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V Sloveniji se potrošniki, tako kot v številnih evropskih državah, 
soočajo z nenormalno visokimi cenami oziroma s pomanjkanjem 

peletov na trgu. Da bi bolje razumeli razmere na našem trgu je potrebno 
najprej pogledati kaj se dogaja širše v Evropi. 

Visoke cene 

RAZMERE
NA TRGU LESNIH PELETOV
Dr. 

Nike Krajnc 

Špela Ščap

Skupna proizvodnja lesnih peletov v EU je 
bila leta 2021 ocenjena na 19,8 milijona ton. 
Poraba peletov v EU je na drugi strani leta 
2021 dosegla rekordnih 23,1 milijona ton, v 
letu 2022 naj bi po napovedih presegla 24,3 
milijona ton. Kar pomeni, da EU ni samo-
zadostna s peleti temveč je odvisna tudi od 
uvoza. Rusija je bila doslej najpomembnejša 
izvoznica peletov v EU, skupaj z Belorusijo 

Dr. Nike Krajnc in 
Špela Ščap

Gozdarski inštitut 
Slovenije

sta v letu 2021 v EU izvozili več kot 2,4 mili-
jona ton, kar predstavlja 10 % ocenjene rabe 
v EU. Z 10.7.2022 je bil izvoz lesnih peletov 
iz Rusije v EU popolnoma ustavljen. Uvoz 
lesnih peletov iz Združenih držav Amerike v 
EU je lani znašal 1,85 milijona ton. 

Slovenija je v zelo podobni situaciji, saj po 
naših ocenah proizvodnja peletov ne zadošča 
za pokrivanje domačega povpraševanja. Po 

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE



EGES 4/2022 13

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

◂ Cena pelet in 
kurilnega olja

Viri podatkov: 
EUROSTAT, ProPellets 

Austria, DEPI, GWMI, 
EUWID; Gozdarski 
inštitut Slovenije, 
Bioenergy Europe. TE
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ocenah, ki smo jih na Gozdarskem inštitutu 
Slovenije naredili v maju 2022 je proizvodnja 
lani znašala 154.000 ton. V letu 2021 smo gle-
de na podatke Statističnega urada RS (SURS) 
uvozili 165.594 ton lesnih peletov, kar je 36 % 
manj kot leta 2020 in  hkrati najmanj po letu 
2015. Prevladujoče države iz katerih je Slove-
nija v lanskem letu uvažala lesne pelete so 
bile Ukrajina (25 % skupnega uvoza peletov), 
Romunija (21 %) in Avstrija (19 %). Lani se je v 
primerjavi z letom 2020 najbolj povečal uvoz 
peletov iz Slovaške (ki sicer predstavlja 9 % 
skupnega uvoza v 2021), kar za 60 % pa se je 
zmanjšal uvoz iz Romunije. Izvoz lesnih pe-
letov je glede na podatke SURS v letu 2021 
znašal 203.591 ton kar je 3 % več kot leta 2020 
in 20 % več kot v povprečju obdobja 2015–
2019. Prevladujoči izvozni trg lesnih peletov 
za Slovenijo ostaja Italija (84 % skupnega iz-
voza iz Slovenije), z 10 % sledi Avstrija, 5 % ko-
ličin pa smo lani izvozili v sosednjo Hrvaško. 
Glede na leto 2020, se je lani za 20 % povečal 
izvoz peletov v Avstrijo, v Italijo za 4 %, na Hr-
vaško pa zmanjšal za 35 %. 

Nesorazmerja med ponudbo in povpraše-
vanje po peletih je pripeljalo do dviga cen in 
pomanjkanja na trgu po celi Evropi. 

V Nemčiji so se povprečne cene peletov 
(kakovost A1, pakiranih v 15 kg vreče) od sre-
dine maja do sredine avgusta 2022 povečale 
za več kot 50 %, v zadnjem letu pa za več kot 
200 %. Na jugu Nemčije je bila v avgustu cena 
peletov (v razsutem stanju) 675,58 €/t (cene 
vključujejo DDV). Povprečna cena v osrednji 
regiji znaša 679,97 €/t, v regiji severne in 

vzhodne Nemčije pa 714,38 €/t (vir: DEPI).t 
(vir: DEPI). V Avstriji je povprečna cena pele-
tov (kakovost A1) v avgustu letos znašala 556 
€/t kar je za 134 % več kot pred enim letom 
oziroma za 20 % več kot v juliju letos (Vir: 
ProPellets Austria). V Franciji je je tona pele-
tov znašala 540 EUR, v enem letu so se cene 
podvojile, strokovnjaki pa ocenjujejo, da bi 
se lahko do konca leta povečale za 70 %. (vir: 
GWMI)

V Sloveniji so bile cene peletov pakiranih 
v 15 kg vreče kakovostnega razreda A1, avgu-
sta 2022, v povprečju 600 €/t z DDV, kakovo-
stnega razreda A2 pa kar 16 % manj, kar znaša 
505 €/t z DDV. Analiza kaže, da je povprečna 
cena peletov pri slovenskih proizvajalcih 
najnižja. Pri distributerjih so cene za 39 % 
višje kot neposredno pri slovenskih proizva-
jalcih, pri spletnih ponudnikih pa za 16,7 % 
višje kot neposredno pri slovenskih proizva-
jalcih. 

Več o cenah lesnih goriv v Sloveniji je na: 
https://wcm.gozdis.si/sl/podatki/cene/  ■


