaradi spremenljivih hidroloških razmer, in bioplinarn, pri 
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katerih so se subvencije v letu 2014 malenkostno zmanjšale v primerjavi s predhodnim 

letom zaradi manjše proizvodnje naprav na bioplin iz biomase. 

 

Povprečni stroški podpor na enoto proizvedene električne energije iz OVE in SPTE se 

povečujejo. V letu 2010 je bil povprečni strošek spodbud 78 EUR/MWh (Tabela 10) (oz. 

0,078 EUR/kWh v primerjavi s Tabela 7, vendar podatka nista primerljiva, saj Tabela 7 

prikazuje višino izplačane podpore na dejansko proizvedeno elektriko, medtem ko Tabela 

10 višino priznane podpore na MWh). V naslednjih letih se je višina izplačane podpore na 

MWh proizvedene električne energije povečevala na 100 EUR/MWh v letu 2011, v letu 

2012 na 119 EUR/MWh, v letu 2013 že na 136 EUR/MWh, po tem se je trend naraščanja 

zaustavil na malenkost nižji vrednosti 135 EUR/MWh v letu 2014 (Agencija za energijo, 

2015, str. 50). 

 

Tabela 10: Povprečni stroški za izplačane podpore v novih shemi na enoto proizvodnje 

glede na vir energije v Sloveniji med leti 2010 in 2014 

 

Vir energije 
Povprečni stroški za podpore EUR/MWh Rast 

2010 2011 2012 2013 2014 2014/2010 

Hidroenergija 50 41 34 42 47 -6  % 

Lesna biomasa   125 105 121 134   

Tekoče biogorivo   232 229 252 264   

Odlagališčni plin 30 13 2 14 20 -33 % 

Bioplin 125 105 109 126 127 2 % 

Vetrna energija 66 46 33 55 61 -8 % 

Sončna energija 337 314 282 252 242 -28 % 

SPTE na lesno biomaso < 4000 h     293 300 305   

SPTE na lesna biomaso > 4000 h   179 0 207 208   

Povprečje OVE  86 114 133 150 150 74 % 

SPTE na fosilno gorivo < 4000 h 73 83 95 108 108 48 % 

SPTE na fosilno gorivo > 4000 h 55 60 69 80 80 45 % 

Povprečje SPTE iz fosilnih goriv 67 76 86 101 99 48 % 

 Povprečje OVE in SPTE  78 100 119 136 135 73 % 

 

Vir : Agencija za energijo, Povprečni stroški za izplačane podpore v novih shemi, 2015, str. 50 

 

Strošek spodbud za OVE in tudi iz SPTE ima enak trend gibanja. Višji specifični stroški 

spodbud pri proizvodnji iz SPTE so v glavnem posledica rasti cen zemeljskega plina v letih 

med 2010 in 2014 ter tudi spremembe strukture prejemnikov, saj je v shemo vstopalo vse 

več malih in mikro proizvodnih naprav, za katere so značilni višji priznani stroški 

proizvodnje in posledično viša subvencija za proizveden kW. Glavni razlog za močno 

porast povprečnih stroškov podpor na proizveden kW iz OVE je v močni rasti izplačil 

sončnim elektrarnam, za katere so značilni zelo visoki referenčni stroški tehnologije. 

Sončne elektrarne so edina tehnologija, kjer se je višina podpore stalno zniževala, kar je 
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posledica zmanjšanja referenčnih stroškov za to tehnologijo in posledično zmanjšanja 

specifičnih stroškov podpor. Pri drugih virih je prišlo do zmanjšanja specifičnih stroškov 

za podpore zaradi spremembe v strukturi prejemnikov (vstopali so z večjimi proizvodnimi 

napravami) in zaradi višje vrednosti električne energije v okviru zagotovljenega odkupa 

(Agencija za energijo, 2015, str. 50). 

 

2.6 Učinki podporne sheme in primerjava z EU državami 

 

Delež proizvodnje, ki je subvencionirana znotraj sheme OVE in SPTE, se glede na celotno 

proizvodnjo električne energije povečuje. Leta 2014 je bilo znotraj nove podporne sheme 

proizvedenih 906 GWh električne energije, kar predstavlja 5,3 % celotne proizvodnje v 

Sloveniji (Tabela 11). To je za 2,8 odstotne točke višji delež kot leta 2010. Delež 

subvencionirane električne energije se je od leta 2010 do leta 2013 znotraj nove sheme 

podvojil in povečal še za 0,3 odstotne točke v letu 2014 (Agencija za energijo, 2015, str. 

54). 

 

Tabela 11: Delež subvencionirane električne energije iz OVE in SPTE v novi shemi glede 

na skupno proizvodnjo električne energije v Sloveniji med leti 2010 in 2014 

 

    2010 2011 2012 2013 2014 

Proizvodnja subvencionirane električne 

energije v novi shemi iz OVE in SPTE 

[GWh] 

403 515 654 803 906 

od tega proizvodnja iz OVE 240 331 455 573 635 

od tega proizvodnja v SPTE na fosilna goriva 163 184 199 230 271 

Skupna proizvodnja električne energije 16.433 16.056 15.729 16.087 17.234 

 Delež subvencionirane električne energije 

iz OVE in SPTE  
[%] 

2,5 3,2 4,2 5,0 5,3 

od tega proizvodnja iz OVE 1,5 2,1 2,9 3,6 3,7 

od tega proizvodnja v SPTE na fosilna goriva 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 

 

Vir : Agencija za energijo, Delež subvencionirane električne energije, 2015, str. 54 

 

V primerjavi z drugimi državami EU je delež subvencionirane proizvodnje v Sloveniji med 

najnižjimi, saj je nižji kot v vseh dvaindvajsetih državah, za katere so na voljo podatki, ki 

so predstavljeni v publikaciji, ki jo je v letu 2015 predstavil Council of European Energy 

Regulators. Podatki v Slika 19 se nanašajo na leto 2012; Slovenija je v naslednjih dveh 

letih delež močno povečala.  

 

Glede na podatke ima Danska daleč največji delež subvencionirane elektrike, ki v 

največjem deležu odpade na vetrne elektrarne (na celini in na morju), ki pa imajo 

subvencijo v višini 24,1 EUR na MWh za celinske vetrne elektrarne in 57,4 EUR na MWh 

za vetrne elektrarne na morju. Nemčija, Španija, Portugalska, ki imajo prav tako veliko 

nameščenih vetrnih elektrarn, izplačujejo vsaj dvojno podporo. Malenkost nižjo podporo 
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za vetrno tehnologijo izplačuje le Grčija (20,8 EUR na MWh). Slika 19 ne upošteva višine 

podpore, le delež proizvodnje elektrike, ki je deležna podpore. 

 

Slika 19: Subvencionirana proizvodnja električne energije iz OVE glede na skupno 

proizvodnjo električne energije v letu 2012 v EU 
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Vir: Council of European Energy Regulators, Delež subvencij električne energije, 2015, str. 13, 

 

Strošek podpore v primerjavi z BDP se ves čas od leta 2010 povečuje. Leta 2014 je 

vrednost podpor dosegla 0,33 % delež v celotnem BDP. Podpore za proizvodnje električne 

energije iz OVE predstavljajo 0,26 % glede na vrednost BDP, podpore SPTE pa 0,07 % 

BDP. Leta 2010 je ta delež v BDP znašal 0,076 %, leto kasneje 0,138 %, v letu 2012 0,219 

%, ter v letu 2013 0,30 %. 

 

Slika 20 primerja le višino prispevkov za OVE v letu 2012 v deležu BDP brez upoštevanja 

stroška za SPTE, saj primerljivi podatki za EU niso bili na voljo. Primerjava med državami 

EU v letu 2012 kaže na velike razlike, ki jih države namenijo za subvencioniranje OVE. 

Največji delež glede na BDP predstavljajo podpore v Češki republiki, kjer dosegajo 0,8 % 

BDP, sledijo Grčija, Nemčija, Italija in Španija z blizu 0,6 % BDP. Slovenija je v letu 2012 

za subvencije proizvodnji električne energije iz OVE porabila manj kot 30 % delež BDP-ja 

kot najvišje uvrščene države in je na srednjem delu lestvice opazovanih 22 držav. Podpore 

v letu 2014 v Sloveniji so dosegle, kot omenjeno v zgornjem odstavku, 0,26 % delež BDP 

in še vedno zaostajajo za povprečjem EU (Agencija za energijo, 2015, str. 64). 

 

 

 

 



 35 

Slika 20: Strošek za podpore OVE kot delež BDP v državah EU v letu 2012 v EU 
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Vir : Agencija za energijo, Strošek v deležu BDP, str. 64 

 

2.7 Učinek na investicije 

 

Nova podporna shema je dala močan zagon novim investicijam na področju OVE in SPTE. 

Skupna investicijska vrednost naprav OVE in SPTE, ki so bile vključene v podporno 

shemo, je ocenjena na 648 mio EUR. V letu 2010 je vlaganje v naprave znašalo 154,3 mio 

EUR, v letu 2011 so se vlaganja povečala na 202,9 mio EUR in dosegla najvišjo vrednost v 

letu 2012 z 213,2 mio EUR. Nato so se v letih 2013 in 2014 nove investicije bistveno 

znižale in dosegle 43,9 oz. 23,6 mio EUR. Glavni vzrok za močno znižanje investicij, ki je 

bila v obdobju 2010 do 2012 zelo intenzivna nato pa v naslednjih dveh letih močno upadla, 

je v znižanju višine podpor za sončne elektrarne, ki so bile v letih 2010 do 2012 za 

investitorje zelo ugodne, po tem letu pa se je višina podpore močno znižala in 

investitorjem ni več dajala želenih zaslužkov (Agencija za energijo, 2015, str. 56). 

 

 

Iz segmentacije investicij glede na vrsto tehnologije je razvidno, da se v sončne elektrarne 

investirali daleč največ (Slika 21). V letim med 2010 in 2014 je ocenjena vrednost novih 

investicij v sončne elektrarne 474 mio EUR, kar predstavlja 73,3 % vseh investicij znotraj 

sheme OVE in SPTE. Sledijo investicije v bioplinarne s 73 mio EUR investicij (11,3 %), ki 

so bile večinoma izvedene v letih 2010 in 2011. Na tretjem mestu so SPTE na fosilna 

goriva, v katere so investirali 58 mio EUR (9,0 %). SPTE na fosilna goriva so edina vrsta 

naprav, ki so imela tudi v letu 2013 in 2014 močno investicijsko obdobje. 2014 so 

investicije SPTE na fosilna goriva predstavljale kar 56,7 % vseh investicij v shemi 

(Agencija za energijo, 2015, str. 56 - 57). 
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Slika 21: Vrednost investicij in struktura novih investicij glede na vir energije v Sloveniji 

med leti 2010 in 2014 
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Vir : Agencija za energijo, Vrednost investicij in struktura novih investicij, 2015, str. 56 

 

2.8 Strošek za uporabnika 

 

Obremenjenost gospodinjskih porabnikov električne energije se razlikuje po porabniških 

skupinah. V letu 2015 je delež prispevkov za spodbude OVE in SPTE pri tipičnem 

gospodinjskem uporabniku (letna poraba elektrike 3.800 kWh) predstavljal 18 % končne 

cene električne energije in je najvišji v opazovanem obdobju (Tabela 12). Gospodinjski 

porabniki so imeli zaradi spodbud OVE in SPTE v letu 2014 od 10−21 % višji strošek za 

električno energijo glede na količino porabljene elektrike. Zaradi stroškov spodbujanja 

proizvodnje električne energije iz OVE in SPTE je imelo tipično gospodinjstvo ob koncu 

leta 2013 mesečni strošek za električno energijo višji za 6,47 EUR oziroma je v povprečju 

plačalo 0,022 EUR/kWh na enoto porabljene električne energije. (Agencija za energijo, 

2015, str. 59). 

 

Višina podpore se je v letu 2013 dvignila za 210 %, posledično se je delež prispevka za 

SPTE in OVE v celotnem strošku elektrike močno povečal (Tabela 12 ).  
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Tabela 12: Vpliv prispevka za podpore na strošek za električno energijo pri tipičnem 

gospodinjskem porabniku v Sloveniji med 2010 in 2015 

 

    30.12.2010 31.12.2011 30.12.2012 31.12.2013 1.8.2015 

Višina prispevka za 

podpore OVE in SPTE 
[EUR/kW/ 

/mesec] 
0,34 0,19 0,19 0,59 0,74 

Delež prispevka za OVE in 

SPTE v končni ceni 

električne energije 

[%] 9 5 5 14 18 

 

Vir : Agencija za energijo, Vpliv prispevka za podpore na strošek za električno energijo, 2015, str. 60 

 

V letu 2014 je delež prispevkov za spodbude OVE in SPTE pri tipičnem industrijskem 

porabniku (letna poraba elektrike 50.000 MWh) predstavljal 5 % končne cene električne 

energije. Spodbude OVE in SPTE so v letu 2014 predstavljale od 5 do 12 % stroška za 

električno energijo, odvisno od porabniške skupine (Agencija za energijo, 2015, str. 60, 

Tabela 13). 

 

Tipični industrijski uporabnik ob koncu leta 2013 je imel mesečni strošek za električno 

energijo zaradi stroškov spodbujanja proizvodnje električne energije iz OVE in SPTE višji 

za 13.340 EUR (Agencija za energijo, 2015, str. 60). 

 

Tabela 13: Vpliv prispevka za podpore na strošek za električno energijo pri tipičnem 

industrijskem porabniku v Sloveniji med 2010 in 2015 

 

    30.12.2010 31.12.2011 30.12.2012 31.12.2013 1.8.2015 

Višina prispevka za 

podpore OVE in SPTE 
[EUR/kW/ 

/mesec] 
1,91 0,74 0,74 2,22 1,76 

Delež prispevka za OVE in 

SPTE v končni ceni 

električne energije 

[%] 6,0  2,3  2,3  4,3  3,2  

 

Vir : Agencija za energijo, Vpliv prispevka za podpore na strošek za električno energijo, 2015, str. 61 

 

Višina prispevka za OVE in SPTE je pri industrijskih odjemalcih višja od gospodinjskih 

odjemalcev, vendar pa vseeno ta strošek predstavlja nižji delež v končni ceni električne 

energije (Tabela 13). Razlika nastane zaradi različnega deleža stroška električne energije v 

celotni strukturi stroška elektrike. Medtem ko delež električne energije povprečnega 

industrijskega uporabnika presega 60 % v celotni strukturi stroška elektrike, pri 

povprečnem gospodinjskem uporabniku dosega strošek elektrike okoli eno tretjino 

celotnega stroška elektrike. Prispevek za OVE in SPTE plačujejo glede na priključno moč 

in ni odvisen od dejanske porabe elektrike. Industrijski odjemalci imajo višjo porabo 

elektrike in zato se odstotni delež fiksnega stroška za OVE in SPTE razdeli na več 

porabljene elektrike. 
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Višina prispevkov za OVE in SPTE se je večkrat spreminjala. Večji dvig prispevkov se je 

zgodil 1. 2. 2013 (Tabela 14), ko so se prispevki za vse odjemalce vsaj podvojili. Vendar 

dvig ni trajal dolgo, saj so prispevke že sedem mesecev kasneje znižali. Septembra 2015 je 

bila sprejeta nova uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje 

podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz 

obnovljivih virov. Poleg višjih cen prispevka za električno energijo in nižjih cen prispevka 

za zemeljski plin, prinaša uredba tudi olajšave za večje poslovne odjemalce električne 

energije (Elektro energija, 2016). Prispevki so se v povprečju dvignili na nivo iz februarja 

2013, vendar bodo električno intenzivni odjemalci lahko uveljavljali delno davčno 

olajšavo, kar jim znižuje višino prispevka (skrajno desna kolona v Tabela 14). 

 

Tabela 14: Spremembe višine mesečnega prispevka OVE in SPTE po skupinah odjemalcev 

v Sloveniji od leta 2009 do trenutno veljavnih prispevkov 

 

  Odjemna skupina 
1.1.2009 1.10.2010 1.6.2011 1.2.2013 1.9.2013 1.8.2015 

z davčno 

olajšavo 

1. VN T ≥ 6000 - PR. OMR. 1,94 3,72 2,07 6,40 3,40 6,81 2,04 

2. 
VN T ≥ 6000 - DIS. 

OMR. 
1,97 4,22 2,38 7,63 4,06 6,81 2,04 

3. 
VN 2500 ≤ T ≤ 6000 - 

PR. OMR. 
1,73 2,58 1,37 5,36 2,85 7,02 2,11 

4. 
VN 2500 ≤ T ≤ 6000 - 

DIS. OMR. 
1,73 1,91 0,74 2,22 1,33 5,85 1,76 

5. 
VN T < 2500 - PR. 

OMR. 
1,73 3,22 1,82 5,84 3,11 2,25 0,67 

6. 
VN T < 2500 - DIS. 

OMR. 
1,09 2,04 1,15 3,69 1,96 2,25 0,67 

7. SN zbiralke T ≥ 2500 1,55 2,95 1,57 5,10 2,79 5,42 1,63 

8. SN zbiralke T< 2500 1,55 2,90 2,74 5,12 2,80 4,91 1,47 

9. SN T ≥ 2500 1,17 2,31 1,22 3,85 2,11 4,11 1,23 

10. SN T< 2500 0,59 1,25 0,62 1,93 1,16 1,84 0,55 

11. NN zbiralke T ≥ 2500 1,05 2,07 1,14 3,77 3,77 6,23 1,87 

12. NN zbiralke T < 2500 0,59 1,18 0,66 2,22 2,22 3,15 0,94 

13. NN T ≥ 2500 1,02 1,94 1,07 3,40 3,40 6,38 1,91 

14. NN T < 2500 0,54 1,05 0,58 1,79 1,79 2,95 0,89 

15. NN brez merjenja moči 0,23 0,44 0,24 0,81 0,81 0,99  / 

16. NN polnjenje EV na AC            0,99  / 

17. 
NN Gospodinjski 

odjemalci 
0,18 0,34 0,19 0,59 0,59 0,74  / 

18. Javna razsvetljava 0,23 0,43 0,22 0,92  /  /  / 

Kratice:                 

 VN..................visokonapetostni nivoji (400 kV, 220 kV in 110 kV)  T.....................letne obratovalne ure 

 SN..................srednjenapetostni nivoji (35 kV, 20 kV in 10 kV)  PR. OMR. ........prenosno omrežje 

 NN..................nizkonapetostni nivo (400/230 V)    DIS. OMR.........distribucijsko omrežje 

 

Vir : Ministrstvo za infrastrukturo, Višine mesečnega prispevka OVE in SPTE po skupinah, 2016 
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Za dodatno financiranje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim 

izkoristkom in iz obnovljivih virov je Agencija za energijo razširila prispevke pri električni 

energiji tudi na končne odjemalce daljinske toplote in fosilnih goriv. Prispevke plačujejo 

ob nabavi od 01. 06. 2014 naprej; višina teh prispevkov je predstavljena v Tabela 15. 

 

Tabela 15: Višina prispevka OVE in SPTE za tekoča in trda goriva po energentih v 

Sloveniji 

 

Energent Prodajna enota 

Prispevek v 

eurocentih na 

prodajno 

enoto  

Zemeljski plin  Sm3 0,94 

ELKO  l 0,99 

Kurilno olje kg 1,09 

Bencin l 0,91 

Dizel l 0,99 

Letalski bencin l 0,91 

Kerozin l 0,91 

Avtoplin - LPG kg 1,27 

UNP kg 1,27 

Daljinska toplota MWh 99,05 

Premog, lignit, koks kg 
izračunajo 

dobavitelji 

 

Vir : Ministrstvo za infrastrukturo, Višina prispevka OVE in SPTE za tekoča in trda goriva, 2016 

 

2.9 Učinek podporne sheme na okolje 

 

Enote SPTE povečujejo učinkovitost izrabe energije pri proizvodnji električne energije in 

toplote, rezultat česar je prihranek energije in s tem zmanjšanje emisije toplogrednih 

plinov. Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov je še večje, če za gorivo uporabljajo 

obnovljive vire energije, saj obnovljivi viri ne prispevajo k emisijam toplogrednih plinov 

(Agencija za energijo, 2015, str. 64). 

 

Skupno zmanjšanje emisij za leto 2012 znaša 315 kt CO2 ekv, za leto 2013 385 kt CO2 

ekv, za leto 2014 pa 479 kt CO2 ekv. Leta 2013 se skupne emisije toplogrednih plinov 

(TGP) v Sloveniji znašale 18.112 kt CO2 ekv. Ocenjen prihranek emisij TGP, dosežen z 

obratovanjem naprav v podporni shemi v letu 2013, je predstavljal 2,36 % emisij TGP v 

Sloveniji. Podporna shema je vsako leto več prispevala k doseganju podnebnih ciljev 

(Agencija za energijo, 2015, str. 66). 
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Zmanjšanje emisij TGP zaradi soproizvodnje toplote in električne energije je tako leta 

2012 znašalo 200,3 kt CO2 ekv, podobno vrednost je doseglo naslednje leto 202 kt CO2 

ekv, v letu 2014 pa je zmanjšanje znašalo na 267,8 kt CO2 ekv, kar je za 32 % več kot v 

letu 2013. Zmanjšanje emisij TGP zaradi proizvodnje električne energije iz OVE (tudi 

izven podporne sheme) v hidroelektrarnah, sončnih elektrarnah in vetrnih elektrarnah za 

leto 2012 znaša 115,6 kt CO2 ekv, za leto 2013 183,7 kt CO2 ekv, za leto 2014 pa 211,2 kt 

CO2 ekv (Agencija za energijo, 2015, str. 65). 

 

Proizvodnja električne energije z obnovljivimi viri energije (hidroenergija, sončna energija 

in vetrna energija) prispeva k zmanjšanju emisij NOx v višini 174 t leta 2012, 277 t leta 

2013 in 318 t leta 2014.  

 

Soproizvodnja električne energije in toplote ima na emisije NOx negativen vpliv. Emisije 

NOx iz SPTE so se glede na ločeno proizvodnjo električne energije in toplote povečale. V 

letu 2012 je povečanje emisij znašalo 449 t NOx, v letu 2013 nekoliko manj, 441 t NOx v 

letu 2014 pa 489 t. Podatkov o specifičnih emisijah vgrajenih naprav ne spremljajo. Po tej 

oceni so se emisije zaradi delovanja podporne sheme v obdobju 2010−2014 povečale za 13 

% (Agencija za energijo, 2015, str. 69). 

 

Letne emisije NOx so po evidencah znašale za leto 2013 42,89 kt NOx. Zgoraj ocenjene 

skupne dodatne emisije zaradi obratovanja naprav v podporni shemi v letu 2013 

predstavljajo 0,38 % te vrednosti (Agencija za energijo, 2015, str. 69). 

 

2.10 Vpliv OVE na cene elektrike na veleprodajnem trgu  

 

Avkcijska cena električne energije na trgu na debelo se določi s sekanjem krivulj ponudbe 

(proizvodnje) in povpraševanja (porabe). Krivulja proizvodnje se giblje urejeno 

naraščajoče od leve proti desni, od najcenejše do najdražje ponudbe proizvajalca (ang. 

Merit Order). Nasprotno krivulja porabe poteka urejeno padajoče od leve proti desni, od 

najvišjega do najnižjega povpraševanja s strani odjemalcev. Ker je elektrika nujna dobrina, 

se krivulja porabe obnaša zelo neelastično. Zaradi neelastičnosti porabe ima tako 

sprememba na strani ponudbe električne energije velik vpliv na presečišče med krivuljama 

ponudbe in povpraševanja, ki določa končno tržno ceno. OVE načeloma nimajo vhodnih 

stroškov energentov, zato obratujejo pri zelo nizkih stroških, dodatno pa prejemajo 

subvencije za svoje delovanje. Zaradi navedenega je elektrika, proizvedena iz OVE, na 

krivulji proizvodnje na spodnjem levem koncu. Vključitev OVE na trg električne energije 

je premaknilo krivuljo proizvodnje na desno navzdol ter tako premaknilo presečišče s 

porabo navzdol. Dodatno so evropske države zavezane prednostno odkupovati elektriko iz 

OVE enot, ki s svojim vedno večjim deležem iz trga spodrivajo konvencionalne 

proizvodne elektrarne. Konvencionalni proizvajalci so soočeni s cenami, ki ogroža njihovo 

delovanje oz. je normalno investiranje v nove proizvodnje omejeno. Zaradi OVE 

izgubljajo denar, ki pa ga v konicah, ko delujejo, ne morejo nadoknaditi zaradi omejitev s 
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cenovnimi kapicami. Prav tako imajo večkrat problem, ko morajo ustaviti svojo 

proizvodnjo samo za uro ali dve in v tem primeru raje plačajo, da ostanejo v delovanju, ker 

so stroški hladnega zagona večji od stroškov, ki jih utrpijo, ko nekomu plačajo da 

odvzamejo njihovo elektriko. Ta pojav se na borzi z električno energijo pojavi v obliki 

negativnih cen, ki so v Nemčiji kar reden pojav ob spomladansko-poletnih sončnih 

nedeljah ali praznikih, ko je veliko sončne energije, poraba pa je zaradi zaustavljene 

industrije majhna (Medved, Prislan, Mihalič, & Gubina, 2015, str. 5) 

 

Proizvodnja iz OVE je močno odvisna od vremena in časa. Elektrarne, ki izrabljajo 

energijo sonca, so dejavne le podnevi ob sončnem vremenu. Največ energije pa proizvajajo 

okoli 12. ure. Vetrne elektrarne so predvsem odvisne od količine vetra, hidroelektrarne pa 

od količine vode. Najnižje cene električne energije so, ko je na razpolago veliko energije iz 

OVE, ni pa aktivnih veliko odjemalcev, kar pa lahko pripelje tudi do različnih težav in 

zamašitev, predvsem na distribucijskem omrežju, kjer je večina teh naprav nameščenih 

(Medved et al., 2015, str. 5). 

 

Slika 22: Gibanje cene elektrike na nemški borzi EEX od marca 2005 do maja 2016 
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Vir : EEX, 2016 

 

Kakor lahko opazimo na Slika 22, se cena elektrike giblje v negativno smer. Najprej je na 

ceno elektrike vplivala gospodarska kriza, kjer lahko opazimo najbolj izrazit padec v letu 

2009, v naslednjih letih pa povišana proizvodnja elektrike iz subvencioniranih OVE. Cena 

na borzi v Leipzigu (EEX) je nižja, kot je na voljo slovenskim distributerjem, saj Avstrija 

nima dovolj prenosnih kapacitet NTC (angl. net transfer capacity), zato cena elektrike na 

EEX borzi ne more popolnoma vplivati na ceno elektrike v Sloveniji. 
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Glavni dejavnik vpliva na cene je bila gospodarska kriza in s tem povezan padec porabe 

oziroma znižanje povpraševanja, drugi in še pomembnejši dejavnik pa je skokovito 

povečanje deleža močno subvencioniranih obnovljivih virov. Eden od glavnih namenov 

trga je zagotovo optimalna distribucija proizvodnih objektov glede na proizvodne stroške 

in s tem doseganje nižje cene električne energije. Proizvodnja elektrike se prilagaja 

proizvodnim stroškom, krepi se čezmejno povezovanje in uvajanje enotnih trgov, trg 

električne energije je postal zelo konkurenčen. Druga, mogoče še pomembnejša funkcija 

trga je povezana z investicijskimi oziroma cenovnimi signali, potrebnimi za sprejemanje 

odločitev, kje in kdaj začeti investirati, kar pa je bolj problematično. Ko se je trg leta 2001 

začel odpirati in smo prešli iz reguliranega v deregulirani sistem, so se na trgu pojavili 

presežki energije, saj je bil prejšnji sistem zastavljen tako, da je zagotavljal visoko 

zanesljivost oskrbe. Cene so močno padle in dosegle dno med 22 do 24 evrov za MWh. Pri 

tako nizkih cenah se nove investicije niso izplačale. Z rastjo porabe v gospodarsko ugodnih 

letih je prišlo do pomanjkanja zmogljivosti, cene so začele močno naraščati in so v letu 

2008 dosegle vrh pri 80 do 90 evrov za MWh. Dvig cen je dal signal, da je treba graditi 

nove zmogljivosti. Naložbe v energetiki trajajo več let, tako so nove proizvajalne enote 

prišle na trg šele po letu 2010, ko se je poraba že precej znižala zaradi upada gospodarske 

aktivnosti. Dodatno so skoraj vse evropske države začele močno subvencionirati 

obnovljive vire energije, ki pa niso upoštevale vplivov na trg električne energije ob močni 

porasti proizvajalnih enot OVE. Presežek električne energije se je dodatno drastično 

povečal, povpraševanje zmanjšalo, tržna cena pa se premika močno navzdol (Naš stik, 

2014a, str. 37). 

 

Trenutne tržne cene elektrike so precej podobne tistim iz leta 2004, s tem da takrat še ni 

bilo stroškov, povezanih z emisijskimi kuponi, ni bilo koncesij za izrabo vode, pa tudi 

drugi stroški so bili nižji. Večina konvencionalnih evropskih proizvajalcev je v velikih 

težavah, več plinskih elektrarn je konzerviranih, zapirajo stare elektrarne na premog. V 

poslovnem letu 2013 smo bili priča velikim slabitvam in posledično slabšim poslovnim 

izidom ključnih igralcev na trgu (RWE je v letu 2013 denimo prvič po 60 letih poslovno 

leto končal z izgubo kar se je ponovilo v letu 2015). Cenovnih signalov za investicije ni 

več, zato mnogi v EU predlagajo spremembe energetskega trga. Tako posamezne države 

uvajajo CRM (ang. Capacity Remuneration Mechanisms) – to so mehanizmi za 

zagotavljanje zadostnih proizvodnih zmogljivosti, ki delno že napovedujejo spremembe 

zasnove trga. Po nekaterih pričakovanjih naj bi dobili trg moči in trg energije. Trg energije 

bo v prihodnje pokrival le variabilne stroške in se bo prosto gibal. Trg moči oziroma 

mehanizmi CRM pa bo pokrivali fiksne stroške in s tem tudi dajali signale za investicije. V 

evropskih držav že nekaj časa poteka močno lobiranje za objavo razpisov za zagotovitev 

zadostnih zmogljivosti v prihodnjih letih in ustrezno spremenilo lokalnih zakonodaj. Prav 

tako Eles že določa, katere veliki proizvajalci elektrike so s stališča sistemskega operaterja 

potrebne za nemoteno delovanje elektroenergetskega sistema. Preverja tudi zakonske 

možnosti, kako to področje ustrezno urediti (Naš stik, 2014a, str. 38). 
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Trenutno ni ekonomskih osnov za investiranje v bazne elektrarne, ne glede na to, kateri 

energent bi bil uporabljen. Po letu 2020 bo sledila eksplozija cen električne energije. Za 

stabilnost delovanja elektroenergetskega sistema so nujno potrebni veliki konvencionalni 

proizvajalci, ki pa jih bo z nadaljnjim padanjem cen začelo primanjkovati in bo sistem 

podpor CRM postal nujno potreben. Prisiljeni bomo investirati tudi v te bazne elektrarne, 

katerih stroškovne cene so bistveno višje od trenutnih borznih cen (Naš stik, 2014b). 

 

Na EEX borzi se trguje tudi s »Futures« instrumenti za posamezno leto. Glede na te 

instrumente lahko opazujemo, kako trg pričakuje gibanje cene na borzi EEX. V letu 2016 

se je cena elektrike na borzi EEX gibala med 20 EUR ter 30 EUR za MWh (Slika 22), 

medtem ko trg za prihodnja leta pričakuje rahlo rast cene elektrike, vendar še vedno pod 

ceno 30 EUR za MWh (Slika 23). 

 

Slika 23: Napovedi cene elektrine na EEX borzi do leta 2021 
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Vir : EEX (b), 2016 

 

 

2.11 Napake pri oblikovanju podpornih shem 

 

Pri vseh dolgoročnih načrtih je potreben čas, da se pokažejo rezultati, napake in dobre 

stvari, ki so jih prvotne odločitve prinesle. Nekatere države so podporne sheme predstavile 

že pred več kot 10 leti in v tem času so se pokazale določene napake podpornih shem. Kot 

najbolj očitna napaka se kaže previsoka odkupna cena za energijo iz sončnih elektrarn. Ta 

ni bila usklajena s padcem cen tehnologije in veleprodajnih cen električne energije. To je 

privedlo do tako imenovane »pozitivne povratne zanke«, ko je z novimi elektrarnami cena 

tehnologije in veleprodajna cena električne energije še bolj padala. S padcem cene 

tehnologije so investicije v sončne elektrarne postale še bolj dobičkonosne in še več ljudi 
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se je odločilo za investicijo. Nižanje veleprodajnih cen električne energije pa je povzročilo 

večji razhod med prihodki prodaje in izplačili subvencij. Za pokrivanje tega razhoda je bilo 

tako potrebno zvišati prispevke za OVE in posledično se je maloprodajna cena električne 

energije na drobno povečala. (Medved et al., 2015, str. 10). 

 

Eden glavnih ciljev politike spodbujanja OVE je bilo spodbujanje gospodarstva, a se je na 

koncu izkazalo, da se je z višanjem prispevkov za OVE konkurenčnost podjetij v 

energijsko intenzivnih panogah zmanjšala. Na srečo so se v večini primerov 

gospodarstveniki s politiki uspeli dogovoriti za zmanjšanje obveznosti, a vseeno lahko 

rečemo, da je bilo veliko nepotrebne energije vloženo v dogovarjanje očitnih in enostavnih 

rešitev. Sončne elektrarne pa niso bile privilegirane samo zaradi visokih odkupnih cen in 

dobičkonosnosti investicije, temveč tudi zaradi olajšanega birokratskega postopka pri 

postavitvi. Ko so bile odpravljene začetne birokratske napake, je bilo umeščanje v prostor, 

pridobitev vseh soglasij in subvencij relativno enostavno. Druge tehnologije, predvsem 

vetrne elektrarne in male hidroelektrarne, niso imele te sreče. Postopek pridobivanja 

gradbenih, okoljskih, koncesijskih in drugih dovoljenj je izredno dolgotrajen. V Sloveniji 

so znani primeri, ko je postopek pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj za malo 

hidroelektrarno trajal tudi po 14 let.  

 

Naslednja napaka je pomanjkanje nadzora nad obsegom izplačila podpor, saj sheme niso 

bile znakovno omejene. Ta problem v glavnem izvira iz nepredvidljive proizvodnje OVE, 

saj je praktično nemogoče točno napovedati potrebna sredstva za izplačilo podpor, vezanih 

na proizvedeno energijo iz OVE. Prav tako je nemogoče točno napovedati prihodek, ki ga 

izvajalec zagotovljenega odkupa dobi od prodaje električne energije na veleprodajnem 

trgu. Zaradi tega je v veliko državah EU prišlo do velikega razhajanja med predvidenimi 

subvencijami in končnimi zneski, ki so bili potrebni za izplačilo vseh podeljenih subvencij. 

Ob prvih znakih pomanjkanja denarja in razhajanja med napovedmi in realizacijo je bil 

izpostavljen še en problem, in sicer pomanjkanje vzvodov za efektivno spreminjanje shem. 

Zato so bile kljub zgodnjemu odkritju napak posledice in povzročena škoda le blago 

omejene (Medved et al., 2015, str. 10). 

 

Kot zadnjo veliko napako pri oblikovanju podpornih shem je potrebno omeniti napačno 

napoved razvoja in finančnega učinka OVE. Prvi razlog je to, da so bile podporne sheme 

oblikovane v času pred gospodarsko krizo in so bile napovedi porabe za prihodnja leta v 

porastu. Z začetkom gospodarske krize se je zgodilo ravno obratno, tako da se je vpliv 

OVE na veleprodajno ceno izrazil veliko bolj, kot je bilo predvideno na začetku. Drugi 

razlog je v napačni napovedi cene tehnologije, ki se je z vstopom kitajskih proizvajalcev 

občutno pocenila, pa tudi sam razvoj tehnologije je bil v prvotnih napovedih zelo 

podcenjen (Slika 24) (Medved et al., 2015, str. 10). 
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Slika 24: Padanje cene sončne tehnologije od leta 2008 do 2015 v Sloveniji 
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Vir : Medved, Prislan, Mihalič, & Gubina, Potek letne cene sončnih elektrarn v Sloveniji, 2015, str. 4 

 

Na podlagi naštetih napak lahko oblikujemo nekaj priporočil za oblikovanje prihodnjih 

podpornih shem in tudi splošnih energetskih politik (Medved et al., 2015, str. 11): 

 

 pri izdelavi napovedi testirajo različne scenarije razvoja gospodarstva (rast in padec 

različnih stopenj) in tehnologije (stagniranje in napredek različnih stopenj); 

 na podlagi rezultatov teh scenarijev oblikujejo »varnostne« rešitve za različne primere 

razvoja, s katerimi omejijo ekscesne poraste stroškov ali kak drug negativen trend, 

povezan s pozitivno povratno zanko; 

 pred začetkom subvencioniranja poskusijo odpraviti birokratske ovire pri pridobivanju 

dovoljenj za izkoriščanje OVE; 

 zagotovljeno je redno spremljanje dogajanja in hitro ukrepanje ob spremembah. 

 

Zaradi nepredvidljive proizvodnje OVE, cene tehnologij in veleprodajnih cen Medved in 

ostali avtorji (2015) ne podpirajo izplačevanja podpore glede na proizvedeno energijo. 

Namesto tega predlagajo subvencioniranje investicije v izgradnjo proizvodnih enot OVE v 

obliki enkratnega izplačila podpore, kot na primer deluje EKO sklad za subvencioniranje 

raznih akcij povezanih z učinkovito rabo energije. S tem bi se izognili problemu, da 

podelimo več denarja, kot ga imamo, saj so sredstva na voljo samo, dokler niso porabljena. 

Prav tako lahko v tem primeru določena tehnologija porabi le toliko denarja, kot je bilo 

zanjo namenjeno. Če bi denar, namenjen določenim tehnologijam, ostajal, ga lahko 

enostavno prenesemo tja, kjer je tega denarja zmanjkalo (Medved et al., 2015, str. 11). 
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2.12 Sprememba podporne sheme 

 

Vključevanje naprav v podporno shemo je potekalo precej drugače od načrtov v sprejetih 

nacionalnih dokumentih (AN OVE 2010−2020), saj so najdražje tehnologije predstavljale 

79 oz. 85 % vseh novih investicij v letih 2010 in 2011. V sistem izvajanja podporne sheme 

je bilo vgrajenih premalo varovalk. Z novelo Energetskega zakona (EZ-1) je uveljavljena 

ponovna prenova podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE, 

tokrat s ciljem obvladovanja stroškov za podporno shemo (Agencija za energijo, 2015, str. 

21). 

 

Po novem bodo prejemniki podpor vstopali v podporno shemo na podlagi javnega poziva, 

ki ga objavlja Agencija za energijo. Agencija tudi izbira projekte in odloča o potrditvi ali 

zavrnitvi projekta za vstop v shemo. 

 

Za vstop v shemo mora biti po novem naprava izbrana na podlagi odprtega javnega poziva 

Agencije za energijo. Pred tem so proizvajalci, kot omenjeno, vstopali v shemo brez izbora 

najboljših ponudnikov z javnim pozivom, na podlagi vloge in izpolnjevanja zahtevanih 

pogojev (Agencija za energijo, 2015, str. 24). 

 

Nova shema predvideva letno 10 mio EUR novih subvencij, struktura tehnologij pa bo 

omejena s kvotami. Najboljši ponudniki bodo izbrani na podlagi javnega poziva, ki bo tudi 

osnova za oblikovanje višine podpore. Višina podpore ni predpisana; kandidat bo sam 

predlagal višino podpore, ki bo potem del točkovanja celotne ponudbe za postavitev 

naprave (poleg višine podpore bodo točkovali še vrsto energije, izkoristek naprave, 

umeščenost v prostor, velikost naprave, itd.) (Agencija za energijo, 2015, str. 24). 

 

Obvezna sestavina letne energetske bilance (Vlada Republike Slovenije, 2015, str. 8) je 

tudi načrt za delovanje podporne sheme za električno energijo iz obnovljivih virov (OVE) 

in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE) ter napoved razpoložljivih virov 

sredstev za naslednje leto. Vsako leto do 1. oktobra mora Agencija za energijo objaviti 

javni poziv z vabilom investitorjem k prijavi projektov za proizvodne naprave, s katerimi 

se potegujejo za vstop v podporno shemo. Za izvajanje podporne sheme bodo v letu 2016 

zagotovljena sredstva v višini 163 mio EUR, kar zadošča za izvajanje podporne sheme za 

upravičence, ki so že v podporni shemi, in omogoča tudi izvedbo javnega poziva Agencije 

za energijo in odobritev novih vstopov proizvodnih naprav v podporno shemo v obsegu 10 

mio EUR. Razpoložljiva sredstva za podpore razdeli Agencija za energijo s sklepi o 

potrditvi projektov za projekte na podlagi doseženih točk, ki izkazujejo izpolnjevanje meril 

iz javnega poziva in izbiro projektov usmerjajo, da bi dosegli tehnološke cilje za leto 2016 

(Vlada Republike Slovenije, 2015, str. 8):  

 

 10 % za hidroelektrarne do 1 MW nazivne moči,  

 30 % za elektrarne na lesno biomaso do 1 MW nazivne moči,  
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 10 % za SPTE proizvodne naprave na zemeljski plin do 50 kW nazivne moči,  

 30 % za obnovljene SPTE proizvodne naprave, ki delujejo v sistemih daljinskega 

ogrevanja,  

 20 % za vse druge OVE in SPTE tehnologije in proizvodne naprave in projekte, ki niso 

uspeli v odpiranjih v prvem krogu po točkah 1 do 4.  

 

Prvi javni poziv bo v letu 2016, zato podrobni postopki in učinki prenovljene sheme še 

niso znani. Vsekakor je rast stroška za podpore močno omejena; prav tako določene 

tehnologije spodbujajo bolj od drugih. Medtem ko je v letih 2010-2013 največji delež 

novih podpor odpadel na sončne elektrarne, so sedaj te omejene na največ 20 %, če 

sredstva niso porabljena s projekti iz prvih štirih alinej, navedenih odstavek višje. S 

prenovljeno shemo bolj spodbujajo lesno biomaso in sisteme daljinskega ogrevanja. 

 

Po ustnih informacijah s strani Agencije za energetiko trenutna shema še čaka na soglasje s 

strani Evropske Komisije, tako da je datum realizacije javnega poziva še pod vprašajem. 

 

2.13 Pregled sončnih elektrarn v Sloveniji  

 

V Sloveniji je bila prva sončna elektrarna nameščena leta 2001. Sledil je večletni premor, 

kateremu je sledila hitra ekspanzija, ki je trajala med leti 2010 in 2012. V letu 2015 so bile 

postavljene tri nove sončne elektrarne. Konec leta 2015 je bilo v Sloveniji 257,6 MW 

skupne instalirane moči na 3.367 sončnih elektrarnah (Tabela 16) (Brecl, 2015, str. 2). 

 

Tabela 16: Pregled sončnih elektrarn v Sloveniji za leto 2015 

  

Dejstvo  Leto 2015 

Število novih sončnih elektrarn v letu 2015 3 

Skupna moč novih sončnih elektrarn v letu 2015 235 kW 

Število vseh sončnih elektrarn 3.367 

Skupna moč vseh sončnih elektrarn 257,6 MW 

Povprečna moč sončne elektrarne 76 kW 

Proizvedena električna energija iz sončnih elektrarn 266 GWh 

Delež proizvedene električne energije iz sončnih elektrarn 1,90% 

Delež fotovoltaike med obnovljivimi viri energije 27,10% 

Letni prihranek emisij CO2 175,6 kt CO2-eq 

Število zaposlenih ljudi na področju fotovoltaike v Sloveniji 200 – 300 

 

Vir : Brecl, Pregled sončnih elektrarn v Sloveniji za leto 2015, 2015, str. 1 

 

Celoten segment sončnih elektrarn se je po letu 2013 ustavil. Majhno upanje na področju 

sončnih elektrarn ponuja v decembru sprejeta nova uredba o samooskrbi z električno 

energijo, kjer pa investicije ne bodo obsegale večjih postavitev, ki so za ponudnike sončnih 

elektrarn bolj zanimive (Brecl, 2016, str. 4). 
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Največ zmogljivosti je nameščenih v Podravski regiji in sicer 65,8 MW. Sledi Savinjska 

regija s 44,9 MW, Osrednja Slovenija s 40,2 MW, Dolenjska 28,8 MW, Prekmurje 23,6 

MW, Gorenjska 19,1 MW, Goriško 18,5 MW in zadnja Primorska 16,8 MW. (PV Portal, 

2016). 

 

Na Slika 25 lahko opazimo, da sta Primorska in Goriška najprimernejši za postavitev 

sončnih elektrarn z vidika osončenja. Obstaja tudi podrobnejša karta Slovenije, vendar sem 

želel za primerjavo prikazati celotno Evropo. Na lokaciji Primorske in Goriške sončne 

elektrarne dosegajo čez 1.200 ur polnega obratovanja, medtem ko je povprečje v preostali 

Sloveniji okoli 1.050 ur. Kljub temu da sta Primorska in Goriška najprimernejši, imata 

najnižji delež postavljenih sončnih elektrarn v Sloveniji. 

 

Slovenija je znotraj Evrope nekje v sredini glede na letno osončenje. Glede na Slika 25 

(številke na desni ob skali kažejo število obratovalnih ur sončne elektrarne) in Photovoltaic 

Geographical Information System lahko ugotovimo, da ima najugodnejšo lokacijo za 

postavitev sončnih elektrarn jug Španije in jug Portugalske, kjer sončne elektrarne 

presežejo 1.600 polnih obratovalnih ur. Večji deli Italije in Grčije dosegajo med 1.300 in 

1.400 obratovalnih ur. Nemčija, ki ima največ nameščenih sončnih elektrarn, v povprečju 

ne presega 1.000 obratovalnih ur. Po podatkih iz Photovoltaic Geographical Information 

System Južni Egipt preseže 1.700 obratovalnih ur.   

 

Slika 25: Pregled osončenja Evrope 

 

 
 

Vir : Solar radiation and PV maps - Europe, 2016 
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3 NETO MERITVENA SHEMA 

 

Trg sončnih elektrarn v Sloveniji je trenutno v fazi mirovanja. Po zelo aktivnih letih med 

2010 in 2013 je se trg ustavil, sedaj pa za nadaljnji razvoj obnovljivih virov energije 

potrebna spremenjena energetska politika. Potreben bo sprejem pravih konkretnih korakov, 

ki bodo državi omogočali uspešen prehod na večji delež obnovljive vire energije. Rast 

deleža obnovljivih virov energije se nadaljuje in imajo vedno večji delež pri 

zadovoljevanju električne energije, saj ne obremenjujejo okolja s CO2 in z emisijami 

prašnih delcev in so neomejen vir energije. Razvoj energetike v svetu in Evropski uniji gre 

vedno bolj v smer samooskrbe z električno energijo, razpršenih virov električne energije in 

močnega vlaganja v razvoja pametnih omrežij. Do sedaj pasivni mali porabniki naj bi tako 

postali aktivni udeleženci v energetiki, saj se lahko samooskrbujejo z električno energijo in 

jo v nekaterih primerih tudi prodajajo (Jenko, 2015). 

 

Vse stanovanjske novogradnje po letu 2020 naj bi bile skoraj ničenergijske. Naslednji 

korak so aktivne hiše, kar pomeni, da morajo imeti vir, s katerim lahko proizvajajo 

elektriko iz obnovljivih virov energije. Med možnimi izbirami je tako tudi postavitev male 

vetrne elektrarne, male hidro elektrarne (seveda rabimo vodni vir v bližini) ali mikro 

sončne elektrarne na stanovanjskem ali poslovnem objektu (ki jo je najlažje umestiti v 

urbano okolje). Ker cena tehnologij še ni zadosti padla, obnovljivi viri pa ne dajo stalne 

proizvodnje elektrike, v tujini in v Sloveniji uvajajo neto meritveno shemo, ki omogoča tak 

razvoj (Jenko, 2015). 

 

Slika 26: Proizvodnja v neto meritveni shemi in poraba tipičnega gospodinjstva 
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Vir : Latour, Kako deluje neto meritvena shema, 2013, str.41 
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Neto meritvena shema deluje na osnovi števca električne energije, ki se vrti v obe smeri. 

Tako je objekt, na katerem je sončna elektrarna čez dan, proizvajalec električne energije 

(več kot je sposoben sam porabiti), zato viške oddaja v omrežje in tako znižuje prejeto 

količino električne energije, ki je navedena na števcu. Ponoči pa, tako kot vsi ostali objekti, 

troši električno energijo iz omrežja (Slika 26 in Slika 27) (Združenje Slovenske 

fotovoltaike – GIZ, 2014). 

 

Shema je ugodna tudi za elektrodistributerje, na katere so priključeni stanovanjski objekti 

oz. sončne elektrarne, ki delujejo na osnovi neto meritvene sheme. Podnevi poraba 

električne energije doseže vrh, hiše s sončno elektrarno iz omrežja ne porabljajo nič 

električne energije in celo oddajajo v omrežje. Ponoči, ko je poraba električne energije 

minimalna in je zaradi nezmožnosti ustavitve energetskih virov na fosilne in nuklearne vire 

potrebno zagotoviti vsaj minimalno porabo, pa poraba objektov z malimi sončnimi 

elektrarnami ostaja nespremenjena, enaka kot sedaj. Električno energijo uporablja hiša, na 

kateri je nameščena ali pa se uporablja v neposredni bližini ter s tem razbremenjuje 

omrežje in niža izgube pri prenosu. Elektrodistributerji so prav tako deležni določene 

spodbude; sončne elektrarne proizvajajo in oddajajo elektriko v omrežje čez dan, ko so 

cene elektrike najvišje, nasprotno pa jo oddajajo nazaj tem proizvajalcem ponoči, ko so 

cene elektrike nižje (Združenje Slovenske fotovoltaike – GIZ, 2014). 

 

Slika 27: Delovanje neto meritvene sheme 

 

 
 

Vir : How Net Metering Works, Potek neto meritvene sheme, 2015  
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Neto meritvena shema je način spodbujanja gradnje obnovljivih virov, pri katerem je 

uporabniku omrežja zaračunana omrežnina le za neto porabljeno energijo na lokaciji ne 

glede na dejanski čas proizvodnje – torej tudi za proizvodnjo, ki v določenem trenutku 

morda oddaja v omrežje, ker je lokalna proizvodnja višja od lokalne porabe na lokaciji. Če 

je neto obračun na daljši časovni shemi, omrežje v bistvu prevzame vlogo hranilnika 

energije (Omahen & Volf, 2015, str 2.). 

 

Odjemalec v primeru neto meritvene sheme plača le tisti del električne energije, če poraba 

preseže proizvodnjo električne energije. Električne energije iz lastnega vira ne prodaja, 

temveč jo brezplačno prepusti svojemu distributerju. Posamezni udeleženec v neto 

meritveni shemi pridobi koristi predvsem iz nižjega stroška električne energije in 

omrežnine, ki so vezane na energijo (omrežnina, trošarina, prispevek za URE in energija), 

sočasno pa se odreče prihodku od prodane električne energije iz lastne proizvodnje. Od 

ostalih deležnikov v elektro-sistemu se s operaterjem omrežja nekoliko znižajo prihodki 

(manjša omrežnina) in država pobere manj prispevkov, medtem ko gospodinjstva ob 

ustrezni veličini sončne elektrarne ustvarijo manjši donos (Omahen & Volf, 2015, str. 5). 

 

Neto meritvena shema t. i. samooskrbe z električno energijo omogoča izgradnjo sončne 

elektrarne ali elektrarne, ki proizvaja električno energijo iz obnovljivih virov (sonce, veter, 

voda) s priklopom na nizkonapetostno inštalacijo objekta. Pred priklopom bo potrebno 

obstoječi števec električne energije nadgraditi ali pa ga zamenjati s števcem, ki omogoča 

obračun za prevzeto in oddano električno energijo iz (v) omrežja. Obračun med prevzeto in 

oddano električno energijo v omrežje bo izveden enkrat letno, pri čemer morebitni viški, 

oddani v omrežje ne bodo obračunani oz. so podarjeni distributerju. Zaradi tega je 

priporočljivo, da je moč elektrarne optimizirana na nekaj manj kot 100 % potreb po 

električni energiji na leto (Delovanje še za neto meritve, 2016). 

 

Pozitivni učinki uvedbe ukrepa so poleg znižanja računa za električno energijo 

gospodinjstvom in malim poslovnim porabnikom, ki se bodo samooskrbovali, še 

pridobivanje električne energije iz OVE in s tem doprinos k zavezam Slovenije k 

trajnostnemu razvoju, zmanjševanju energetske odvisnosti in zmanjševanju izpustov CO2. 

Ukrep ne bo obremenjeval podporne sheme za OVE in SPTE, proizvodnja in poraba 

električne energije na lokalnem nivoju pa bo razbremenjevala omrežje in s tem manjšala 

izgube pri prenosu energije po daljnovodih. Ukrep je namenjen spodbujanju slovenske 

industrije in razvoja in generira nova delovna mesta (industrija, krovci električarji, 

monterji, inženirji, administracija) (Portal energetika, 2016). 
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3.1 Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov 

energije  

 

Vlada RS je decembra 2015 izdala Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz 

obnovljivih virov energije, s katero Slovenija sledi smernicam Evropske komisije glede 

transformacije energetskega sistema. Ukrep je namenjen spodbujanju slovenske industrije 

in razvoja in generira nova delovna mesta (Portal energetika, 2016).  

 

Samooskrba z električno energijo iz obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: 

samooskrba) je proizvajanje električne energije iz obnovljivih virov energije, kot so sonce, 

veter in voda, za celotno ali delno pokrivanje lastnega odjema električne energije z napravo 

za samooskrbo (Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, 

Ur. l. RS št. 97/2015). 

 

Sprejem ukrepa bo omogočal gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem (MPO) 

samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (OVE) na podlagi neto 

merjenja. To pomeni, da bodo lastniki naprav za samooskrbo imeli obračunano porabo 

električne energije ob zaključku koledarskega leta na način, da bo upoštevana razlika med 

dovedeno in odvedeno električno energijo. Postavitev in priklop naprave za samooskrbo na 

notranjo nizkonapetostno inštalacijo stavbe je prvenstveno namenjena pokrivanju potreb 

gospodinjstva/MPO po električni energiji na letnem nivoju in ne proizvajanje viškov 

energije oziroma prodaja proizvedene električne energije. V primeru, če bo dovedena 

energija večja od odvedene (kar pomeni, da gospodinjstvo/MPO ne pokriva vseh svojih 

potreb), bo lastnik naprave kupil primanjkljaj/razliko energije. V primeru, če bo oddane 

več energije kot pa prejete (poraba gospodinjstva/MPO je manjša od količine proizvedene 

električne energije), pa je višek podarjen dobavitelju električne energije (trgovcu). Ker ne 

bo prodaje električne energije tudi ni potrebe po registraciji fizičnih oseb za opravljanje 

dejavnosti, saj v primeru samooskrbe ne gre za opravljanje pridobitne dejavnosti (Portal 

energetika, 2016). 

 

Nazivna moč naprav za samooskrbo je omejena na 11 kVA (1 kVA je enako 1 kW, če je 

kosinus (COS) enak 1; navadno se giblje med 0,8 in 0,9), saj je v tej fazi prvenstveno 

namenjena gospodinjstvom (na Sliki 29 primer maksimalne velikosti elektrarne, ki bo 

lahko vključena v neto meritveno shemo). Proizvedena električna energija lahko iz naprave 

take nazivne moči pokrije potrebe gospodinjstva na letni ravni. Naprava za samooskrbo 

mora izpolnjevati predpisane varnostne zahteve, s katerimi je zagotovljena primerna 

zaščita oseb, domačih živali in premoženja pred električnimi in drugimi nevarnostmi, ki se 

lahko pojavijo v času delovanja naprave. Za nadzorovano uvajanje tega ukrepa je določena 

največja skupna nazivna moč naprav v koledarskem letu, ki znaša 7 MVA za gospodinjske 

odjemalce in 3 MVA za male poslovne odjemalce, skupaj torej 10 MVA na leto (p, 20. 1. 

2016). 
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Slika 28: Primer 10,4 kW sončne elektrarne 

 

 
 

Vir : JB Energija d.o.o.  

 

Z letno priključitvijo 10 MW naprav za samooskrbo z električno energijo bomo v Sloveniji 

do leta 2020 zmanjšali izpuste za 27.800 t CO2 ter dodali k trenutni moči še 50 MVA 

oziroma pridobili 52,5 GWh zelene energije, brez kakršnegakoli obremenjevanja podporne 

sheme za OVE (Varčujem z energijo, 20. 1. 2016). Za primerjavo: skupna instalirana moč 

v letu 2015 je bila 257,6 MW (Tabela 14). 

  

Obstoječa proizvodna naprava, ki je vključena v sistem podpor po 372. členu EZ-1, se sme 

priključiti po principu samooskrbe, če izstopi iz sistema podpor ter sama naprava 

izpolnjuje določila Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz OVE (Ur. l. RS št. 

97/2015) in Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z EE iz OVE (Ur. l. RS 

1/2015). 

 

Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih 

virov energije določa, da mora naprava za samooskrbo, ki izkorišča energijo sonca, zaradi 

preprečitve električnega udara v vsakem trenutku omogočati izklop iz distribucijskega 

omrežja in zagotavljati, da je v napravi za samooskrbo v izključenem stanju zagotovljena 

mala napetost (ELV), ki je največ 50 V izmenične napetosti oziroma največ 120 V 

enosmerne napetosti. V primeru izpada distribucijskega omrežja ali zaznave prekoračitve 

predpisanih napetostnih in frekvenčnih mej v distribucijskem omrežju avtomatsko se mora 

naprava izklopiti in ne sme oddajati električne energije v distribucijsko omrežje (A-SOL, 

2016) 
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Glavna poenostavitev pri postavitvi elektrarne je dejstvo, da lastnik ni prodajalec, saj 

elektrike ne prodaja, temveč jo kompenzira z lastnim odjemom, zato potencialnemu 

lastniku ni potrebno odpreti pravnega subjekta za opravljanje dejavnosti prodaje elektrike. 

Postopek priključitve je poenostavljen. Agencija za energetiko ne izdaja več deklaracij za 

proizvajalno napravo ter odločbe o podpori, prav tako v shemi ni prisoten Borzen, medtem 

ko so ostali postopki priključitve ostali nespremenjeni (povzeto po Elektro Ljubljana d.d., 

2016): 

 

 vloga za izdajo Soglasja za priključitev samooskrbe – SZP.  

 Investitor pošlje distribucijskemu podjetju izpolnjeno Enotno vlogo za pridobitev 

soglasja za priključitev, v katerem navede, za katerim merilnim mestom odjema želi 

priključiti proizvodni vir kot samooskrbo. Idejna zasnova elektrarne je obvezna priloga. 

Sistemski operater distribucijskega omrežja (SODO) izda soglasje za priključitev, če so 

za to dane elektroenergetske in tehnične možnosti (SPDO, SONDO). Predpiše tehnične 

pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da bo mogoča priključitev proizvodnega vira kot 

samooskrba objekta. 

 Vloga za sklenitev Pogodbe o priključitvi (PoP) 

 Proizvajalec mora pred izvedbo priključka z distribucijskim podjetjem skleniti 

Pogodbo o priključitvi, s katero so urejena medsebojna razmerja, povezana s 

priključitvijo elektrarne na distribucijsko omrežje, finančni stroški, povezani s 

priključitvijo na omrežje in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek in 

priključitev. 

 Nadzor nad izdelavo priključka. 

 Nadzor nad izdelavo priključka: investitor najmanj osem dni pred pričetkom del pisno 

ali ustno sporoči na OE SDO, Služba za distribucijsko operativo (na posameznem 

nadzorništvu). 

 Vloga za izdajo Pogodbe o samooskrbi. 

 Vloga za izdajo Pogodbe o samooskrbi, ki jo sklenete z izbranim dobaviteljem 

električne energije. 

 Sklenitev Pogodbe o uporabi sistema. 

 Prevzem in priklop merilnega mesta. 

 

Pred prevzemom in priklopom merilnega mesta samooskrbe mora proizvajalec ali 

investitor predložiti naslednje dokumente v lokalnemu distributerju (povzeto po Elektro 

Ljubljana d.d., 2016):  

 

 veljavno SZP in veljavno PoP (obojestransko podpisana in s plačanimi stroški);  

 izjavo, da je inštalacija objekta pripravljena za priklop naprave za samooskrbo in da je 

naprava za samooskrbo skladna z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz 

obnovljivih virov energije in Pravilnikom o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z 

električno energijo iz OVE (izjava v prilogi);  
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 veljavno gradbeno dovoljenje (za novogradnjo);  

 potrdilo Agencije za energijo za obstoječo delujočo napravo za samooskrbo, da ni 

vključena v podporno shemo po 372. členu EZ-1;  

 izjavo proizvajalca proizvodne naprave za samooskrbo, da so zaščite v proizvodni 

napravi nastavljene skladno s standardom SIST EN 50438;,  

 navodila za uporabo naprave za samooskrbo v slovenskem jeziku;  

 pogodbo o samooskrbi za obstoječe (ali novo) merilno mesto sklenjeno z dobaviteljem;  

 vlogo za priključitev in uporabo sistema (v primeru prve priključitve merilnega mesta 

za odjem predložiti vse navedene priloge). 

 

V pristojnem nadzorništvu opravijo še vpis o izvedenem nadzoru priključka, ki ga morata 

podpisati odgovorna oseba za izvedbo nadzora nad izgradnjo priključka in lastnik SZP.  

 

3.2 Problemi neto meritvene sheme 

 

Velika večina stroškov omrežja, za katero uporabniki plačujejo omrežnino, je fiksne 

narave. Praktično edina izjema so stroški energije za pokrivanje izgub pri prenosu 

elektrike. Če se s sistemom neto meritvene sheme ne zmanjšajo fiksni stroški omrežja, so ti 

večinoma prevaljeni na tiste uporabnike omrežja, ki nimajo v lasti lokalnih proizvodnih 

naprav. Pri neto meritveni shemi se lahko zgodi tudi cikličen efekt, saj se s čedalje večjim 

številom obnovljivih virov čedalje več fiksnih stroškov omrežja prevali na odjemalce brez 

obnovljivih virov, s čimer so vzpodbude za potencialne investitorje čedalje višje. Na drugi 

strani zagovorniki obnovljivih virov trdijo, da so neto koristi obnovljivih virov tudi z 

vidika omrežja višji od stroškov, ki jih ti povzročijo (Omahen & Volf, 2015, str 2.). 

 

Trditev, da ta oblika podpore ne porablja dodatnih javnih ali drugih sredstev, ni ravno 

pravilna, saj so ob zmanjšani obveznosti omrežnine za prihodek prikrajšana distribucijska 

in prenosna podjetja. To zmanjšanje pa se bo skoraj zagotovo tako ali drugače preneslo na 

ostale končne porabnike (Medved et al., 2015, str. 10). 

 

Konične obremenitve v sistemu nastajajo v Sloveniji večinoma v zimskem času v večernih 

urah, ko je proizvodnja sončnih elektrarn enaka nič (Omahen & Volf, 2015, str. 3). 

Omrežje je oblikovano tako, da prenese največje obremenitve v času konične porabe. 

Vendar pa gospodinjstva dosegajo konično porabo, ko sončne elektrarne ne proizvajajo 

elektrike. Višek elektrike iz neto meritvene sheme je potrebno prenesti h končnemu 

odjemalcu, s čimer pa se strošek omrežja ne znižuje; dodatno se pojavijo izgube pri 

prenosu elektrike.  
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Slika 29: Delež proizvodnje in porabe elektrike skozi leto 
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Vir : JB energija, Delež proizvodnje in porabe elektrike skozi leto, 2015  

 

Neto meritvena shema bi omrežje razbremenila v dopoldanskih in popoldanskih urah, ko je 

poraba v sistemu nižja, s čimer bi povzročili dodatne težave z obvladovanjem ustreznega 

napetostnega profila. Za obvladovanje teh težav bo potrebna vgradnja dodatnih 

kompenzacijskih naprav, medtem ko bodo lastniki sončnih elektrarn omrežje še vedno 

obremenili v času konic, ki nastopajo v večernih urah in predvsem v zimskih mesecih. 

Prenosno in distribucijsko omrežje je načrtovano na konične moči, kar pomeni, da bi se 

vlaganja v omrežje lahko celo povečala. Zaradi tega ELES nasprotuje zmanjšanju tarif 

omrežnine saj bodo prav zaradi takih pristopov spodbud potrebe po vlaganju v omrežje 

narasle. Prav tako je ELES izrazili potrebo po izdelavi celovitega izračuna novih spodbud, 

ki bile ekonomsko ovrednotene s stališča vseh uporabnikov. Ne zadostuje namreč 

ugotovitev, da bo ta spodbuda pozitivno učinkovala le na posamezna gospodinjstva, 

medtem ko nimamo celovitega odgovora o vplivu na ostale udeležene subjekte (Medved et 

al., 2015, str. 10). 

 

 

4 EKONOMSKI VPLIVI NETO MERITVENE SHEME 

 

V tem poglavju bom izračunal 1) interno stopnjo donosa neto meritvene sheme, 2) 

primerjal donosnost neto meritvene sheme s staro podporno shemo in 3) izračunal višino 

prelivanja stroška omrežnine od gospodinjstev v neto meritveni shemi k ostalim 

gospodinjstvom. Za vsakega od teh izračunov sem izdelal svoj model. 

 

 



 57 

4.1 Metodologija 

 

Za izračun interne stopnje donosa sem oblikoval model v programu Excel. Model vsebuje 

vsa znana dejstva o obračunavanju in prihrankih v neto meritveni shemi. Primerljivega 

modela nisem našel nikjer v razpoložljivi literaturi.  

 

Uporabnik v shemi plačuje električno energijo, del omrežnine, ki je vezana na porabo, 

trošarino in prispevke za učinkovito rabo energije. Vsi ti stroški so vezani na dejansko 

porabo energije. Model na podlagi teh stroškov in porabe električne energije v enem letu 

izračuna prihranek, ki ga bo uporabnik neto meritvene sheme deležen (Slika 30, zeleno 

obarvano polje predstavlja prihranek skupaj z DDV) in ga primerja s stroškom postavitve 

sončne elektrarne. 

 

Ocena prihranka pri strošku električne energije se pripravi na podlagi naslednjih korakov: 

 

 določitev cene elektrike, ki jo plačujejo gospodinjstva; 

 določitev prispevkov vezanih na porabo; 

 poraba električne energije. 

 

Ocena stroška postavitve se pripravi na podlagi naslednjih korakov: 

 

 določitev velikosti sončne elektrarne glede na porabo; 

 določitev stroška postavitve sončne elektrarne glede na velikost. 

 

Cilj modela je določitev interne stopnje donosa in jo primerjati s podano hipotezo 1: neto 

meritvena shema je manj donosna od podporne sheme (»feed in«), vendar je zaradi 

dokumentacijske poenostavitve privlačna naložba za posamezna gospodinjstva, saj interna 

stopnja donosa (IRR) neto meritvene sheme presega 7 %. 

 

Za primerjavo donosnosti stare podporne sheme in neto meritvene sheme sem uporabil 

enako metodologijo kot pri omenjen računanju interne stopnje donosa. Razlika je le v tem, 

da sem vse podatke prilagodil na enako časovno obdobje in med shemama primerjal 

interno stopnjo donosa. Na ta način bom lahko določil, katera shema je bolj donosna.  

 

Ocena višine prelivanja omrežnin je pripravljena na podlagi naslednjih korakov: 

 

 pridobitev podatka o številu gospodinjstev; 

 določitev trenutne višine omrežnine, ki je odvisna od porabe; 

 določitev letne višine omrežnin; 

 določitev izpada omrežnine za posamezno gospodinjstvo, ki je vključena v neto 

meritveno shemo; 
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 določitev višine dodatne omrežnine, ki bi jo zaračunali gospodinjstvom, ki niso v neto 

meritveni shemi. 

 

Dobljene rezultate bom lahko primerjal s hipotezo 2, ki pravi: ob udeleži več kot 50.000 

uporabnikov v neto meritveno shemo, bi se omrežnina za uporabnike, ki ne bodo vključeni 

v neto meritveno shemo dvignila za več kot 1 EUR na mesec. 

 

4.2 Omejitve uporabljenih modelov 

 

V svojih izračunih sem uporabil tri modele. Vsak model ima seveda svoje poenostavitve, 

da lahko izračunamo želene podatke. Model za računanje interne stopnje donosa tako 

predvideva delovanje sončne elektrarne pri 1.050 ur letno, povprečni porabnik porabi 

enako količino elektrike iz visoke in nizke tarife. Model predvideva tudi padanje moči 

sončne elektrarne 1 % letno glede na preteklo leto. Realno so tu določena odstopanja med 

proizvajalci. Strošek postavitve sončne elektrarne sem ocenil glede na razpoložljive 

podatke, dejanski strošek pa lahko od tega odstopa. Model tudi ne upošteva stroška 

morebitnega vzdrževanja v dobi prvih 20 let. 

 

Pri primerjavi donosnosti neto meritvene sheme in podporne sheme se srečamo s 

podobnimi omejitvami kot pri prvem modelu. Donose med sabo primerjamo in ker so vsi 

trije primeri podvrženi enakim pogojem, lahko zaključim, da so rezultati med sabo 

primerljivi oziroma kakšnokoli odstopanje vpliva na vse tri izračune.  

 

Največ poenostavitev ima model prelivanja omrežnin, saj predvideva takojšnje prelivanje 

izgubljenih omrežnin k ostalim porabnikom elektrike. Prav tako predvideva, da se bodo za 

neto meritveno shemo odločala gospodinjstva s 5.000 kWh letne porabe elektrike. 

Morebitni dodatni stroški na omrežju ob priklopu dodatne sončne elektrarne mi niso znani.  

 

Noben model ne upošteva pozitivnih vplivov na okolje, prihranek pri izpustih CO2 in 

ostalih toplogrednih plinov. Prav tako noben model ne upošteva potencialne stroške 

razgradnje teh fotonapetostnih modulov. Proizvodnja fotonapetostnih modulov prav tako 

zahteva rabo strupenih snovi ter porabi veliko elektrike in vode. Do leta 2010 je količina 

elektrike, porabljene za proizvodnjo fotonapetostnega modula, presegala proizvedeno 

količino elektrike v celotni življenjski dobi fotonapetostnega modula (Solar panels now 

make more electricity than they use, 2016).  

 

4.3 Ocena donosnosti neto meritvene sheme za posameznega 

uporabnika 

 

Omrežnina, trošarina in prispevki za učinkovito rabo energije so postavljeni s strani države 

in so enaki ne glede na dobavitelja elektrike. Cena elektrike je odvisna od dobavitelja ter 
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tudi paketa storitev pri posameznem dobavitelju. Glede na hitro raziskavo maloprodajnega 

trga elektrike sem ugotovil, da trenutno najcenejšo elektriko ponuja dobavitelj Gen-I. S 

ciljem upoštevanja povprečne cene za odjemalca sem se odločil za cene elektrike, ki jo 

ponuja Petrol d.d. Izbran ponudnik je v spodnji polovici ponujanih cen električne energije 

za končne odjemalce, vendar zaradi konkurence na trgu lahko pričakujemo znižanja cene 

elektrike tudi pri nekaterih drugih trgovcih. 

 

Slika 30: Model za izračun donosnosti neto meritvene sheme 

 

PRIHRANKI: Letna poraba 

(kWh) Cena elektrike (EUR/kWh)

Omrežnina 

(EUR/kWh)

Trošarina 

(EUR/kWh)

Prispevek za 

URE (EUR/kWh)

LETNI 

PRIHRANEK 

SKUPAJ EUR

SKUPAJ Z 

DDV EUR

Skupaj 3.000 0,00305 0,0008 274,62 335,0364

Visoka tarifa (VT) 1.500 0,06572 0,04164

Mala tarifa (MT) 1.500 0,03601 0,03201

6 0,77283 0,73896 108,84888 132,795634

INVESTICIJA: Moč elektrarne 

(kW) - letna 

poraba/1050 Stroški elektrarne (EUR z 9,5 %DDV) DONOS:

2,86 4.826 IRR (10 let) -6,9%

Foto celice (EUR/na kW) 600 IRR (20 let) 2,4%

Nosilci (EUR/kW) 100 IRR (30 let) 4,6%

Razsmerniki (EUR/kW) 300

Števec (fiksno) 350

Projektiranje 300

Elektro meritev (fiksno) 200

Montaža 700

STROŠKI, KI OSTANEJO 

SO VEZANI NA 

PRIKLJUČNO MOČ

PRIKLJUČNA MOČ  

kW

Strošek priključne moči na 

kW

Prispevki za OVE 

in SPTE na kW

SKUPAJ 

STROŠEK

SKUPAJ Z 

DDV EUR

 
 

Osnovni model predvideva gospodinjstvo, ki živi v hiši na obrobju Ljubljane. Hiša je 

postavljena v smeri vzhod-zahod, tako da ima streha azimut 0 stopinj. Streha ima naklon 

30 stopinj, uporabnik pa bo na streho namestil polikristalne fotovoltaične celice. 

Photovoltaic Geographical Information System, ki spada pod Evropsko Komisijo, je na 

podlagi predstavljenega osnovnega uporabnika izračunal, da bo na taki lokaciji sončna 

elektrarna imela 1050 ur polnega obratovanja na leto (Slika 20).  

 

Na podlagi števila sončnih ur in letne porabe elektrike model izračuna potrebno velikost 

sončne elektrarne (Slika 31, modra barva). V predstavljenem primeru 2,86 kW, kar naj bi 

zadostovalo za pokrivanje letne potrebe gospodinjstva 3.000 kWh na predstavljeni lokaciji.  

Model prav tako predvideva upadanje moči sončne elektrarne za 1% glede na predhodno 

leto. Iz tega sklepamo, bo naš osnovni uporabnik v prvem letu obratovanja sončne 

elektrarne ob povprečnem osončenju pokril vso svojo letno potrebo po elektriki, nato pa 

mu bo naslednje leto zmanjkalo 1 % elektrike za končno kompenzacijo in bo moral 

doplačati za ta 1 % primanjkljaja. Ta delež se bo vsako leto počasi povečeval, skladno z 

upadanjem moči sončne elektrarne. Stroška doplačila elektrike model ne upošteva, saj se 

model ukvarja s prihrankom in posledično vplivom na interno stopnjo donosa. 
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Slika 31: Postavitev in osončenje osnovnega uporabnika v modelu 

 

 
 

Vir : Photovoltaic Geographical Information System, 2016 

 

Dejansko letno osončenje Slovenije oz. izbrane lokacije lahko močno niha (ca. 900 – 1.200 

ur letno), vendar model upošteva le povprečne vrednosti, ki jih je Photovoltaic 

Geographical Information System podal na podlagi dolgoročnih meritev. V praksi to 

pomeni, da kljub optimalni velikosti sončne elektrarne uporabnik že v prvem letu 

obratovanja moral elektriko dokupiti ali pa jo brezplačno prepustiti distributerju. 

 

Na podlagi pridobljene moči sončne elektrarne lahko izračunamo strošek za postavitev 

take sončne elektrarne. Pri tem sem upošteval naslednje cene (podatek pridobljen na 

podlagi razgovora z strokovnjaki iz panoge in ponudbe podjetja Elektronabava d.o.o.): 

 

 Foto celice 600 EUR/na kW 

 Nosilci  100 EUR/na kW 

 Razsmerniki 300 EUR/na kW 

 Elektro števec 350 EUR 

 Projektiranje 300 EUR do 3kW; 400 EUR do 6 kW in 500 EUR nad 6kW 

 Elektro meritev 200 EUR 

 Montaža  700 EUR do 3kW; 1.000 EUR do 6 kW in 1.200 EUR nad 6kW 

 

Na skupen strošek postavitve sončne elektrarne sem dodat še 9,5% DDV, saj pri postavitvi 

na ključ obračunamo storitveni DDV. 
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V postavljeni Hipotezi 1 nas zanima interna stopnja donosa za uporabnika v neto meritveni 

shemi. Interno stopnjo donosa (ang. Internal Rate Of Return – IRR) sem izračunal po 

naslednji formuli: 

 

 1

0
1

T
it

it
t

i

D
I

IRR

 



 

 

Pri tem je: 

 

IRR = interna stopnja donosa 

T  = celotno število časovnih obdobij, oziroma življenjska doba investicije 

t  = časovna obdobja, v katerih investicija generira neto denarni tok 

Dit  = neto denarni tok posamezne investicije v posameznem obdobju 

i  = i-ta investicija (i-ti projekt) 

Ii  = vrednost projekta oziroma strošek investicije 

 

V modelu sem računal IRR po 10, 20 in 30 letih, vendar sem za primerjavo izbral IRR po 

20-ih letih. Sončna elektrarna naj bi imela življenjsko dobo do 30 let, vendar so pogosto 

potrebna vzdrževalna dela, zamenjava razsmernikov, kar je vezano na dodatne stroške, ki 

jih model ne upošteva.  

 

V osnovnem modelu sem simuliral deset različnih uporabnikov, ki letno porabijo od 1.000 

kWh do 10.000 kWh elektrike in upošteval polovično razmerje med uporabo visoke in 

nizke tarife elektrike. 

 

Slika 32: Interna stopnja donosa in letni prihranek osnovnega uporabnika 
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Pričakovano prihranek elektrike v prvem letu linearno narašča, saj večji ko je strošek 

elektrike uporabnika, enako večji je tudi prihranek. Skupen prihranek vseh stroškov 

elektrike znaša 0,1116 EUR na kWh. Ob tem ne smemo pozabiti na stroške, ki jih 

uporabnik še vedno plačuje in so vezani na obračunsko moč. Uporabnik s 6 kW priklopne 

moči vseeno na leto plača 132,8 EUR (Slika 30: Model za izračun donosnosti neto 

meritvene sheme, vijolično polje), ob porabi 4.000 kwh letno pa prihrani 446,7 EUR pri 

stroških elektrike, vezanih na porabo.  

 

Del stroškov postavitve sončne elektrarne je fiksnih, del nelinearno narašča, sončne celice, 

inverterji in nosilna konstrukcija pa linerano naraščajo. Zaradi tega je IRR pri najmanjših 

porabnikih elektrike negativen, se nato naglo dvigne, ko pa začne dosegati svojo optimalno 

velikost se povečanje IRR približuje proti nič. Najmanjši simulirani porabnik ima pri 

postavitvi sončne elektrarne interno stopnjo donosa -2,8 %. Pri povprečnem gospodinjstvu, 

ki porabi 3.500 kWh elektrike letno, se IRR giblje med 2,43 % in 2,65 %. Večji 

gospodinjski porabniki elektrike imajo IRR v neto meritveni shemi nad 4 %, vendar tudi 

največji porabnik znotraj dovoljenih okvirjev neto meritvene sheme ne preseže 5 % IRR. 

 

Na Slika 32 sem dodal še IRR po 10 letih in IRR po 30 letih. IRR po 10 letih je za vse 

velikosti porabnika negativen in doseže -3,33 % pri največjem porabniku elektrike. Prav 

tako je IRR negativna za vse scenarije ob spremembi vhodnih spremenljivk v naslednjem 

podpoglavju. IRR po 30 letih doseže najvišjo vrednost 6,76 % pri največjem porabniku 

elektrike in je v povprečju 2 odstotni točki višja od IRR po 20 letih. IRR po 30 letih ima 

manjši vpliv na donosnost, saj zmogljivost sončne elektrarne pada 1 % glede na predhodno 

leto in je zato dodatni prihranek vsako leto manjši. 

 

Slika 33: Gibanje stroška investicije glede na velikost porabnika elektrike 
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Inverzno z rastjo IRR glede na velikost porabnika elektrike se giblje strošek investicije v 

EUR na kW nameščene moči sončne elektrarne. Pridobljen podatek sovpada s Slika 24, 

kjer naj bi se strošek tehnologije v 2015 spustil do 1,2 EUR za kW instalirane moči. Glede 

na določene dodatne stroške postavitve sončne elektrarne v neto meritveni shemi (drugačni 

inverterji), lahko ocenimo, da se največji porabniki v neto meritveni shemi že približajo 

optimalni velikosti sončne elektrarne, ki se jo glede na dano tehnologijo izplača postaviti.  

 

4.4  Scenariji ob spremembi vhodnih spremenljivk 

 

Primorska regija: Obalna regija in območje Krasa do Nove Gorice ima višje osončenje 

kot ostali predeli Slovenije (Photovoltaic Geographical Information System). Tu sončne 

elektrarne delujejo preko 1.200 ur letno. Zaradi navedenega je potrebno postaviti manjšo 

sončno elektrarno za zagotovitev enake količine elektrike kot v osrednji Sloveniji; 

posledično je višina investicije manjša. Višina prihranka se ne spremeni, saj je strošek 

elektrike pri istem dobavitelju enak, se pa izboljša IRR zaradi manjše začetne investicije. 

 

IRR za profil najmanjšega porabnika je še vedno negativen (Slika 34), za povprečnega 

uporabnika, ki porabi 3.500 kWh elektrike letno se IRR giblje med 3,37 % in 3,62 % (oz. 

ca. 1 odstotna točka višje kot osnovni scenarij). Največji gospodinjski porabniki elektrike 

bodo presegli 6 % IRR. 

 

Slika 34: Interna stopnja donosa in letni prihranek porabnika na Primorskem 
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Padec cene tehnologije: cene postavitve sončne elektrarne je v preteklosti močno padla. 

Hitrost padanja cene tehnologije se je znižala, vendar nadaljnji padec cene vseeno 

pričakujejo. Pri padcu cene tehnologije sem upošteval 20 % znižanje cene fotonapetostnih 
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modulov in inverterjev. Ostali stroški so ostali nespremenjeni. Na Slika 35 lahko vidimo, 

da bi se cena postavitve za največje gospodinjske porabnike znižala na 1,13 EUR za 1 kW 

instalirane moči (padec iz 1,29 EUR/kW).  

 

Slika 35: Gibanje stroška investicije glede na velikost porabnika elektrike ob padcu cene 

tehnologije 
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Slika 36: Interna stopnja donosa in letni prihranek ob padcu cene tehnologije 

 

111,7  

223,4  

335,0  

446,7  

558,4  

670,1  

781,8  

893,4  

1.005,1  

1.116,8  

-2,2%

1,62%

3,57%
3,83%

4,76%

5,44% 5,48%
5,94%

6,31% 6,62%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

IR
R

 p
o

 2
0

 le
ti

h

Le
tn

i p
ri

h
ra

n
e

k 
v 

EU
R

Letna poraba elektrike kWh

Prihranek elektrike v prvem letu IRR 20 let

 
 

 

Pri simulaciji sem upošteval osnovne vhodne parametre, kjer pa je zaradi nižje začetne 

investicije IRR izboljšan. Povprečna gospodinjstva bodo imela IRR med 3,57 % in 3,83 %, 

največji porabniki elektrike pa 6,62 % (+ 1,64 odstotne točke glede na osnovnega 
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porabnika). Glede na to, da je neto meritvena shema povsem nova, lahko pričakujemo, da 

bo v veljavi še nekaj let. V tem obdobju je povsem realno pričakovati tak padec cene 

tehnologije. 

 

Višja cena elektrike: od leta 2008 do konca leta 2015 se je povprečna cena elektrike za 

gospodinjstva dvignila za 27,3 % (SURS). Tudi če se dvig cene elektrike ne bo nadaljeval, 

pa lahko pričakujemo dvig omrežnin, kar bi imelo enak vpliv na naš model.  

 

Slika 37: Interna stopnja donosa in letni prihranek ob dvigu cene elektrike 
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Pri izračunu sem upošteval 8 % dvig elektrike. Za tako visok dvig sem se odločil na 

podlagi Slika 23, ki predvideva rast cene elektrike do leta 2021. Pri tem se nam obe 

premici premakneta levo navzgor, saj se prihranki pri elektriki povečajo in tako pri 

največjem porabniku dosežejo 1.167,20 EUR (Slika 37); interna stopnja donosa se dvigne 

na 5,53 %. Pri hkratnem dvigu cene električne energije in omrežnine bi bil učinek dvojen. 

 

Zavezanec za DDV: neto meritvena shema je predvidena tudi za manjše poslovne 

odjemalce elektrike. Pri simulaciji donosnosti za podjetja sem predvideval, da je podjetje 

zavezanec za DDV. Ob tem je strošek postavitve sončne elektrarne nižji za 9,5 % DDV, 

vendar na drugi strani je tudi prihranek nižji za 22 % DDV obračunan na položnici za 

elektriko. Zaradi različnih davčnih stopenj in posledično nižjega prihranka pri strošku 

elektrike kot pri investiciji se obe krivulji pomakneta desno navzdol glede na osnovnega 

porabnika v modelu. Največji porabniki elektrike bodo imeli interno stopnjo donosa le 3,7 

% (Slika 38). 
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Slika 38: Interna stopnja donosa in letni prihranek za zavezanca za DDV 
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4.5 Primerjave donosnosti s podporno shemo 

 

Za primerjavo donosnosti podporne sheme in neto meritvene sheme sem vse izračune 

prilagodil na obdobje 15 let, kolikor je znašala doba podporne sheme. Pri podporni shemi 

sem izbral dva primera glede na čas priklopa. Pri prvem sem upošteval čas priklopa v prvi 

polovici leta 2012, ko je bilo obdobje največjega razmaha sončnih elektrarn. Za drug 

primer pa priklop v septembru 2014 – prav pred iztekom podporne sheme. Za obe 

elektrarni sem predvidel zadovoljen odkup električne energije; pri tem je prva elektrarna 

prejela 0,29 EUR na kW, druga pa 0,092 EUR/kW, saj so podpore v vmesnem času močno 

padle. Za neto meritveno shemo sem vzel višino prihranka našega osnovnega odjemalca, ki 

znaša 0,11 EUR/kW. Na Slika 39 lahko tako vidimo velik razkorak med višino prihodka za 

prodano elektriko ob priklopu v prvi polovici leta 2012 ter priklopoma v letu 2014 oz. neto 

meritveno shemo. Neto meritvena shema je celo nekoliko donosnejša od zadnjega priklopa 

v podporno shemo (Slika 39). 
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Slika 39: Prihodek od elektrike glede na vrsto sheme 
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Glede na datum postavitve sem upošteval tudi različen strošek postavitve, ki pada v času 

skladno s Slika 24. Interno stopnjo donosa sem računal v obdobju 15 let. Pri vseh 

elektrarnah sem simuliral postavitev 10 kW sistema.  

 

Tabela 17: Primerjava donosnosti podporne sheme in neto meritvene sheme v Sloveniji 

 

Leto 
postavitve 

Cena 
EUR/kW 

moči v letu Moč kW 

Letna 
proizvodnja 

kw 
Odkupna 

cena 
Strošek 

postavitve 
IRR 
% NPV (5%) 

2012 1,7 10 10.500 0,29082 17.000 15,08  12.227,35 € 

2014 1,32 10 10.500 0,09222 13.200 0,34  -3.560,04 € 

2016 1,29 10 10.500 0,11168 12.900 3,25  -1.372,89 € 

 

Sončna elektrarna, postavljena v prvi polovici 2012, ima 15,08 % IRR (Tabela 17), sledi 

sončna elektrarna v neto meritveni shemi s 3,25 % IRR, sončna elektrarna postavljena ob 

koncu podporne sheme pa skoraj nima donosa. Ob zahtevani 5 % donosnosti se je 

izplačalo postaviti le sončno elektrarno v prvi polovici 2012. Prav tako smo ugotovili, da je 

trenutna podporna shema donosnejša od podporne sheme iz septembra 2014, vendar 

nobena ni niti blizu višine podpor v prvi polovici 2012. 

 

4.6 Ocena prelivanja omrežnin  

 

V Sloveniji je mogoče je zaslediti nekaj negativnih študij o izpadu omrežnin za omrežne 

operaterje. Po natančnejšem pregledu teh študij sem ugotovil, da so vsi so/avtorji teh študij 
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zaposleni pri omrežnih operaterjih, zato sem se odločil naredit izračun prelivanja omrežnin 

tudi sam. 

 

Za izračun je bilo potrebno narediti nekaj poenostavitev. Prva in najbolj ključna 

poenostavitev je, da se izgubljeni prihodki iz omrežnine nemudoma prevalijo na ostale 

odjemalce električne energije. Trenutno je določen prispevek za omrežnino v višini 

0,03844 EUR za kW porabljene elektrike. Ker sistemski operaterji potrebujejo določeno 

višino sredstev za zagotavljanje učinkovitega omrežja, bi se v primeru večjega izpada 

prihodkov prispevek za omrežnino nedvomno povečal. Po lastnih izračunih je znašala 

celotna omrežna v letu 2015 120,1 mio EUR. Nadaljnje sem upošteval, da so v neto 

meritveno shemo vključena gospodinjstva (brez zavezancev za DDV), ki v povprečju 

porabijo 5.000 kWh letno, saj smo izračunali, da je manjšim porabnikom neto meritvena 

shema manj donosna.  

 

Prav tako nismo upoštevali dejstva, da izgube v omrežju pri prenosu elektrike znašajo 

okoli 7 %, kar pomeni toliko manj porabljene elektrike, ki jo neposredno porabi 

gospodinjstvo (lastna raba), saj ni izgub pri prenosu. Ob upoštevanju uporabnika v neto 

meritveni shemi s 5.000 kWh letne porabe, 30 % lastne rabe elektrike ob nizki tarifi in 

prihranjenem 7 % zaradi prenosa elektrike, bo operater omrežja teoretični prihranil 3,78 

EUR na leto.  

 

Dodatno zaradi sončnih elektrarn ni pričakovati znižanega koničnega odjema, se pa lahko 

povečajo stroški omrežja zaradi zagotavljanja kakovosti dobave in regulacije napetosti. 

Višino morebitnih dodatnih stroškov nisem ocenjeval. 

 

Tabela 18: Prelivanje stroškov na ostale porabnike elektrike v neto meritveni shemi v 

Sloveniji 

 

Število 

gospodinjstev 

v neto 

meritveni 

shemi 

Število 

gospodinjs

tev (SURS, 

2015) 

Raba elektrike 

v 

gospodinjstvih 

v 2015 (kW) 

Omrežnina 

na kW 

porabljene 

elektrike 

(EUR) 

Letni 

prihodek 

operaterjev 

omrežja 

(EUR) 

Izpad 

omrežnine 

zaradi 

neto 

meritvene 

sheme 

(EUR) 

Dodatni 

letni 

strošek 

omrežnine 

za 

odjemalca, 

ki ni v 

shemi 

Dodatni 

mesečni 

strošek za 

odjemalc

a, ki ni v 

shemi 

0 820.541 3.125.000.000 0,03844 120.125.000 0 0,00 0,00 

1.000 820.541 3.125.000.000 0,03844 120.125.000 192.200 0,18 0,01 

5.000 820.541 3.125.000.000 0,03844 120.125.000 961.000 0,89 0,07 

10.000 820.541 3.125.000.000 0,03844 120.125.000 1.922.000 1,80 0,15 

20.000 820.541 3.125.000.000 0,03844 120.125.000 3.844.000 3,65 0,30 

30.000 820.541 3.125.000.000 0,03844 120.125.000 5.766.000 5,55 0,46 

50.000 820.541 3.125.000.000 0,03844 120.125.000 9.610.000 9,50 0,79 

100.000 820.541 3.125.000.000 0,03844 120.125.000 19.220.000 20,32 1,69 

200.000 820.541 3.125.000.000 0,03844 120.125.000 38.440.000 47,18 3,93 
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Izračun je izdelan na podlagi leta 2015, kjer je upoštevano 820.541 gospodinjstev v 

Sloveniji, ki so skupaj porabila 3.125 GWh elektrike. Ob tem je povprečno gospodinjstvo 

porabilo 3.808 kWh elektrike in plačalo 146,4 EUR letne omrežnine. 

 

Izračun nam pokaže, da se pri vključitvi 1.000 porabnikov v neto meritveno shemo 

mesečni strošek za preostale porabnike poveča za 0,015 EUR oz. pri vključitvi 50.000 

gospodinjstev neto meritveno shemo za 0,79 EUR mesečno (Tabela 18). 

 

Pomembno je tudi upoštevati dejstvo, da uredba o neto meritveni shemi omejuje letno 

količino proizvajalnih naprav na 10 MW. V svojem modelu sem predvideval, da bo 

povprečno gospodinjstvo, ki se bo vključilo v neto meritveno shemo, imelo 5.000 kWh 

letne porabe elektrike. Iz tega izhaja, da bo povprečna velikost sončne elektrarne znašala 

4,76 kW. Ob upoštevanju, da se mali poslovni porabniki ne bodo vključevali v neto 

meritveno shemo, se bo lahko v to shemo vključilo največ 2.100 gospodinjstev na leto. Iz 

tega lahko zaključimo, da tudi po petih letih delovanja neto meritvene sheme dodatni 

mesečni strošek omrežnine ne bo presegel 0,20 EUR za povprečnega porabnika električne 

energije. 

 

4.7 Analiza rezultatov in preverjanje hipotez 

 

V uvodu sem postavil dve hipotezi. Prva se je nanašala na donosnost postavitve sončne 

elektrarne v neto meritveni shemi.  

 

H1: Neto meritvena shema je manj donosna od podporne sheme (»feed in«), vendar je 

zaradi dokumentacijske poenostavitve privlačna naložba za posamezna gospodinjstva, saj 

notranja stopnja donosa (IRR) neto meritvene sheme presega 7 %; 

 

Notranja stopnja donosa za osnovnega porabnika narašča s letno količino porabljene 

elektrike. Največji odjemalec z letno porabo 10.000 kWh bi dosegel IRR 4,98 %, kar je 

manj od zahtevane donosnosti v hipotezi 1. Glede na osnovnega porabnika lahko hipotezo 

zavrnemo. 

 

Simuliral sem tudi postavitev sončne elektrarne na območju večjega osončenja, kjer je 

največji dosežen IRR 6,33 %, padec cene tehnologije, kjer je najvišji IRR 6,62 %, dvig 

cene elektrike pa poda najvišji IRR pri 5,53 %. Nobena od simulacij ne preseže zahtevane 

donosnosti 7 % iz hipoteze 1. Najmanj je donosna investicija za manjšega poslovnega 

porabnika, ki najvišji IRR doseže pri 3,7 %, pri čemer pa nisem upošteval, da poslovni 

odjemalci porabijo več elektrike v višji tarifi, saj navadno obratujejo ob delavnikih. 
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Nobena simulacija ni presegla 7 % zahtevane donosnosti. Ob upoštevanju osončenja na 

Primorskem in hkratnem padcu cene tehnologije dosežemo 8 % IRR za največjega 

odjemalca. Ob določenih pogojih je torej hipoteza 1 veljavna. Najverjetneje bo potrebno za 

to še počakati leto ali dve, vendar je padec cene tehnologije glede na trend padanja zelo 

verjeten.  

 

Vsem simulacijam je skupno, da se najmanjšim in povprečnim porabnikom električne 

energije zgolj ekonomsko gledano ne splača investirati v sončno elektrarno v neto 

meritveni shemi. Investicija je priporočljiva za gospodinjstva, ki porabijo vsaj 6.000 kWh 

elektrike letno. To so načeloma veččlanska gospodinjstva, ki živijo v hiši in se ogrevajo z 

elektriko (toplotna črpalka). 

 

Primerjava donosnosti med podporno shemo in neto meritveno shemo je pokazala, da je 

bila priključitev sončne elektrarne pred prenehanjem podporne sheme (IRR 0,34 %) manj 

donosna od trenutne neto meritvene sheme (IRR 3,25 %). Daleč najbolj donosno pa je bila 

priključitev sončne elektrarne v podporno shemo v prvi polovici leta 2012, saj je IRR 

dosegel 15,08 %. Glavnina sončnih elektrarn (Slika 21) je bila postavljena do konca leta 

2012, ko so bile subvencije za odkup elektrike zelo visoke; nato se je intenzivnost 

postavljanja v letu 2013 močno znižala in povsem prenehala v 2014. Glede na 

predstavljena dejstva lahko zaključimo, da je bila podporna shema bolj donosna od neto 

meritvene sheme.  

 

Druga hipoteza se nanaša na potencialne dodatne stroške, ki bi jih utrpeli ostali porabniki 

elektrike, ki se ne bi vključili v neto meritveno shemo. 

 

H2: Ob udeležbi več kot 50.000 uporabnikov v neto meritveno shemo, bi se omrežnina za 

uporabnike, ki ne bodo vključeni v neto meritveno shemo, dvignila za več kot 1 EUR na 

mesec. 

 

Predstavljeni model (Tabela 18) je izračunal, da bo v primeru takojšnjega prelivanja izpada 

omrežnine k porabnikom, ki niso v neto meritveni shemi, v primeru vključitve 50.000 

gospodinjstev v neto meritveno shemo dodatni strošek za ostale porabnike 0,79 EUR na 

mesec, kar je manj od zneska navedenega v hipotezi, tako lahko hipotezo zavrnemo.  

 

Dodatno smo spoznali, da se glede na omejitve v Uredbi o samooskrbi in postavljen model 

lahko na leto v neto meritveno shemo vključi le 2.100 gospodinjstev. Torej za dosego 

višine 50.000 gospodinjstev bi potrebovali 23,8 let. Osebno pričakujem do 5.000 

gospodinjstev v neto meritveni shemi v naslednjih nekaj letih, pri čemer bi bil dodatni 

strošek omrežnine 0,07 EUR mesečno. Ob tem lahko zaključimo, da so bojazni nekaterih 

avtorjev (Omahen & Volf, 2015) o visokem obremenjevanju preostalih porabnikov 

elektrike pretirane. 
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Omahen in Volf (2015) prav tako opozarjata na ciklični efekt prelivanja omrežnin, saj višji 

ko bi bil strošek omrežnine, višji bi bil prihranek za uporabnike v neto meritveni shemi in 

posledično vedno višja motivacija za vklop v shemo. Glede na postavljene omejitve glede 

letne višine nameščene nove moči in višino dodatne obremenitve omrežnine (šele pri 

50.000 uporabnikih v neto meritveni shemi, bi dodatno prihranil 9,5 EUR na leto) lahko 

realno ocenimo, da se ciklični efekt ne more zgoditi. Prvenstveno že zaradi letnih omejitev 

nove nameščene moči, kakor tudi sam prihranek ne naredi investicijo toliko bolj donosno, 

če upoštevamo, da povprečni porabnik elektrike letno sedaj plača 146,4 EUR omrežnine. 

 

SKLEP  

 

Quo vadis energetska slika Slovenije? Slovenija je močno odvisna od uvoza energije, saj ta 

presega 50 % v celotni rabi energije. Več kot 40 % delež dosega nafta, ostalo pa plin in 

Indonezijski premog. Glavnino nafte porabijo v transportu, kjer pa pravih alternativ še ni. 

Z omenjenim problemom se ne srečuje le Slovenija: to je načeloma problem celotne EU 

oz. celotnega sveta. Najverjetneje Slovenija sama ne bo naredila tehnološkega preskoka, 

niti ni načrtovan v Dolgoročnih energetskih bilancah (2014), temveč bo tehnologijo 

uvozila.  

 

V preteklosti se je veliko govorilo o biogorivih, ki pa zaradi padca cene nafte, naraščajoči 

ceni hrane ter tudi delnemu odporu uporabnikov niso zaživela v planiranem obsegu. 

Trenutno se veliko denarja investira v razvoj električnih avtomobilov, prav tako je že kar 

nekaj različnih proizvajalcev ponudilo svoje rešitve. Največji problem ostaja shranjevanje 

električne energije, saj najdražji ponudniki električnih avtomobilov obljubljajo doseg 400 

km z enim polnjenem baterije v optimalnih pogojih, medtem ko cenejši avtomobili 

dosegajo med 100 in 200 km. Za primerjavo ima avtomobil Tesla S 85 baterijo 

zmogljivosti 85 kWh, ki bi jo z 10 kW elektrarno (največjo v neto meritveni shemi), 

napolnili v 8,5 ure ob ves čas optimalnem osončenju (kar je v praksi povsem nerealno). 

Električni avtomobili so zanimiva alternativa, vendar trenutno je tehnologija še predraga, 

baterije pretežke in premalo zmogljive za nadomestitev nafte v prometu. Iz navedenega 

lahko sklepamo, da bo Slovenija najverjetneje še dolgo močno odvisna od naftnih 

derivatov. 

 

Slovenija je ravno zaključila investicijo v nov blok termoelektrarne TEŠ 6. Proizvodni 

strošek na MWh elektrike znaša 61 EUR, kar je visoko na tržnimi cenami. Trenutno je 

cena elektrike tako nizka, da se dejansko nobena investicija v nesubvencionirano 

proizvodnjo elektrike ne izplača. NEK proizvaja elektriko pri tržni ceni, medtem ko najbolj 

donosne ostajajo Dravske elektrarne, ki so povsem amortizirane in nimajo stroška goriva. 

Novih HE (srednja Sava, Mura) se pri trenutnih cenah prav tako ne izplača graditi, saj se 

investicija ne povrne niti v 30 letih. Najverjetneje so tudi vse nove elektrarne v Sloveniji 

(vse HE na spodnji Savi in TEŠ 6) primerljivo zgrajene z zelo visokimi stroški.  
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Slovenija ima kvalitetno in stabilno oskrbo z elektriko. OVE so na voljo samo v 

določenem obdobju (sonce, veter), zato nujno potrebujemo tudi velike proizvodne obrate 

za zagotavljanje stabilne oskrbe. Določene investicije so nujne za zagotavljanje stabilne 

oskrbe, kljub temu da se ekonomsko ne izplačajo, kar postaja jasno v celotni EU. Zadnja 

leta se zato pogosto omenja Capacity Remuneration Mechanisms (CRM), ki bi ga 

prejemali določeni sistemsko pomembni proizvajalci. Dejansko to pomeni subvencija 

konvencionalnim proizvajalcem elektrike, podobno kakor subvencija za OVE. Očitno bi 

bili radi vsi proizvajalci elektrike subvencionirani.  

 

Cena elektrike za končnega odjemalca (gospodinjstvo) predstavlja okoli tretjino celotnega 

stroška elektrike. Če bi k temu hipotetično dodali še strošek za CRM (povsem verjetno za 

pokrivanje poslovanja TEŠ 6), bi lahko delež dejansko porabljene energije padel na 25 %, 

medtem ko je ostalih 75 % stroška fiksnega. Potem se lahko celo vprašamo, če trg 

električne energije sploh deluje, glede na to, da je 75 % stroška fiksnega (določenega s 

strani države) in si ga razdelijo operaterji, konvencionalni proizvajalci elektrike ter 

proizvajalci OVE. Skoraj celotna elektro industrija je v večji meri vezana na fiksno 

določene postavke, katerih višino določa država. Namesto usmerjanja energije v 

stroškovno učinkovitost in ponujanja čim višjega servisa za odjemalce, ti subjekti usmerijo 

energijo v prepričevanje države h konstantnemu poviševanju prispevkov. Kljub padcu cene 

elektrike na borzah lahko realno pričakujemo, da se bo skupni strošek elektrike za 

gospodinjskega odjemalca počasi povečeval.  

 

Slovenija je doživela razmah sončnih elektrarn med leti 2010 in 2012. Skupna instalirana 

moč je v letu 2015 dosegla 257 MW oz. so sončne elektrarne v istem letu proizvedle 266 

GWh elektrike, kar predstavlja 1,9 % celotne proizvodnje v tem letu. Da je Slovenija 

dosegla tak delež sončne energije, bo potrebno v 15 letih izplačati 1 mlrd EUR podpore. 

Gledano zgolj iz ekonomskega vidika, bi bilo bolj smiselno zgraditi še eno 

termoelektrarno, ki bi zagotavljala 20 % celotne proizvodnje v Sloveniji. Dodatno 

neugodno je dejstvo, da je celotna tehnologija uvožena, zato imajo sončne elektrarne 

majhen učinek na narodno gospodarstvo.  

 

Pri postavitvi sončnih elektrarnah je največjo napako Slovenija naredila pri času začetka 

sheme. Če bi podporno shemo začeli izvajati v letu 2016, bi lahko dosegli isti obseg 

instalirane moči ob skupni bodoči izplačani podpori, ki bi bila za 2/3 nižja od trenutnega 

zneska. 

 

Nova neto meritvena shema daje nekaj upanja fotovoltaični industriji v Sloveniji. Realno 

pa zaradi relativno nizkega donosa ne pričakujem pretiranega navdušenja in navala nad 

neto meritveno shemo. Tudi če bi celotno kvoto 10 MW letno izpolnili v naslednjih petih 

letih, bi delež elektrike iz neto meritvene sheme dosegel 0,34 % celotne proizvodnje v 

Sloveniji. Če upoštevamo, da so obnovljivi viri v letu 2015 prispevali 32,9 % celotne 
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elektrike, lahko realno ocenimo, da neto meritvena shema ne bo bistveno prispevala k 

deležu obnovljivih virov energije.  

 

Analiza notranje stopnje donosa je ovrgla hipotezo H1: Neto meritvena shema je manj 

donosna od podporne sheme (»feed in«), vendar je zaradi dokumentacijske poenostavitve 

privlačna naložba za posamezna gospodinjstva, saj notranja stopnja donosa (IRR) neto 

meritvene sheme presega 7 %. Pri vseh spremembah vhodni spremenljiv IRR ni presegel 

zahtevane donosnosti 7 %. Zahtevano donosnost bi lahko sončne elektrarne v neto 

meritveni shemi dosegle ob več hkratnih spremembah vhodnih spremenljivk, kot na primer 

dvig cene elektrike in nižja cena tehnologije ali pa večje osončenje in padec cene 

tehnologije. 

 

Ocena prelivanja stroška omrežnine je prav tako zavrnila hipotezo H2: Ob udeležbi več 

kot 50.000 uporabnikov v neto meritveno shemo, bi se omrežnina za uporabnike, ki ne 

bodo vključeni v neto meritveno shemo, dvignila za več kot 1 EUR na mesec. Postavljen 

model nam je pokazal, da bi se ob vključitvi 50.000 uporabnikov v neto meritveno shemo 

omrežnina dvignila za 0,79 EUR; glede na omejitve realno pričakujem dvig omrežnin v 

višini 0,07 EUR. 

 

Celotno tehnologijo sončnih elektrarn uvažamo; prav tako Slovenija ne leži na najboljši 

lokaciji, ki bi bile optimalno osončene. Z vidika države se mi prav tako ne zdi pretirano 

smotrno močno podpirati proizvodnjo elektrike iz naslova vetra. Slovenija ima nekaj 

primernih lokacij, prav tako je cena tehnologije padla. Vendar proizvodnja kot pri sončnih 

elektrarnah ni stabilna; postavljeni objekti so zelo visoki in posegajo v okolje; v bližnjo 

okolico oddajajo nizkofrekvenčni hrup; prav tako bi celotno tehnologijo uvažali. Osebno se 

mi zdi najbolj smiselno podpirati male/srednje hidroelektrarne. Objekti so v naravi manj 

opazni, imajo bolj stabilno proizvodnjo (povprečno do 4.000 ur letno), zasebni sektor bi 

gradil take HE veliko ceneje kot velike HE na Savi (pod 2.000 za kW, na Savi nad 3.000 

za kW instalirane moči), podpore bi bile zelo nizke. Najbolj ključno pa je, da lahko takšne 

objekte do 90 % postavimo z opremo in tehnologijo izdelano v Sloveniji, kar bi imelo 

veliko večje vplive na BDP. Slovenija je tudi vodno bogata država z veliko potoki, kjer so 

včasih delovali mlini; sprostitev gradnje malih HE bi očistila veliko zapuščenih vodotokov, 

poplavna varnost bi se izboljšala. Z ustreznim načrtovanjem ribjih poti se lahko tudi ta 

problem reši. Trenutno največja ovira za male HE je umeščanje v prostor (Natura 2000), 

soglasje ARSO in pridobitev gradbenega dovoljenja.  

 

Neto meritvena shema je korak v pravo smer. Sicer ne prinaša bistvenega prispevka k 

celotni proizvodnji elektrike, niti ni zelo donosna naložba za posameznika. Imajo pa bolj 

ekološko naravnana gospodinjstva možnost proizvajati elektriko iz sonca in jo delno sami 

porabiti. Tako imamo v Sloveniji shemo, ki podpira proizvodnjo električne energije iz 

sonca, hkrati pa je omejena in ekonomsko le delno privlačna, kar je po moje strateška 

usmeritev Vlade/Ministrstva za infrastrukturo na področju razvoja sončnih elektrarn.  
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