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• brez dodatnih ukrepov povečanje uvozne odvisnosti 

EU z  50 % na 70 % v letu 2030 
 

• svetovno povpraševanje po energiji se bo do leta 2030 
povečalo za 60 % 
 

• cene nafte in plina se verjetno ne bodo znižale 
 

• podnebje se bo zaradi emisij toplogrednih plinov 
segrelo do leta 2100 za 1,4 oC do 5,8 oC 

 

ENERGETSKI IZZIVI EU 

V PRIHODNOSTI   
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• zanesljivost oskrbe z energijo  

 
• konkurenčnost oskrbe z energijo 

 
• varovanje okolja  

 
 

• konkurenčnost gospodarstva 
 

• odpiranje novih delovnih mest 
 

• pospeševanje regionalnega razvoja 
 

• izboljšanje bivalnega udobja in delovnih pogojev  
 
 
 
 
 

STRATEŠKI CILJI ZA TRAJNOSTNI 

ENERGETSKI RAZVOJ  
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Do leta 2020  (sklepi Evropskega sveta – marec 2007): 

 
• znižati emisije toplogrednih plinov za 20 % glede na 

leto 1990 

 
• doseči 20 % prihranka primarne energije, kar pomeni 

znižanje porabe energije na nivo iz leta 1990 in 
prihranek 60 milijard EUR letno 
 

• povečati delež obnovljivih virov energije v primarni 
energetski bilanci na 20 % 
 

• povečati delež biogoriv v prometu na 10 % 
 

 
 

DOLGOROČNI CILJI EU-27 ZA 

TRAJNOSTNO RABO ENERGIJE     



Mednarodna agencija za 

energijo - IEA 

 ZP je ključnega pomena za energetsko oskrbo 
sveta 

 Trenutno pokriva  22% svetovnega 
energetskega trga in poraba narašča, 
predvsem v sektorju elektrike.  

 Prednosti ZP pred drugimi fosilnimi gorivi so: 
nizek ogljični odtis, je energetsko učinkovit in 
enostaven za uporabo. 

 Smernice razvoja na strani proizvodnih virov in 
OVE ter porabnikov 

 



EU Strategija za ZP 

 Konkurenčnost – trg ZP, razvoj tržišča 

opreme za uporabo ZP, industrija 

 Sigurnost dobave: dolgoročna in 

kratkoročna (odgovor na krize) 

 Trajnost: “back up” gorivo za obnovljive 

vire energije, najčistejše fosilno gorivo, 

energetsko učinkovito 

 Varnost 



Zemeljski plin –COM(2008)769 

strateške smernice 

 Drugo najpomembnejše gorivo v 

mešanici energetskih virov v EU 

 Predstavlja 25% notranje porabe energije 

(2% 1960, 16% 1985) 

 42% uvoza (nove članice 63%, stare 39%) 

 Dolgoročna in kratkoročna zanesljivost 

oskrbe je javno dobro in ji je potrebno 

posvečati veliko pozornost 
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trda goriva 

6% 

nafta 

68% 

ZP 

22% 

OVE 

1% 

elektrika 

3% 

UVOZ ENERGIJE V SLOVENIJI 



Prenosna infrastruktura 

COM(2008)782 

 So arterije  

 Varnost oskrbe in povečanje naložb v razvoj 

omrežij, ki mu bo EU posvečala veliko pozornost 

 Cilj trajnostna, , varna in konkurenčna energija 

 Cilj “20-20-20” se mora odražati tudi v omrežjih 
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 Pomembna vloga tudi v prihodnosti 

 Stavbe - kogeneracije, trigeneracije 

 Industrija 

 Promet 

 Razpoložljivost plina: 

 skladiščenje in strateške rezerve 

 prožnost oskrbe (razpršenost virov) 

 UZP 

 “Supply-demand management” 
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Izzivi prihodnosti 

“SDM” 

 Razširjanje področij uporabe ZP 

 Uporaba v transportu 

 Naložbe v nove vire – bioplin 

 Uporaba obstoječe infrastrukture za prenos bioplina 

in mešanic vodika 

 Uporaba bioplina in mešanic v vseh sektorjih, izziv v 

transportu 
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BIOPLIN  - ZEMELJSKI PLIN 

 Bioplin lahko nadomesti biometan 

 Pomeni številne prednosti za okolje in 

gospodarstvo in pomeni prehod v 

nizkoogljično družbo 

 Zakaj? 
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BIOMETAN 

 Je okolju najprimernejše gorivo, kajti njegov GWP je 

25x večji od CO2 

 Ostala biogoriva so okolju manj škodljiva, biometan 

je koristen za okolje 
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IZ BIOPLINA V BIOMETAN 

 

Ljubljana, 4. oktober 2012 14 



SUBSTRATI ZA BIOPLIN 

 Organski odpadki iz gospodinjstev 

 Kmetijski odpadki iz poljedelstva 

 Kmetijski odpadki iz živinoreje (gnojnica) 

 Komunalne odpadne vode  

 Odpadno blato čistilnih naprav 

 Gojene rastline 

Ljubljana, 4. oktober 2012 15 



INJICIRANJE BIOPLINA V 

OMREŽJE ZP  

 100% bioplin 

 Mešanica 30/70, v Avstriji imenovan 

Naturgas30 

 Mešanica 60/40, v Avstriji imenovan 

Naturgas60 

 Pravilnik o energetski učinkovitost stavb 

 EU direktiva o stavbah  
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Obstoječa infrastruktura 
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OKOLJSKE PREDNOSTI  

 

 Zmanjšane emisije toplogrednih plinov 

(CH4) 

 Zmanjšane emisije amonijaka in drugih 

nevarni snovi v zrak, tla in vodo 

 Zmanjšane neprijetne vonjave 

 Zmanjšanje količin mikroorganizmov in 

spor 
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Gospodarske prednosti - 1 
 Lokalna proizvodnja, nova delovna mesta, 

regionalni razvoj 

 Regionalna povezanost dobaviteljev – 
prevoznikov-odjemalcev 

 Učni poligoni, tehnični turizem 

 Povezava z integrirano in ekološko pridelavo 
(kolobarjenje) 

 Zaključeni življenjski krogi brez odpadkov 
(substrat  - bioplin - gnojilo) 

 Proizvodnja bioplin – biometana je naraven 
proces 
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Gospodarske prednosti - 2 
 Zmanjšana uvozna odvisnost 

 Biometan lahko stabilizira energetski sistem 
preko možnosti skladiščenja in raznolikosti 
substratov, plinohramov,.. 

 Bioplin v omrežju ZP izkorišča že obstoječo 
infrastrukturo, kar pomeni, da za prenosne 
kapacitete niso potrebni novi posegi v okolje 

 Uporaba bioplina v primerjavi z ostalimi OVE 
ima zelo diverzificirano uporabo in s tem 
visoko dodano vrednost 
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Gospodarske prednosti - 3 

 Enostavna uporaba v že obstoječih 

sistemih ogrevanja, kuhanja, v industriji, 

kogeneracijah 

 Bioplin je visoko učinkovito biogorivo 

 Uporaba bioplina razvija nove poslovne 

modele, priložnosti in povezave 
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29% 

38% 

33% 

RABA ENERGIJE V 2011 

INDUSTRIJA PROMET OSTALA PORABA



Uvoz energije 
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 Prednosti vozil na naravni in bioplin 
 

 Manj emisij dušikovega oksida 87%, CO 70%, CO2 

20% in drugih toplogrednih plinov  

 Manj hrupa (ca 3-5dB) v primerjavi z dizlom 

 Lokalni, obnovljiv vir 

 V primerjavi z biodizlom bioplin ne posega na 

področje pridelave hrane 
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Potencialni uporabniki CNG in 

bioplina 

Javni transport 

Specialna vozila za zaščitena 

območja 

Transport v kmetijstvu 

Osebna vozila  
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Proizvajalci avtomobilov 
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 Evropski komite za standardizacijo 

pripravlja enotne standarde za ZP 

 V Direktivi o RES je dana podpora NGV 

 V okviri Programa obnove gospodarstva 

2008 je podan tudi predlog znižanja DDV 

za okoljsko primerna vozila 

 EIB ima sklad za podporo avtomobilski 

industriji za razvoj “čistih vozil” 
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CNG na letališču Dunaj 

 Pričetek v letu 2008 

 68 VW caddy and Opel Combo 

 11 drugih različnih modelov 

 12 Fiat 
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Lombardija 
 ZP in bioplin so aktivnosti, ki jih moramo 

razvijati medtem, ko čakamo na H2 

 Intenzivirana izgradnja bioplinarn 

 V sektorju prometa država sofinancira 
izgradnjo infrastrukture za distribucijo, da je 
razvoj tržišča hitrejši in lažji 

 Obveznost, da mora vsaka nova črpalka 
imeti tudi možnost polnjenja na ZP ali bioplin 

 V Milano lahko vstopajo vozila ZP in BP 
brezplačno 

Ljubljana, 4. oktober 2012 



CNG transport v Bernu, Švica BIOPLIN 

 32 avtobusov v 2005 

 70 do 2010 

 Cilj 100 

 

CNG 

 Osebna vozila, poudarek taksi služba 
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Prevoz bioplina 
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Bolgarija 

 77 polnilnic 

 Ca 60.000 avtomobilov 
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Češka 
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Nemčija 
 Nemčija- 851 polnilnic 

 Ca 80.000 avtomobilov 

 10% metana v gorivu do 2010 

 20%metana v gorivu do 2020 

 Feed-in tarife za injiciranje bioplina v omrežje 
ZP – regulirano z zakonodajo (tehnični 
standardi) 

 10% ZP zamenjati z bioplinom do 2030 – 
strategija vlade (1,7% že doseženo konec leta 
2009) 
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Strategija – zelena vozila  

Zakonodajni okvirji (strateške usmeritve, 

javna naročila) – nova direktiva 30.3.3009 o 

“zelenih” vozilih v javnem sektorju  

Davčne spodbude (pravne in fizične osebe) 

Finančna podpora za nakup in predelavo 

avtomobilov, cenejše parkiranje ali vstopi v 

mesto, nižji stroški registracije 
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Direktiva 2009 in energet. 

Učinkovitih vozil/33/ES o 

spodbujanju čistih 

 Ne gelede ali so določeni standardi EURO 

že obvezni ali ne, daje se prednost tudi 

alternativnim gorivom, ker se upoštevajo 

energetski in okoljski vplivi v življenjski dobi 

 Kriteriji: poraba energije, emisije CO2, 

emisije NOx, NMCH in delcev  

 Prenos v nacionalno zakonodajo mora biti 

zaključen do decembra 2010 
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Stroški emisij 

 V kriterije izbire bodo všteti tudi stroški. 

 emeisij CO2,  0,03 -0,04 EUR/kg 

 NOx, 0,0044EUR/g 

 nemetanskih ogljikovodikov, 0,001 EUR/g  

 Delcev, 0,087 EUR/g 
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Slovenija 

 Bioplinarne – princip načrtovanja –

podrejeno „feed in“ sistemu 

 Okoljsko neprimerno – LCA analize, PVO 

 Področje surovin, učinkovitost izrabe 

toplote 

 Dejstvo je, da je električna energija 

„najžlahtnejša“, vendar je učinkovitost 

najpomembnejša 
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Spremeniti 
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kako mislimo 

kam investiramo 

kako se obnašamo 



Nizkoogljično gospodarstvo 

 Novi “Green deal”, tretja industrijska 

revolucija 

 Direktiva OVE 

 Nacionalni akcijski načrt za OVE in URE 

 10% OVE v transportu 
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PRIHODNOST 
 ZP (danes) in Biometan(jutri) sta predhodnica 

implementacije tehnologij vodika. 

Maribor, 20. oktober 2010 
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Hvala za pozornost! 
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HVALA ZA POZORNOST! 


