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Obvestilo kvalificiranim proizvajalcem električne energije o prehodu na izvajanje podpor 
proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov in v soproizvodnji z visokim izkoristkom  na 
način, ki ga določa  Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-C), Uradni 
list Republike Slovenije, št 70/2008. 
 
 
Spoštovani, 
 
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-C), objavljen 11.7.2008 v Uradnem listu 
RS, št. 70/08, na nov način določa zagotavljanje in dodeljevanje podpor proizvodnji električne energije 
iz obnovljivih virov (v nadaljevanju OVE) ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim 
izkoristkom (v nadaljevanju SPTE). Ureditev, ki jo prinaša omenjeni zakon, prinaša kvalificiranim 
proizvajalcem, ki so svoj status pridobili po določbah Energetskega zakona pred zadnjo spremembo in 
so sklenili pogodbo s sistemskim operaterjem (v nadaljevanju obstoječi kvalificirani proizvajalci), 
določene obveznosti, ki jih bodo morali izpolnjevati tako, da jim bo mogoče izplačevati podpore tudi v 
prehodnem obdobju. Proizvajalci, ki izpolnjujejo z zakonom zahtevane pogoje, bodo lahko v kratkem 
prešli na  novi sistem podpor.  
 
Povzetek pomembnih rokov in dejanj, ki jim morajo obstoječi kvalificirani proizvajalci slediti oziroma 
jih izpolniti, da bodo še naprej upravičeni do prejemanja podpore za električno energijo proizvedeno v 
proizvodnih napravah na OVE oziroma v SPTE: 
 
- Kvalificirani proizvajalci, ki so imeli na dan 12. 7. 2008 sklenjeno pogodbo s sistemskim 

operaterjem, oziroma so jo na podlagi veljavne odločbe sklenili do 31.12.2008, imajo skladno z 42. 
členom EZ-C pravico nadaljevanja obstoječe oblike podpore v »prehodnem obdobju« najdlje do 12. 
7. 2009; 

- Pogoj za prejemanje podpore v »prehodnem obdobju« je pridobitev deklaracije za proizvodno 
napravo (izdajala jih bo Javna Agencija RS za energijo) najkasneje do 31.3.2009 ter na njeni podlagi 
pridobitev in prenos potrdil o izvoru na Center za podpore, kar se bo izvajalo na letni osnovi; 

- Prenos v »prehodno obdobje« bo izveden avtomatično na podlagi sklepa, ki ga bo Center za podpore 
poslal kvalificiranim proizvajalcem po pošti; 

- Obstoječi proizvajalci, katerih proizvodne naprave izpolnjujejo starostne pogoje za pridobitev 
podpore po EZ-C (do 15 let OVE in do 10 let SPTE), vstopijo v nov sistem prejemanja podpor 
najkasneje do 12. 7. 2009, če želijo še naprej prejemati podporo;  

- Obstoječi proizvajalci, katerih proizvodne naprave ne izpolnjujejo starostnih pogojev za pridobitev 
podpore po novem sistemu, ki ga prinaša EZ-C (nad 15 let OVE in nad 10 let SPTE) in če želijo 
prejemati podpore,  lahko prejemajo podpore po prehodnih določbah, v okviru določil 3. odstavka 
42. člen EZ-C, vendar najdlje do konca leta 2011. Po tem roku niso več upravičeni do prejemanja 
podpor; 
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- Center za podpore bo za nove proizvajalce  oziroma za proizvodne naprave ter za obstoječe 
proizvajalce oziroma proizvodne naprave, ki bodo prešle na novi sistem podpor, na podlagi izdane 
odločbe o upravičenosti do podpore, z upravičencem sklenil standardizirano pogodbo o 
zagotavljanju podpore; 

- Kvalificirane elektrarne , ki uporabljajo lesno biomaso, bodo  morali na podlagi  določbe v 42. členu 
EZ-C, od začetka leta 2010, dosegati celoten letni izkoristek pretvorbe energije biomase v končne 
oblike energije 70 %, če bodo želele prejemati podpore. 

 
Zgornji roki in potrebna dejanja terjajo nekaj dodatnih pojasnil. 
 
V skladu z zadnjo spremembo zakona se bo nova podpora proizvodnji električne energije iz OVE in 
SPTE zagotavljala elektrarnam na OVE za obdobje 15 let in elektrarnam SPTE za obdobje 10 let. 
Elektrarnam, ki niso nove, vendar niso starejše od 10 oziroma 15 let, se bodo podpore zagotavljale do 
izpolnitve starosti 10 oziroma 15 let. 
 
Prej naštete elektrarne bodo lahko prešle iz starega sistema podpor na novi sistem podpor, ko bodo 
sprejeti ustrezni podzakonski akti, v vmesnem času pa bo zanje veljalo prehodno obdobje na podlagi 
statusa kvalificiranega proizvajalca in obstoječe pogodbe s sistemskim operaterjem. Predvidevamo, da 
bodo potrebni podzakonski akti sprejeti do konca januarja  letošnjega leta. 
 
Elektrarne, ki ne bodo izpolnile starostnih pogojev, bodo skladno z 42. členom prehodnih določb EZ-C 
prejemale enako vrsto podpor kot so jo prejemale na dan uveljavitve EZ-C (12.7.2008) na podlagi 
pogodb o odkupu ali na podlagi pogodb o zagotavljanju premij za proizvedeno električno energijo 
najdlje do konca leta 2011, kot je to določeno v 42. členu EZ-C .  
 
Če bodo elektrarne, ki izpolnjujejo starostne pogoje želele prestopiti v nov sistem, bodo morale to storiti 
najkasneje do 12. 7. 2009. Podrobnosti bodo opredeljene v podzakonskih aktih.  
  
Po 1. 1. 2009 podpor upravičenim elektrarnam ne bodo več zagotavljali sistemski operaterji, na katerih 
omrežje je priklopljena elektrarna, ampak bo to izvajal Center za podpore, ki ga bo kot eno od svojih 
dejavnosti izvajal Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o. Podporo za električno energijo 
proizvedeno v decembru 2008 bodo izplačali sistemski operaterji. 
 
Vsem proizvajalcem električne energije, ki so imeli s sistemskim operaterjem sklenjeno pogodbo o 
odkupu ali pogodbo o zagotavljanju premij, se po določbah EZ-C pogodbe in odločbe avtomatično 
prenesejo na Center za podpore, ki bo izdal sklep na podlagi katerega bo nadaljeval z izvajanjem 
podpor, v skladu z dosedanjimi pogodbami in zakonsko določenimi višinami premij. Sklep, ki ga bo 
Center za podpore pripravil na podlagi podatkov, ki jih bo pridobil neposredno pri sistemskih 
operaterjih, bo vseboval med drugim tudi navodila glede načina ter rokov izdaje računov in izplačil. 
Sklep bodo kvalificirani proizvajalci prejeli po pošti. Informacije o tem so vam na voljo pri g. Borutu 
Rajerju, borut.rajer@borzen.si, tel.: 01/620 7600. 
 
Kvalificiranim proizvajalcem,  ki jim je odločba o statusu, ki je veljala na dan 12.7.2008, v obdobju od 
12.7.2008 do 31.12.2008 potekla, odločbe o statusu ni potrebno podaljševati kajti podpore se jim bodo 
zagotavljale na podlagi prejšnjega odstavka. Morali pa bodo pridobiti deklaracijo za proizvodno napravo 
ter, če bodo želeli preiti na novi sistem podpor in če izpolnjujejo predpisane pogoje tudi  odločbo o 
upravičenosti do podpore po novi ureditvi. Odločbo o upravičenosti do podpor po novi ureditvi i bo 
izdajala Javna Agencija RS za energijo v Mariboru (v nadaljevanju Agencija za energijo). Informacije o 
tem lahko poiščete pri Silvu Škorniku, silvo.skornik@gov.si, tel.: 01/400 33 60. 



 

 

3

Skladno s Smernicami skupnosti o državni pomoči za varstvo okolja (2008/C82/01) mora električna 
energija, ki je deležna podpor, ustrezati  direktivama 2001/77/ES  in 2004/8/ES. Ustreznost ali izvor 
električne energije dokazujejo proizvajalci s tako imenovanimi Potrdili o izvoru (PoI). PoI izdaja 
Agencija za energijo. Postopek pridobitve potrdil o izvoru podrobneje ureja uredba o potrdilih o izvoru, 
ki bo sprejeta v kratkem. Postopek vsebuje pridobitev deklaracije za proizvodno napravo ter sporočanje 
podatkov Agenciji za energijo na podlagi katerih bo ta določila število PoI oziroma količino električne 
energije, ki ji pripadajo PoI. Podpore se lahko pridobijo za največ toliko električne energije kot je 
izdanih PoI. Sporočanje podatkov za električno energijo proizvedeno iz vodne energije, sončne energije, 
vetrne energije, bioplina in drugih vrst OVE je relativno enostavno in je omejeno na merjenje 
proizvedene električne energije. Bolj zahtevna merjenja pa bodo potrebna za soproizvodnjo toplote in 
električne energije ter po letu 2009 za proizvodnjo električne energije iz lesne biomase.  
 
Vsem kvalificiranim proizvajalcem, ki so imeli na dan 31.12.2008 status »kvalificiranega proizvajalca«  
oziroma na dan 12. 7. 2008  sklenjeno pogodbo o podporah, se bodo do pridobitve Deklaracije o 
proizvodni napravi, PoI izdajala na podlagi odločb o »kvalificiranem proizvajalcu«. Vendar morajo ti 
proizvajalci  pridobiti deklaracijo najkasneje do 31.3.2009. Do pridobitve deklaracije za proizvodno 
napravo, bo Agencija za energijo izdajala potrdila o izvoru, za uveljavitev pravice do podpor, na osnovi 
odločbe o statusu in po dosedanji ureditvi po Uredbi o izdaji potrdil o izvoru električne energije (Uradni 
list RS, št. 121/2005). Informacije o tem lahko pridobite pri Andreju Špecu, andrej.spec@agen-rs.si, tel.: 
02/ 234 03 00. 
 
Pridobitev deklaracije za proizvodno napravo bo mogoča na podlagi vloge. Vloga bo enostavnejša od 
vloge za pridobitev odločbe o statusu Kvalificiranega proizvajalca električne energije. Poudarek pa je 
dan merjenju in merilnim napravam ter registriranju izmerjenih energij. 
 
V mesecu januarju bo objavljena uredba, ki bo podrobno urejala način izdajanja deklaracij in potrdil o 
izvoru.  
 
Proizvajalci, ki bodo pridobili deklaracijo za proizvodno napravo in potrdila o izvoru in bodo 
izpolnjevali pogoje za pridobitev podpore po novem, imajo do pridobitve odločbe o upravičenosti do 
podpore, vendar najkasneje do 12.7.2009  pravico do zagotovljenega odkupa po dosedanjih predpisih. 
 
Vsi proizvajalci, ki prejemajo podporo, bodo morali zahtevati izdajo PoI v celotnem obsegu, do katerega 
so upravičeni, in prenesti oziroma zahtevati prenos PoI na Center za podpore, saj bo to pogoj za 
prejemanje podpor tako v prehodnem obdobju kot v novem sistemu. Izdaja in prenos PoI na Center za 
podpore se bo izvajala na letni osnovi. 
 
Podrobnejša navodila ter pojasnila  v zvezi s podzakonskimi akti bodo objavljena na spletnih straneh: 
- Ministrstva za gospodarstvo, Direktorat za energijo, 

http://www.mg.gov.si/si/delovna_podrocja/energetika/,  
- Javne agencije RS za energijo, http://www.agen-rs.si ter  
- Borzena d.o.o.,  http://www.borzen.si/slo/ . 
 
Priporočamo vam, da jih spremljate. V primeru kakršnih koli vprašanj ali nejasnosti, vas prosim, da 
stopite v stik z osebami navedenimi v tem dopisu. 
 
Lep pozdrav,                                                                           
                                                                                                 mag. Janez Kopač                 
                                                                           v.d. generalnega direktorja direktorata za energijo 


