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VSEBINA 
 

• Bistveni elementi nove podporne sheme 

• Posebnosti za SPTE v novi ureditvi 

• Ključni elementi glede podpor ter temeljni 

postopki 

• Trenutna vloga SPTE v shemi 



Bistveni elementi 

nove podporne sheme 



Nova podporna shema za EE iz OVE in SPTE 

• Uvedena z novelo Energetskega zakona EZ-C, ki je stopila v veljavo 
12.7.2008 

• Stara shema: od 1.1.2009 (prenos na Borzen) do 31.12.2011 

• Nova shema: od 1.11.2009 dalje 

 

• Bistvene spremembe glede na star sistem so: 
– nov način določitve in usklajevanja referenčnih stroškov, implicitne 

tržne cene ter posledično višine podpor, 

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

– hitrejše (avtomatično) usklajevanje in prilagajanje razmeram na 
trgu, 

– potrdila o izvoru kot podlaga oziroma potrebni pogoj za 
izplačevanje podpor, 

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

 



Upravičenci 

• Nova podporna shema razlikuje med naslednjimi tipi 

upravičencev: 

– SPTE enote, ki se delijo na skupino mikro in male (<1MW 

moči) in ostale (do največ 200MW),  

– OVE enote, ki se delijo na skupino do 5MW moči in ostale (do 

največ 125MW). 
 

• SPTE enote z močjo manjšo od 1MW ter OVE enote z močjo manjšo 

od 5MW lahko izbirajo med tipoma podpore, ki sta na voljo – 

zagotovljeni odkup in obratovalna podpora. Večje enote lahko 

prejemajo le obratovalno podporo.  

• Za SPTE enote je podpora omejena do starosti naprave 10 let, za 

OVE naprave pa je meja 15 let od začetka obratovanja.  

 



Vrste podpor 

• Zagotovljeni odkup električne energije (ZO): CP prevzema 

električno energijo, oddano v javno omrežje, in jo plačuje po ceni, ki je 

določena v odločbi. Naprava je uvrščena v posebno bilančno skupino 

oziroma podskupino, ki jo oblikuje CP (»eko skupina«). Zagotovljeni 

odkup je soroden t.i. »obveznemu odkupu« v prejšnjem sistemu 

podpor. 

 

• Obratovalna podpora (ali »finančna pomoč za tekoče 

poslovanje«) (OP): CP ne prevzema in ne plačuje električne energije, 

temveč na podlagi proizvedenih neto količin električne energije le 

izplačuje obratovalno podporo, ki je namenjena temu, da proizvodni 

enoti nadomesti razliko med proizvodnimi stroški in tržno ceno, ki jo 

enota iztrži na prostem trgu. Proizvodne enote, ki prejemajo ta tip 

podpore, si morajo same urediti prodajo električne energije. Ta vrsta 

podpore je sorodna podpori v obliki »premije« v prejšnjem sistemu. 

 



Bistvene novosti za investitorje 

• Splošno precej ugodnejše višine podpor – dokument z višinami 

podpor objavljen na: 

http://www.borzen.si/si/cp/Shared%20Documents/Podpore_slo.pdf  

• Uvedeni nekateri dodatki (npr. koristna izraba toplote) 

• Možnost fiksne cene za nekatere tipe naprav (npr. PV ali HE na 

ZO) 

• “Varovalka” za naprave glede možnosti prodaje EE po koncu 

prejemanja podpore (OVE <5MW, SPTE <1MW) 

• OP: enaka višina podpore tudi za EE porabljeno v lastnem odjemu 

• Mikro naprave – normiranih odhodki v višini 70% 

 

http://www.borzen.si/si/cp/Shared Documents/Podpore_slo.pdf
http://www.borzen.si/si/cp/Shared Documents/Podpore_slo.pdf


Posebnosti za 

SPTE 



• Posebna, ločena uredba 

• Zvišana maksimalna moč za upravičenost do podpor do največ 200 MW 

(prej 10 MW), pri večjih enotah potencialne omejitve glede tržne koncentracije 

• Dve kategoriji glede letnih polnih obratovalnih ur – do 4000 (sezonske, 

vezane na ogrevalne potrebe), nad 4000 -> višje višine podpor za sezonske 

• Možnost “dvojne” individualne obravnave – znotraj obstoječe kategorizacije 

(npr. SPTE na lesno biomaso do 50 kW) + npr. SPTE s tehnologijo ali 

energetskim virom, ki ni zajet v uredbi 

• Del stroškov spremenljiv, vezan na vir (lesna biomasa, plin); letno ali polletno 

(plin) usklajevanje 

• Pri lesni biomasi možen dodatek ali odbitek, vezan na spremenljivi del 

stroškov, glede na tip biomase 

Bistvene novosti za SPTE 



Višine podpor SPTE 

za primerjavo – enotne letne cene – star sistem: 

Toplarne za daljinsko ogrevanje do 1 MW   79,63 

Toplarne za daljinsko ogrevanje nad 1 do 10 MW 75,07 

Industrijske toplarne do vključno 1 MW   77,35 

  REFERENČNI STROŠKI 2012 (v €/MWh) 

Lesna biomasa do 4000 OU 165,77 (do 50 MW) – 338,45 (pod 1 MW) 

 nad 4000 OU 119,57 (do 50 MW) – 231,80 (pod 1 MW) 

Fosilna goriva do 4000 OU 126,83 (do 200 MW) – 251,74 (pod 50 kW) 

 nad 4000 OU 103,85 (do 200 MW) – 193,90 (pod 50 kW) 

 



Postopki in 

ključni elementi 



Postopki vstopa 

1. IZGRADNJA   

2. POGODBA ZA PRODAJO ali EKO SKLEP CP (le za tiste, ki kot prvi 
izbor podpore želijo ZO) -> PRIKLOP (pogodba o dostopu) 

3. AGENCIJI ZA ENERGIJO poslati: 

– Vlogo za DEKLARACIJO 

– Vlogo za ODLOČBO O DODELITVI PODPORE 

– Pooblastilo za POTRDILA O IZVORU (Vloga za odprtje računa proizvajalca – 
enostavni postopek) 

4. CP je o izdaji odločbe obveščen neposredno od Agencije -> 
VLOGA CP za POGODBO 

5. Po obvestilu Agencije, da je odločba (o podpori) dokončna CP 
pošlje POGODBO 

6. Sledi OPERATIVNO IZVAJANJE SHEME (10/15 let; mesečni računi; 
(letni) aneksi; obveščanje ob spremembah) 



Ključni elementi SPTE 

 

1. RAZRED OBRATOVALNIH UR 

2. NAČIN PRIKLJUČITVE 

3. IZBOR VRSTE PODPORE 

4. MINIMALNI IZKORISTKI IN OSTALI TEHNIČNI 
POGOJI   

 



http://www.borzen.si/si/cp/Shared%20Documents/brosura_v2012.pdf   

http://www.borzen.si/si/cp/Shared Documents/brosura_v2012.pdf
http://www.borzen.si/si/cp/Shared Documents/brosura_v2012.pdf


Trenutna vloga 

SPTE v shemi 



Vloga SPTE na fosilna goriva 

ENOTE (le nova shema): 

• 50 enot s skupno močjo 43,8 MW 

 

PODPORE (nova in stara shema): 

• Delež podpore se vrti okoli 23-27%, delež energije od 27-30% 

• 5,8 mio EUR v letu 2009 

• 13 mio EUR v letu 2010 

• ca. 16 mio EUR v letu 2011 

 

 



Hvala za vašo pozornost!  

 

 

cp@borzen.si 

 

Več informacij je dostopnih na: 

http://www.borzen.si 

 

 


