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Trenutno stanje 

   1.155 km       255        108 občin       761 mio Sm3 

Dolžina Število MRP Prisotnost Poraba 2014 



Regionalna razpoložljivost 

        70          10 %                34 %               156            

Potencialna priključljivost Gospodinjstva Industrija Neposredni uporabniki 



Usmeritve in priložnosti 

• Zanesljivost oskrbe  z zemeljskim plinom in konkurenčna infrastruktura 
o DOSEGANJE VEČ VIROV PO VEČ POTEH 

o DOSEGANJE PLINSKIH SKLADIŠČ 

o ODPRAVLJANJE OZKIH GRL V PRENOSU 

o VKLJUČEVANJE V EVROPSKE PREDNOSTNE KORIDORJE 

o PRIDOBIVANJE EVROPSKIH SREDSTEV 

o RAZVOJ SLOVENSKEGA PLINSKEGA SISTEMA V OKVIRJIH VSEEVROPSKEGA DESETLETNEGA RAZVOJNEGA NAČRTA 

 

• Priložnosti in doseganje energetsko podnebnih ciljev 
o PLINIFIIKACIJA NEOSKRBOVANIH OBMOČIJ 

o UPORABA SODOBNIH PLINSKIH TEHNOLOGIJ 

o RABA ZEMELJSKEGA PLINA V KOGENERACIJAH IN TRIGENERACIJAH (POVEČANA ENERGETSKA UČINKOVITOST) 

o PROJEKTI UPORABE STISNJENEGA IN TEKOČEGA ZEMELJSKEGA PLINA V PROMETU 

 

• Zagotavljanje konkurenčnosti zemeljskega plina 
o DOBRO DELUJOČ TRG Z VKLJUČEVANJEM V REGIONALNE POVEZAVE 

o UVAJANJE TRŽNIH MEHANIZMOV  



Obseg (distribucije) zemeljskega plina v Sloveniji  

4.500 km     131.000       82 občin       262 mio Sm3 

Dolžina distribucijskega 
omrežja 

Število 
odjemnih mest Pokritost 

Dostavljena 
količina (2014): 

/ 212občin (119.000) 

Število priključkov: cca 90.000 ( cca 57.000 aktivnih) 



Delež zemeljskega plina za gospodinjstva 
v Sloveniji – leto 2014 

Vir: Agencija za energijo 

 Gospodinjstva (119.000)        Ostalo (12.000)  

12 % 

88 % 



• 700 podjetij 

• 510.000 km  

• 956 TWh (SLO: 8 TWh) 

• 20,4 mio stanovanjskih enot 

(gospodinjstev): SLO:119.000  

Zemeljski plin v Nemčiji 



Industrija in gospodinjstva sta največji porabnik zemeljskega plina v Nemčiji  
Uporaba zemeljskega plina po porabniških skupinah v letih 2003 in 2013*  

Industrija Gospodinjstva      Storitve in trgovske dejavnosti        Elektrarne na zemeljski plin       Daljinsko ogrevanje 

Vir: Raziskava BDEW – Wie heizt Deutschland (2015). 

Zemeljski plin v Nemčiji 

41 % 

33 % 

12 % 

9 % 

5 % 

37 % 

33 % 

14 % 

12 % 

4 % 

2003 
964,7 TWh 

2013* 
945 TWh 

*predhodni 



Zemeljski plin v Nemčiji 

Skoraj polovica obstoječih in novih stanovanjskih enot  
se v Nemčiji ogreva na zemeljski plin 

Obstoječe in nove stanovanjske enote v 2013  

Zemeljski plin           Daljinsko ogrevanje     Kurilno olje              Trdna goriva Toplotne črpalke 

Vir: Raziskava BDEW – Wie heizt Deutschland (2015). *premog, pasivne energijske hiše, solarni sistemi, bioplin, drugi plin 

Les, lesni peleti         Elektrika        Drugo* 

Število novih stanovanjskih enot v  

2013: 237.000 
Število obstoječih stanovanjskih enot v 

2013: 41,3 Mio. 

46,50 % 

22,49 % 

20,34 % 

6,88 % 

2,36 % 0,72 % 

0,72 % 

49,39 % 

28,81 % 

12,83 % 

5,33 % 

2,91 % 0,73 % 



Zemeljski plin v Nemčiji 

Prodaja ogrevalnih sistemov po tehnologijah v obdobju med leti 2003 in 2013 

Kondenzacijski kotel na zemeljski plin Nizkotemperaturni kotel na zemeljski plin Kondenzacijski kotel na kurilno olje 

Vir: Raziskava BDEW – Wie heizt Deutschland (2015). 

Nizkotemperaturni kotel na kurilno olje Toplotna črpalka                Biomasa 



• trajnostno proizvodnjo električne energije, 

• povečanje energetske učinkovitosti, 

• postopno spremembo strukture proizvodnih virov,  

• povečanje deleža obnovljivih virov, 

• zmanjšanje uvozne odvisnosti zaradi fosilnih goriv, 

• prehod na nizkoogljične vire energije. 

Predlog usmeritev za pripravo  

ENERGETSKEGA KONCEPTA SLOVENIJE 

Junij 2015: posvetovalni dokument „Predlog usmeritev za pripravo EKS“ 

Do 30.9.2015: javna obravnava 

Z usmeritvami iz predloga dokumenta želimo zagotoviti trajnostno ravnanje z 
energijo:  
 



Predlog usmeritev za pripravo  

ENERGETSKEGA KONCEPTA SLOVENIJE 

Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov 
vezanih na rabo energije za vsaj 80 % glede na 

raven iz leta 1990. 

Glavni cilj do leta 2055 

Glavni cilj do leta 2035 

Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov  
vezanih na rabo energije za vsaj 40 %  

glede na raven iz leta 1990. 



Modernizacija obstoječega 
sistema s tehnologijami, ki ga 

bodo nadgrajevale  

Predlog usmeritev za pripravo  

ENERGETSKEGA KONCEPTA SLOVENIJE 

Konkurenčnost energetike temelji na 
ekonomiji obsega in participaciji  

• Velja za plinski, toplotni in elektro sistem.  

• Implementacija preverjenih pametnih tehnologij. 

• Učinkovita raba na vseh segmentih od proizvodnje 

do porabnika. 



Vprašanje 

Glavni cilj do leta 2055 

Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov 
vezanih na rabo energije za vsaj 80 % glede na 

raven iz leta 1990. 

Kaj lahko prispeva  
(obstoječi) plinski sistem 

in (zemeljski) plin? 



Primer: Stanovanjska hiša, 180 m2, starejši kotel, kurilno olje 

50% > Cilj do leta 2035 (40 % znižanje CO2 emisij) 

Vsi izračuni so opravljeni po Pravilniku o metodah za določanje prihrankov energije (Uradni list RS, št. 67/15). 

Ukrep (enostaven in poceni ukrep) 

• zamenjava kotla:  
o starejši kotel na olje,  
o kondenzacijski kotel na 

zemeljski plin 

Učinki 
• zmanjšanje končne rabe 

energije: 32 % 
• zmanjšanje emisij CO2: 50 % 
• občutno znižanje stroškov 

energenta 



Primer: Stanovanjska hiša, 180 m2, starejši kotel, kurilno olje 

Učinki 
• zmanjšanje končne rabe 

energije: do 42 % 
• zmanjšanje emisij CO2: do 57 % 

Vsi izračuni so opravljeni po Pravilniku o metodah za določanje prihrankov energije (Uradni list RS, št. 67/15). 

Ukrep 
• zamenjava kotla:  

o starejši kotel na olje,  
o kondenzacijski kotel na 

zemeljski plin in 
    sprejemniki sončne energije 

 

57% >> cilj do leta 2035 (40 % znižanje CO2 emisij) 



Primer: Stanovanjska hiša, 180 m2, starejši kotel, kurilno olje 

Vsi izračuni so opravljeni po Pravilniku o metodah za določanje prihrankov energije (Uradni list RS, št. 67/15). 

Primerjava treh ogrevalnih sistemov  
(raba energije, emisije CO2) 

Kondenzacijski 
kotel 

Kondenzacijski 
kotel + SSE 

Električna 
toplotna črpalka 

(zrak/voda) 

Zmanjšanje rabe 
energije (končne) 

- 32 % - 38 %  do - 42 % - 30 % 

Zmanjšanje 
emisij CO2 

- 50 % - 54 %  do - 57 % - 54 % 



Primer: Stanovanjska hiša, 180 m2, starejši kotel, kurilno olje 

Ukrep 
• zamenjava kotla:  

o starejši kotel na olje,   
o kondenzacijski kotel na 

zemeljski plin in  
o sprejemniki sončne energije 

• celovita obnova stavbe (nov ovoj 
stavbe, zamenjava stavbnega 
pohištva…) - DSEPS  

  Z današnjo tehnologijo zmanjšali emisije CO2 za več kot  80 % 

Učinki 
• zmanjšanje končne rabe energije: 

73 - 91 % 
• zmanjšanje emisij CO2: 80 - 93 % 

Vsi izračuni so opravljeni po Pravilniku o metodah za določanje prihrankov energije (Uradni list RS, št. 67/15). 

DSEPS – Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb ENERGETSKE PRENOVE STAVB 



Primer: Stanovanjska hiša, 180 m2, starejši kotel, kurilno olje 

Vsi izračuni so opravljeni po Pravilniku o metodah za določanje prihrankov energije (Uradni list RS, št. 67/15). 

2015 2025 2045 (2025+20) 

• Kondenzacijski 
kotel na ZP + SEE 
 

• Celovita obnove 
stavbe 
 

• Gorivna celica, 
PTČ? 
 

• Celovita obnove 
stavbe 
 

• Nova tehnologija? 
 

 
• Celovita obnove 

stavbe 
 

  cca do 85 % CO2 > 85  % CO2 
 

>> 85 % CO2 
 



Zaključki I 

• z današnjimi plinskimi tehnologijami je možno občutno znižati emisije CO2 
(do 85 %),  

 
• s plinskimi tehnologijami ''letnik 2025 in letnik 2045'' bo možno CO2 

emisije še bolj znižati, 
 

• nujno: sodobne tehnologije je potrebno spodbujati, da se uveljavijo na 
trgu, 

 
• znižajo se tudi prašni delci (PM10, PM2,5), NOx in druge emisije (te 

emisije vplivajo na zdravje ljudi) – ta okoljska tema je danes žal v senci 
podnebne teme, 
 

• ali smo lahko še boljši'? 



Distribucija obnovljivih plinov po omrežju 
(biometan, vodik, sintetični plin) 

• postopno spreminjanje proizvodnih virov 
(usmeritev EKS)  

• uporaba obstoječe infrastrukture 

• ni spremembe pri odjemalcih 

• najlažji način za uvedbo OVE 

OBSTOJEČA 
INFRASTRUKTURA 



Distribucija obnovljivih plinov po omrežju 
(biometan, vodik, sintetični plin) 

OBSTOJEČA 
INFRASTRUKTURA 

Cilj Danske do leta 2050: 100 % obnovljiv plin 



Distribucija obnovljivih plinov po omrežju 
(biometan, vodik, sintetični plin) 

• 100 % izkoristek trajnostnega potenciala obnovljivih virov 

v Sloveniji (usmeritev EKS): 

o (energetske) rastline: slama, trava, energetska koruza, … 

o živinoreja: gnojevka, substrati iz živilske industrije, … 

o odpadki: kuhinjski in vrtni odpadki, … 

o lesna biomasa, 

o sonce in veter. 

 



PROMET  - CNG (stisnjen zemeljski plin, Metan) 

• Direktiva EU: CNG (Zemeljski plin, Metan) je alternativno gorivo 

• Potrebno zgraditi ustrezno infrastrukturo (polnilna mesta za CNG) 

 

• Okoljske prednosti CNG (razlogi, da je CNG alternativno gorivo): 

25 % CO2 97 % CO2 

Biometan  

Velik vpliv na  
zdravje ljudi 

NOx 
Prašni delci 
(PM2,5 , PM10) 



PROMET  - CNG (stisnjen zemeljski plin) 

Vir podatkov: ecotest.eu, 15.11.2015 

  Model vozila Motor Izpusti CO2 Št. točk 

1 Škoda Octavia Combi 1.4 TSI G-TEC Elegance  Zemeljski plin 50 55 105 

2 Mercedes E 200 Natural Gas Drive Avantgarde Zemeljski plin 50 51 101 

3 VW e-up!  Elektrika 50 51 101 

4 Audi A3 Sportback g-tron Ambition  Zemeljski plin 50 50 100 

5 VW Golf 1.4 TGI BlueMotion Comfortline  Zemeljski plin 49 51 100 

3 VW e-Golf  Elektrika 50 49 99 

7 SEAT Leon 1.4 TGI Start&Stop I-TECH Zemeljski plin 50 49 99 

8 BMW i3  Elektrika 50 48 98 

9 VW up! 1.0 EcoFuel BMT high up!  Zemeljski plin 50 48 98 

10 Škoda Citigo 1.0 G-TEC Elegance  Zemeljski plin 50 48 98 

Elektrika 
30 % 

Zemeljski plin 
70 % 

VW, BMW 

ŠKODA, MERCEDES, AUDI, VW, SEAT 

ECO TEST (Adac): 515 avtomobilov (bencin, dizel, hibrid, električni, CNG, LPG) 



PROMET  - CNG, LNG (utekočinjen zemeljski plin) 

CNG 
Traktor na 
zemeljski plin 

CNG 
Pometač na 
zemeljski plin 
(in elektriko v manjši meri) 
• 60 % CO2 

• 50 % poraba energije 

LNG 
Tovorni promet  
na LNG 

LNG 
Ladijski promet  
na LNG 



PROMET  - CNG (stisnjen zemeljski plin) 

• predlaga se enakovredna 
obravnava vseh alternativnih goriv, 
 

• večji poudarek trgu na področju 
alternativnih goriv (brez 
favoriziranja določenih alternativnih 
pogonskih alternativ), 

• priložnost za uvedbo 
alternativnega goriva: avtomobili 
na CNG omogočajo praktično enake 
vozne lastnosti kot  avtomobili na 
bencin oziroma dizel. 

 

ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE 



Z zemeljskim plinom, sodobnimi plinskimi 
tehnologijami in obnovljivim plinom se 
zadosti USMERITVAM EKS: 

trajnostna proizvodnja električne energije, 

povečanje energetske učinkovitosti, 

postopna sprememba strukture proizvodnih virov,  

povečanje deleža obnovljivih virov, 

zmanjšanje uvozne odvisnosti zaradi fosilnih goriv, 

prehod iz fosilnih na nizkoogljične vire energije.  



Z zemeljskim plinom, sodobnimi plinskimi 
tehnologijami in obnovljivim plinom se 
zadosti CILJEM EKS : 

Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov vezanih na rabo 
energije za vsaj 80 % glede na raven iz leta 1990. 
 
Znižanje emisij, ki vplivajo na zdravje ljudi  
(Prašni delci, NOX, ….) 
 
Gospodarstvo  in gospodinjstva imata zanesljivo in 
konkurenčno oskrbo z energijo (velika ponudba).  



Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina, g.i.z.                   www.giz-dzp.si | www.zemeljski-plin.si 

Hvala za pozornost. 


