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in  

prihodnji izzivi slovenske energetike 



Zaveze RS do 2020 

• 25% OVE v končni rabi energije 

– 10% v prometu 

• povečanje vseh emisij v Sloveniji do leta 2020 
glede na leto 1995 ne sme preseči 4% 

• Izboljšati učinkovito rabo energije za 20% 

 

 

 



Usklajenost sektorskih ciljev je ključna 
za doseganje skupnih ciljev 

Sektorske strategije 

SRS 

Energetski 
koncept 

Prostorski 
razvoj 

Gospodarska 
strategija 

Strategija razvoja Slovenije 

Deklaracija o zunanji politiki RS 

Okoljska politika, raba vod 



Energetika v službi gospodarstva in 
državljanov 

Trajnostni pogoji zagotavljanja energije in energetskih 
storitev: 

• Okoljska in podnebna sprejemljivost – izpusti TGP -80%  

• Zanesljivost oskrbe – energetska varnost, manjša 
uvozna odvisnost 

• Konkurenčnost – dostopnost energije 



EK Slovenije je izbor ciljev, ki se jih je 
potrebno držati za uspešen razvoj 

• Energetski koncept Slovenije je osnovni 
razvojni dokument energetike  

• Z Energetskim konceptom se na podlagi 
projekcij gospodarskega, okoljskega in 
družbenega razvoja države ter sprejetih 
mednarodnih obvez določijo cilji zanesljive, 
trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo 
za obdobje prihodnjih 20 let in okvirno za 40 
let.  



Polja odločanja in odgovornosti 

Politika 

Poslanstvo, vizija, cilji, mehanizmi aktivne politike 

 

Poslovodenje 

Ekonomika poslovanja in tržna usmerjenost 

EK 

Slovenije 

Poslovni 
načrti 
družb 



Prepoznavanje izzivov je ključ do pravih ciljev 

Viri Raba 

Domači viri Uvoženi viri 

Oskrba in končna poraba SLO 2013  

v TWh 



Do leta 2055 pričakujemo rast rabe 
električne energije 
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S prehodom na alternativna goriva v 
prometu prihranimo 1,2 mlrd €/leto 
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Hidropotencial RS 

Porečje 

Teoretični Tehnični Ekonomski Ekološko 

potencial potencial potencial sprejemljiv 

[GWh/leto]  [GWh/leto]  [GWh/leto]  [GWh/leto] 

Drava 3.700 3.100 2.500 2.500 

Sava 3.500 2.500 1.500 1.200 

Soča 2.300 1.500 1.250 430 

Mura 1.000 600 400 100 

mHE 2.000 1.100 475 475 

Slovenija 12.500 8.800 6.125 4.805 

Priprava strokovnih podlag za določitev nacionalnih potencialov za pogajanja z evropsko komisijo o določitvi 

nacionalnih ciljev - Potenciali OVE v Sloveniji, Fakulteta za elektrotehniko, 2008 



Potencial vetra in sonca 
Ocenjeni letni razpoložljivi potencial vetrne energije v Sloveniji 

Teoretični potencial 
[GWh] 

Tehnični potencial 
[GWh] 

Ocenjeni razpoložljivi potencial 
[GWh] 

240.000 12.000 800 

Tehnični potencial sončnih elektrarn v Sloveniji 

Tip površine 
Instalirana moč Proizvodnja el. energije 

[MWh] [GWh/leto] 

Pozidane površine 18.132 15.231 

Odprte površine 1.945 1.797 

Kmetijske površine 3.718 3.435 

Skupaj 23.795 20.463 

Priprava strokovnih podlag za določitev nacionalnih potencialov za pogajanja z evropsko komisijo o določitvi 

nacionalnih ciljev - Potenciali OVE v Sloveniji, Fakulteta za elektrotehniko, 2008 



Cena proizvodnje električne energije 
po tehnologijah 

Cena proizvodnje električne energije po tehnologijah 

EUR/MWh Vir 

Veter 95,38 Zagotovljen odkup - Borzen 

Sonce 90,36 Zagotovljen odkup - Borzen 

Hidro 30,00 Povprečna lastna cena v RS 

Jedrska 60,47 OECD Projected Costs of Generating Electricity 
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Hidro Jedrska Sonce Termo Veter Ostali OVE

Povprečna cena mešanice proizvodnje 
električne energije (TWh) 

40,09 €/MWh 74,90 €/MWh 59,60 €/MWh 



Sistemski stroški 

tehnologija jedrska premog plin 
"Onshore" 

veter 
"Offshore" 

veter sonce 

raven vključenosti 10% 30% 10% 30% 10% 30% 10% 30% 10% 30% 10% 30% 

Finska 2,10 1,95 0,97 0,97 0,50 0,50 15,73 20,84 27,74 31,73 41,28 47,96 

Francija 1,83 1,81 0,89 0,89 0,48 0,48 18,11 21,32 27,27 30,49 38,06 41,17 

Nemčija 2,14 1,99 0,86 0,86 0,48 0,48 17,12 38,78 24,68 37,90 31,52 73,37 

Koreja 1,54 1,24 0,41 0,41 0,30 0,30 17,37 24,62 31,83 39,08 27,79 33,72 

Velika Britanija 2,74 2,44 1,19 1,19 0,50 0,50 16,45 26,74 30,12 40,15 51,20 63,43 

Združene države 1,52 1,48 0,95 0,95 0,45 0,45 14,42 17,55 18,14 25,00 13,11 25,00 

povprečje 1,98 1,82 0,88 0,88 0,45 0,45 16,53 24,97 26,63 34,06 33,83 47,44 

stroški sistemskih storitev v OECD državah (€/MWh) 



Sistemski in proizvodni stroški 

Strošek [mio€] 2055 O 2055 O+J 

Proizvodnja 1,385 1,103 

Sistemske 
storitve 

639 203 

Skupaj 2,024 1,306 



Spremembe na trgu EE 
• EU direktiva: 1995, EZ 1999: začetek odpiranja 

trga 2001, dokončano 1.7.2007 

• 2002: začetek podporne sheme v Sloveniji, 
2009 uvedba sheme za vse tehnologije 

• V Nemčiji začetek podpornih shem v 1990ih,  
feed-in tarife od 2004, s spremembami v 2008 
  zaradi majhnega deleža OVE iz podpornih shem v 

SLO na trg ni bilo vpliva 

  vpliv je bil občuten zaradi OVE shem na nemškem 
trgu (vpliv nemškega trga na slovenskega) 



Gibanje cen električne energije 



Gibanje cen električne energije II. 



Gibanje cen električne energije III. 



Učinek subvencij na ceno električne energije 



Glavni poudarki prihodnjega razvoja 

• Pametne skupnosti in omrežja 
Demonstracijski projekti 

Izbor tehnologije 

Arhitektura pametnih skupnosti 

„Consumers“ => „Prosumers“ 
• Vprašanje strukture cene EE 

• Samooskrba (net-metering) 

• Trajnostna mobilnost 
Ukrepi za spodbujanje alternativnih virov energije 

elektro-mobilnost 



Glavni poudarki prihodnjega razvoja II 

• Vloga daljinskih sistemov ogrevanja (nadzor 
izpustov prašnih delcev in CO2) 

 prilagajanje na nove razmere (manjši odjem 
zaradi večje učinkovitosti stavb) 

 pravo ravnotežje z individualnimi sistemi 

• Učinkovita raba energije 

Vzpostavljena tehnična pisarna s celovitim 
sistemom prenove stavb v javnem sektorju 

 



Izzivi prihodnjega razvoja 

• Nadomestitev fosilnih goriv z nizkoogljičnimi 
viri 

• Zagotavljanje zanesljivosti oskrbe v razmerah 
nepredvidljivih in razpršenih virov 

• Alternativna goriva (v kolikšni meri UZP v 
prehodnem obdobju pri elektrifikaciji 
prometa) 

• Sprememba vzorcev obnašanja potrošnikov 

• Preudarno spodbujanje sprememb => politika 



Vizija  
Vir: JRC 
 
Legenda: 
(1) Offshore veter 
(2) Električni avto 
(3) Gospodinjski 
odjemalec 
(4) Fotovoltaični paneli 
5) Prosumer 
(6) termo/jedrska 
elektrarna 
(7) Center vodenja 
(8) Industrijski odjemalec 
(9) Fotovoltaična 
elektrarna 
(10) Mala vetrna 
elektrarna 
(11) Pametno omrežje  
(12) Distribucijsko 
omrežje 
(13) Prenosno omrežje 
(14) Hranilnik el. energije 
(15) Storitveni odjemalec 

http://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-grid-interactive-tool-futuremorning-apple


Zaključek 
• Verjamemo: 

– da so preudarne podporne sheme lahko srednjeročni instrument vlad 
do faze komercializacije novih tehnologij 

– da je potrebno graditi na obstoječih temeljih in izkušnjah ob odprtosti 
do novih tehnologij in družbenih sprememb 

– v pomen tesnejšega sodelovanja države/javne uprave,  akademije in 
gospodarstva na razvojnem področju (še posebej v manjših 
gospodarstvih) 

– da je potrebno pri investicijskem odločanju v primeru infrastrukturnih 
investicij poleg relevantnih mikroekonomskih kriterijev predvsem 
upoštevati predvsem makroekonomske učinke in primerjavo stroškov 
& koristi 

 

• Ne verjamemo: 
– v poslovne modele gospodarskih družb, ki temeljijo na podpornih 

shemah 
– da je uspešnost gospodarskih družb funkcija lastništva 


