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SpoStovani,

Prejeli smo vaS dopis s katerim izra1ate vase nestrinjanje s Sklepom Vlade o cenah in
premijah za odkup elektridne energije od kvalificinnih proizvajalcev elektriine ercrgije (UL
!t 65/2008) ( v nadaljevanju: sklep Vlade ). Poleg tega obtozujete rcsomo ministrstvo, da
ravna v nasprotju z energetsko politiko drZave in EU. Predlagate tudi, da Vlada r.rne premije
na osnovno raven, odkupne cene pa uskladi z inflacijo.

Pazljivo smo proudili vaS dopis in ugotavljamo, da pri oblikovanju vaSih stali5i ne upoitevate
samih uredb o kvalificiranih proizvajalcih kot tudi ne velikokat objavljena pojasnila tako v
gradiru za sprejem sklepa Vlade kot tudi v gradivu za sprejem novele Energetskega zakona.

v vseh teh dokumentih smo izrecno opozorili, daje Ewopska komisija ugotovila, da gre v
slovenskih shemah spodbud za drZavne pomodi, sicer dovoljene, vendar se morajo izvajati v
okviru pravil za drZavne pomodi za va$tvo oko|a.

Sklep Vlade, deprav se nanala na uredbi, ki bosta na podlagi novele EZ spremenjeni ,je
usklajen s prej omenjenimi staliSti Komisije.

Premije za elektridno energijo proizvedeno iz OVE so lahko le razlika med letno odkupno
ceno za elektriino energijo iz OVE in ceno elektridne energije na trgu. Kerje v zadnjem letu
cena na trgu iaazito rasla,je bilo potrebno znizati premijo. To ni samo stalisde ministrstva
pristojnega za energijo temved tudi ministrstva pristojnega za finance in urada, ki skbi za
mako ekonomski razvoj drzave.

Odkupna cena, ki naj bi pokivala celotne lastne stroske proizvodnje elel:tridne energije v
malih HE,je ostala nespremenjena, celo ved, cenaje zvisana za indeks inflacije v lanskem
letu.



I Rast cen na trgu z elektridno energijo je upostevala pri vseh vrstah elektrarn na OVE in
kogeneracijah.. Ker pa vedina teh cen in premij vsebujejo tudi stroske energentov, ki so tudi
rasli, pri njih ni prislo do bistvenejsih sFememb.

Ze nid kolikohat smo vam pojasnili, da so podpore elekhamam omejen ukrep, ki naj bi
pomagal, da se doloEeni projekti, ki so v javnem interesu in ki se v pogojih prostega trga ne bi
realizirali, uresnidijo. Podpore niso in ne morejo biti nekak5na ))nagrada< za poizvodnjo
elektridne energije iz OVE ali celo vir za ustvarjanje neupravidenih zasluZkov na radunjavnih
sredstev. Pad pa bodo podpore pomod projektom, da se la2je in vameje amortizirajo. Zato so
podpore namenjene predvsem novim projektom. Vedina malih elektram v Slovenij ije
starejsega datuma in bi Ze morale biti v precej3ni meri amortizirane. Odkupna cena 65, 7 €/
MWh, za dodobra amortizirano malo HE, bi morala omogoiiti pokitje Feostalih
investitorjevih stro5kov in normalen donos.

Za nove elektrame pa bo dolodena cena, ki bo omogodala amo iziranje vedjega dela nalozbe
v 15 letih in primeren donos na vloiena sredswa. Prepridani smo, da bodo ti pogoji
zagotavljali zadostno investicijsko vamost za nalozbe v nove zmogljivosti.

Na Direktoratu za energijo pripravljajo nove podzakonske akte, ki bodo podrobneje urejali
odkup in podpore elektddne energije od vseh l,rst elektnm na OVE. Kot zdruZenje, ki naj bi
skbelo tudi za promocijo proizvodnje elektridne energije iz OVE, vas vabim, da se na
podlagi prej navedenih izhodiSd, vkljuiite v delo direktorata.

Lepo pozdravljeni,

V vednost :

-Arhiv,
- DE , dr. l. Salamun

w . , \

/ \

VizjakZ;l^ A;)
e- \Fil "d
iz"Y""q
\ ' i - l

,ll3iliH:lliH:1:;:',"
mag. Tornal Jcr'3it
driatnisekretar


