
 

PRILOGA II 

 

Določanje cen zagotovljenega odkupa električne energije  

 

Cene zagotovljenega odkupa so glede na uporabljeni OVE in velikostni razred proizvodne naprave 
OVE enake referenčnim stroškom, določenim v prilogi I, in so sestavljene iz dveh delov: 
 

1. nespremenljivi del cene zagotovljenega odkupa je enak nespremenljivemu delu 

referenčnih stroškov in se ne spreminja ves čas trajanja pogodbe o zagotovljenem 

odkupu;  

2. spremenljivi del cene zagotovljenega odkupa je enak spremenljivemu delu 

referenčnih stroškov, če je ta določen, in se letno ali tudi pogosteje usklajuje po objavi 

referenčnih cen goriva.  

 
Za proizvodne enote OVE, za katere spremenljivi del cene zagotovljenega odkupa ni določen, se 
navaja samo cena zagotovljenega odkupa. 

 

Cene zagotovljenega odkupa električne energije v pogodbah o zagotovljenem odkupu 

 

1 Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz proizvodnih naprav OVE – 

hidroenergija 

 

Velikostni razred 

 proizvodne naprave 

Cena zagotovljenega odkupa  

[EUR/MWh] 

mikro (< 50 kW) 105,47 

mala (< 1 MW) 92,61 

srednja (do 5 MW) 82,34 

 

 

2 Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz proizvodnih naprav OVE – vetrna 

energija  

 

Velikostni razred 

proizvodne naprave 

Cena zagotovljenega odkupa 

[EUR/MWh] 

mikro (< 50 kW) 

95,38 mala (< 1 MW) 

srednja (do 5 MW) 

 



 

 

3 Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz proizvodnih naprav OVE – sončna 

energija 

 

3.1 Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz proizvodnih naprav OVE na sončno 

energijo, ki so postavljene na stavbah ali gradbenih konstrukcijah  

 Cena zagotovljenega odkupa [EUR/MWh] 

Velikostni razred 

 proizvodne naprave 

Na stavbah ali gradbenih 

konstrukcijah 

Sestavni del ovoja zgradbe 

oziroma elementov zgradbe1 

mikro (< 50 kW) 415,46 477,78 

mala (< 1 MW) 380,02 437,03 

srednja (do 5 MW) 315,36 362,67 

 

1 Proizvodna naprava OVE, kot določa drugi odstavek 14. člena te uredbe. 

 

 

3.2 Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz proizvodnih naprav OVE na sončno 

energijo, ki so zgrajene kot samostojni objekti1 

 

Velikostni razred 

proizvodne naprave 

Cena zagotovljenega odkupa 

[EUR/MWh] 

mikro (< 50 kW) 390,42 

mala (< 1 MW) 359,71 

srednja (do 5 MW) 289,98 

 

1 Samostojni objekti iz razreda 2302 v skladu s predpisom, ki ureja enotno klasifikacijo objektov. 

 

 

4 Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz proizvodnih naprav OVE – geotermalna 

energija 

 

Velikostni razred 

proizvodne naprave 

Cena zagotovljenega odkupa 

[EUR/MWh] 

mikro (< 50 kW) 

152,47 mala (< 1 MW) 

srednja (do 5 MW) 

 



 

Če se letno koristno izrabi toplota v obsegu več kot 30 % vhodne geotermalne energije, je proizvodna 

naprava OVE upravičena do izplačila dodatka v višini 10 % obratovalne podpore za to proizvodno 

napravo OVE.  

 

 

5 Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz proizvodnih naprav OVE na lesno 

biomaso, pri katerih lesna biomasa pomeni več kot 90 % dovedene primarne energije 

goriva 

 

Referenčni stroški zajemajo proizvodnjo električne energije z uporabo biomase iz virov A 1, A 2 in A 3 

ter biomase iz vira B 1 iz priloge V uredbe. 

 

Velikostni razred 

proizvodne 

naprave 

Nespremenljivi del 

cene 

zagotovljenega 

odkupa 

[EUR/MWh] 

Spremenljivi del 

cene 

zagotovljenega 

odkupa  

[EUR/MWh] 

Cena 

zagotovljenega 

odkupa 

[EUR/MWh] 

mikro (< 50 kW) 1 1 1 

mala (< 1 MW) 161,95 62,40 224,35 

srednja (do 5 MW) 115,52 51,92 167,43 

1 Določi se za vsak posamezen primer posebej enako kot za naprave iz drugega odstavka 3. člena 

te uredbe. 

 

 

6 Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz proizvodnih naprav OVE – bioplin 

 

Če se letno koristno izrabi toplota v obsegu več kot 15 % vhodne energije bioplina, je proizvodna 

naprava OVE upravičena do izplačila dodatka v višini 10 % obratovalne podpore za to proizvodno 

napravo OVE. Toplota iz bioplinarne, ki se porabi za pridobivanje bioplina, se ne šteje za koristno 

toploto. 

Če gnoj in gnojevka letno pomenita prostorninsko več kot 30 % substrata za pridobivanje bioplina, je 

proizvodna naprava OVE upravičena do izplačila dodatka v višini 10 % obratovalne podpore za to 

proizvodno napravo OVE. 

Če gnoj in gnojevka letno pomenita prostorninsko več kot 70 % substrata za pridobivanje bioplina, je 

proizvodna naprava OVE z nazivno električno močjo do 200 kW upravičena do izplačila dodatka v 

višini 20 % obratovalne podpore za to proizvodno napravo OVE.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.1 Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz proizvodnih naprav OVE na bioplin, 

proizveden iz biomase 

Velikostni razred 

proizvodne 

naprave 

Nespremenljivi del 

cene 

zagotovljenega 

odkupa 

[EUR/MWh] 

Spremenljivi del 

cene 

zagotovljenega 

odkupa 

[EUR/MWh] 

Cena 

zagotovljenega 

odkupa 

[EUR/MWh] 

mikro (< 50 kW) 118,72 41,33 160,05 

mala (< 1 MW) 111,75 44,00 155,76 

srednja (do 5 MW) 96,18 44,59 140,77 

 

6.2 Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz proizvodnih naprav OVE na bioplin, 

proizveden iz biološko razgradljivih odpadkov 

 

Velikostni razred 

proizvodne 

naprave 

Cena 

zagotovljenega 

odkupa 

[EUR/MWh] 

mikro (< 50 kW) 
139,23 

mala (< 1 MW) 

srednja (do 5 MW) 129,15 

 

 

7 Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz proizvodnih naprav OVE – plin iz blata 

čistilnih naprav odpadnih vod 

 

Velikostni razred 

proizvodne naprave 

Cena zagotovljenega odkupa 

[EUR/MWh] 

mikro (< 50 kW) 85,84 

mala (< 1 MW) 74,42 

srednja (do 5 MW) 66,09 

 

Če se letno koristno izrabi toplota v obsegu več kot 15 % vhodne energije plina iz blata čistilne 

naprave odpadnih vod, je proizvodna naprava OVE upravičena do izplačila dodatka v višini 10 % 

obratovalne podpore za to proizvodno napravo OVE. Toplota, ki se porabi za pridobivanje plina, se ne 

šteje za koristno toploto. 

 

 



 

8 Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz proizvodnih naprav OVE –odlagališčni 

plin 

 

Velikostni razred 

proizvodne naprave 

Cena zagotovljenega odkupa 

[EUR/MWh] 

mikro (< 50 kW) 99,33 

mala (< 1 MW) 67,47 

srednja (do 5 MW) 61,67 

 

Če se letno koristno izrabi toplota v obsegu več kot 15 % vhodne energije odlagališčnega plina, je 

proizvodna naprava OVE upravičena do izplačila dodatka v višini 10 % obratovalne podpore za to 

proizvodno napravo OVE.  

 

9 Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz proizvodnih naprav OVE – biološko 

razgradljivi odpadki  

 

Velikostni razred 

proizvodne naprave 

Cena zagotovljenega odkupa 

[EUR/MWh] 

mikro (< 50 kW) / 

mala (< 1 MW) 77,44 

srednja (do 5 MW) 74,34 

 

Če se letno koristno izrabi toplota v obsegu več kot 30 % vhodne energije biološko razgradljivih 

odpadkov, je proizvodna naprava OVE upravičena do izplačila dodatka v višini 10 % obratovalne 

podpore za to napravo OVE. 


