
 

Priloga III  

 

Določanje višine obratovalnih podpor za električno energijo iz proizvodne naprave SPTE 
 

1 Višina obratovalne podpore  

 

Višina obratovalne podpore se določi tako, da se od skupnih referenčnih stroškov iz priloge I 

glede na referenčni energent, obratovalne ure in velikostni razred proizvodne naprave SPTE, ki 

se letno ali pogosteje usklajujejo glede na napoved o referenčnih tržnih cenah energije, odšteje 

cena, ki jo lahko električna energija iz proizvodne naprave SPTE doseže na trgu z električno 

energijo.  

 

Višino obratovalne podpore v EUR/MWh določa enačba: 

 

obratovalna podpora (leto i) = (referenčni stroški (leto i)) – (referenčna cena el. energije (leto i) 

x B 

 

Referenčna cena električne energije je pričakovana tržna cena električne energije iz napovedi o 

referenčnih tržnih cenah energije. 

Faktor B izraža značilnosti obratovanja posameznih vrst proizvodnih naprav SPTE ter s tem 

kakovost proizvedene električne energije in tržno moč, kar vpliva na doseženo ceno električne 

energije iz teh naprav na trgu z električno energijo. 

 

2  Faktor B za proizvodne naprave SPTE 

 

Velikostni razred proizvodne naprave SPTE Obratovalne 

ure < 4000 ur 

Obratovalne 

ure > 4000 ur 

mikro (<50 kW) 0,85 0,90 

male (<1 MW) 0,88 0,92 

srednje – nižje (od 1 MW do vključno 5 MW) 0,93 0,94 

srednje – višje (od 5 MW do vključno 25 MW) 0,93 0,94 

velike – nižje (nad 25 MW do vključno 50 MW) 0,96 0,97 

velike – višje (nad 50 MW do 200 MW) 0,96 0,97 

 

 

3 Obratovalne podpore za električno energijo iz proizvodnih naprav SPTE 

 

 

3.1 Obratovalne podpore za proizvodne naprave SPTE na lesno biomaso 

 

[EUR/MWh] 2009 

Velikostni razred proizvodne naprave SPTE 

Obratovalne 

ure < 4000 ur 

Obratovalne 

ure > 4000 ur 

mikro (<50 kW) 
1
 

1
 

male (<1 MW) 269,50 160,25 

srednje – nižje (od 1 MW do vključno 5 MW) 192,28 111,17 

srednje – višje (od 5 MW do vključno 25 MW) 126,56 67,99 

velike – nižje (nad 25 MW do vključno 50 MW) 93,31 46,46 

velike – višje (nad 50 MW do 200 MW) 
(1)

 
(1)

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

 

3.2 Obratovalne podpore za proizvodne naprave SPTE na fosilno gorivo 



 

 

[EUR/MWh] 2009 

Velikostni razred proizvodne naprave SPTE 

Obratovalne 

ure < 4000 ur 

Obratovalne 

ure > 4000 ur 

mikro (< 50kW) 178,46 117,36 

male (<1 MW) 95,13 62,01 

srednje – nižje (od 1 MW do vključno 5 MW) 57,34 33,01 

srednje – višje (od 5 MW do vključno 25 MW) 53,41 32,03 

velike – nižje (nad 25 MW do vključno 50 MW) 55,00 29,44 

velike – višje (nad 50 MW do 200 MW) 44,73 21,10 

 


