
SPOROČILO ZA JAVNOST 

Ljubljana, 18.3.2014 – Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o. objavlja informacije o 

delovanju podporne sheme za okolju prijazne načine proizvodnje električne energije v letu 2013. 

Povzemamo ključna dejstva delovanja sheme v letu 2013. 

Podporne sheme so instrument državne pomoči (subvencij), potrjen s strani Evropske Unije, ki z višjimi odkupnimi 

cenami omogoča realizacijo investicij v obnovljive vire energije (OVE) in visoko učinkovito soproizvodnjo toplote in 

električne energije (SPTE), potrebnih za dosego državnih ciljev glede deleža uporabe obnovljivih virov v končni 

porabi energije. 

V slovenski podporni shemi, ki jo upravlja družba Borzen, je bilo konec leta 2013 skupaj 3575 elektrarn s skupno 

močjo 497, kar predstavlja približno 14 odstotkov vseh instaliranih zmogljivosti v Republiki Sloveniji. Število 

elektrarn v shemi je v primerjavi s koncem leta 2012 poraslo za več kot 40 odstotkov.  

Leto 2013 2012 2011 2010 2009 

Količina proizvedene električne 
energije (v GWh) 

803 654 943 996 934 

Izplačila podpore (v mio EUR, brez 
DDV) 

118,5 89,8 69,5 48,6 22,7 

 

Kot je razvidno iz zgornje tabele, se je trend višanja izplačil podpor nadaljeval tudi v lanskem letu, saj je bilo 

izplačano za 32 odstotkov več podpor. Količinsko proizvodnja električne energije, ki jo proizvedejo elektrarne 

vključene v podporno shemo, predstavlja približno 7 odstotkov slovenske letne porabe. Nadaljevanje nekoliko bolj 

umirjenega trenda rasti se pričakuje tudi v letu 2014. 

Tip naprave Proizvedena električna energija (GWh) Podpora (mio EUR) 

Hidroelektrarne 131,4 7,5 

Sončne elektrarne 219,5 59,2 

Vetrne elektrarne 2,0 0,1 

Bioplinske elektrarne 132,2 16,3 

Elektrarne na lesno biomaso 87,0 11,0 

SPTE na fosilna goriva 229,8 24,1 

Drugo 1,0 0,2 

SKUPAJ 802,9 118,5 

Opombe: 
  1. Bioplinske elektrarne vključujejo tudi druge biopline (npr. odlagališčni plin), ne le bioplin iz 

biomase. 

2. Elektrarne na lesno biomaso vključujejo tudi soproizvodnjo na lesno biomaso. 

3. Proizvodnja je zaokrožena na 0,1 GWh, podpora pa na 0,1 mio EUR. Izplačila so brez DDV. 

 

Zgornja tabela prikazuje izplačila v letu 2013 glede na tip proizvodne enote. V primerjavi z letom 2012 je izrazito 

porasel delež sončnih elektrarn, ki predstavljajo že 50 odstotkov izplačanih podpor. Po deležu podpor sledijo 

SPTE naprave na fosilna goriva z nekaj več kot 20 odstotkov podpore. Vetrne elektrarne še vedno predstavljajo 

zanemarljiv delež, saj je v shemo vključena le ena večja enota.  

 

Več informacij:  

Eva Činkole Kristan, odnosi z javnostmi,  

e-pošta: eva.cinkole@borzen.si; telefon: (01) 620 7605 

 

 

 

mailto:eva.cinkole@borzen.si


DODATNE INFORMACIJE O PODPORNI SHEMI 

Vstop v sistem prejemanja podpor (t.i. nova podporna shema) je omogočen SPTE enotam do največ 200MW, ter 

OVE enotam do največ 125MW. V sistem podpor lahko vstopijo proizvodne naprave, ki niso starejše od 10 let 

(visoko učinkovita soproizvodnja – SPTE) oziroma 15 let (obnovljivi viri – OVE). V kolikor je naprava starejša od 

10 (SPTE) oziroma 15 let (OVE), vendar je bila v tem času izvedena obnova ali rekonstrukcija naprave, se 

vseeno lahko vloži vloga za odločbo o dodelitvi podpore pri Javni Agenciji RS za energijo, ki presodi, ali je bila 

rekonstrukcija izvedena tako, da ustreza pogojem v relevantnih predpisih in se naprava kot »obnovljena naprava« 

lahko ponovno vključi v sistem podpor. 

Enote OVE do velikosti 5MW ter enote SPTE do velikosti 1MW lahko izbirajo med vrstama podpore: zagotovljeni 

odkup (kjer električno energijo prodajajo Centru za podpore ter prejmejo za to enotno ceno zagotovljenega 

odkupa) ter obratovalna podpora (kjer električno energijo prodajajo z ločeno pogodbo, samostojno na trgu, od 

Centra za podporo pa prejmejo le subvencijo – »obratovalno podporo«). Večje enote lahko pridobijo le 

obratovalno podporo. 

 

Več informacij:  

Brošura:  

http://www.borzen.si/si/cp/Shared%20Documents/Prirocnik_Koristni%20nasveti%20za%20izgradnjo%20malih%2

0elektrarn.pdf  

Višine podpor v letu 2014:  

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

Obdobna poročila Centra za podpore: 

http://www.borzen.si/si/cp/SitePages/Porocila.aspx  
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