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UVOD 
 
Letni energetski pregled (LEP) je namenjen spremljanju izvajanja 
energetske politike v Sloveniji. Svoja izhodišča ima v sprejetih 
zakonskih in programskih dokumentih. Pregled izvajanja zastavljenih 
ciljev - opredeljeni so v Nacionalnem energetskem programu (ReNEP)1 
in so v soglasju s politikami EU, predvsem iz Zelene knjige o 
zanesljivosti energetske oskrbe2 in ključnih direktiv ter z drugimi 
mednarodnimi obveznostmi, ki jih je sprejela Slovenija - je osredotočen 
na leto 2004, nekateri komentarji pa se nanašajo tudi na kasnejše 
dogodke3. LEP za leto 2004 je prvo tovrstno poročilo, ReNEP 
predvideva vsakoletno spremljanje izvajanje energetske politike. Leto 
2004 je bilo prvo statistično zaključeno leto po sprejetju ReNEP.    
 
Poročilo dopolnjuje in nadgrajuje druga letna poročila s področja 
energetike: Statistični letopis energetskega gospodarstva in Statistični 
letopis RS, ki sta predvsem zbornika podatkov ter Letno poročilo o 
stanju energetike Agencije za energijo RS, ki se posveča predvsem 
področjema oskrbe z zemeljskim plinom in z električno energijo in ter 
analizam, povezanimi s funkcijo regulatorja. Letni energetski pregled je 
poročilo vlade o izvajanju energetske politike. 

Vsebina poročila je podobno kot v poglavju o izvedbenih mehanizmih 
ReNEP razvrščena po vsebinskih sklopih skladno s cilji energetske 
politike; ti so: 

- zanesljivost pri zagotavljanju energetskih storitev 
- konkurenčnost energetskih podjetij, gospodarstva in države 
- zmanjšanje vplivov na okolje. 

 
Posamezne operativne cilje in pojave v energetiki spremljamo s kazalci 
in najprej predstavljamo širši kontekst, zastavljeni cilj in sedanjo 
stopnjo doseganja cilja, prikazano in razloženo je stanje leta 2004, 
navedene pa so tudi najvplivnejše dejavnosti ali dogodki koledarskega 
leta. Čeprav je to prvo tovrstno poročilo, smo metodološka pojasnila 
omejili na opombe pod črto.  

                                                 
1 Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (Ur.l. RS, št. 57/2004).  
2 Green paper: Towards a European strategy for the security of energy supply, 
COM(2000)769. 
3 Čeprav je bila leta 2004 ReNEP šele sprejeta, pa je bila priprava letnega energetskega 
pregleda kljub majhnemu časovnemu zamiku nujna. Strokovne podlage za ReNEP so temeljile 
na podatkih iz leta 2002, ki je bilo takrat zadnje zaključeno statistično leto. Poročilo se zaradi 
kratkega časovnega presledka nanaša na splošno izvajanje energetske politike, ki ni vezano 
izključno na ReNEP, podaja pa in kjer je možno, tudi prve ocene iz leta 2005. 
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Poročilo začenjamo s pregledom večletnih energetskih in okoljskih 
bilanc in glavnih indikatorjev energetike, končujemo pa z obravnavo 
strateško pomembnih zunanjih okoliščin iz leta 2004.  
 
Drugače kot v vseh prejšnjih analizah v energetiki, ki so temeljile na 
podatkih ministrstva, pristojnega za energijo4, smo uporabili kot 
osnovni vir podatkov objave Statističnega urada RS (SURS). Določene 
pojave ilustriramo tudi s podrobnejšimi podatki iz drugih virov. 
Odločitev o izbiri SURS-a za osnovni podatkovni vir za to poročilo 
utemeljujemo predvsem z dejstvom, da so ti podatki uradni. Njihova 
največja prednost je, da so pripravljeni po usklajenih metodologijah 
EUROSTAT-a in OECD-ja, tako da je s tem zagotavljena primerljivost z 
drugimi državami. Poleg tega so osnova za poročanje EU in statistike 
EU. Čeprav so časovne vrste teh energetskih podatkov krajše, za 
pripravo letnega poročila zadoščajo.  
 
V poročilu so navedeni izključno podatki javnega značaja.  

                                                 
4 Ministrstvo za gospodarstvo ali Ministrstvo za okolje, prostor in energijo v različnih obdobjih. 
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POVZETEK 

Energetska bilanca in drugi kazalci 
1. Energetska bilanca in glavni kazalci so predstavljeni v obliki, ki 
omogoča primerjavo z objavami v Letnih energetskih pregledih 
generalnega direktorata za promet in energijo Evropske komisije (DG 
TREN). 

2. Skupna oskrba z energenti v Sloveniji v letu 2004 je znašala 
7,17 Mtoe (298 PJ) in je bila za 3,4% večja kot leta 2003. V obdobju 
od 2000 se je v povprečju povečevala po 2,7% na leto. Odklon od 
povprečne letne rasti je predvsem posledica večje proizvodnje in 
klimatskih razmer leta 2004, ki je bilo glede hidroloških razmer in 
potreb po ogrevanju zaradi hladnejše zime zelo drugačno od leta 2003.  

3. V Sloveniji je bilo v letu 2004 proizvedene 3,46 Mtoe (145 PJ) 
primarne energije, kar pomeni v primerjavi z letom 2003 povečanje za 
5,9%, to pa predvsem zaradi rekordne proizvodnje hidroelektrarn 
(izkoriščene za 38,4% več hidroenergije in 4,8% jedrske energije kot 
leta 2003). Na to rast so poleg ugodnih hidroloških razmer vplivale tudi 
nove zmogljivosti hidroelektrarn, ki so začele obratovati leta 2002, pa v 
sušnem letu 2003 niso bile povsem izkoriščene.  

4. Struktura oskrbe z energenti na ravni primarne energije (PE) je bila 
v letu 2004 podobna kot v preteklih letih, in sicer: trdna goriva 21,6%, 
nafta in derivati 33,7%, zemeljski plin 14%, jedrska energija 20% ter 
obnovljivi viri 11,7%. 

5. V strukturi končne porabe energije (KE) tekoča goriva predstavljajo 
skoraj polovico (48%) skupne končne porabe energije, sledijo 
električna energija z 22%, zemeljski plin s 15%, obnovljivi viri energije 
z 9% in daljinska toplota s 4-odstotnim deležem, premogov pa je le še 
1,6%. 

6. V sektorski porazdelitvi končne porabe energije leta 2004 promet 
predstavlja 30%, industrija 30% in ostali sektorji vključno z 
gospodinjstvi 40%. Delež prometa se povečuje na račun obeh drugih 
sektorjev. 

7. Rast končne porabe energije je v letu 2004 znašala 2,6%, to je 
nekaj več kot 2,1-odstotna povprečna letna rast od 2000. Najbolj se je 
leta 2004 povečala poraba električne energije in zemeljskega plina, in 
sicer za 4,0% oz. 3,9%. Primerjalno se je od leta 2000 končna poraba 
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električne energije povprečno povečala za 4,5%, zemeljskega plina pa 
za 2,9% na leto. 

8. Značilnosti oskrbe in porabe energije v 2004 v primerjavi z gibanji v 
letih od 2000 do 2004 kažejo: 

- poraba primarne energije na prebivalca se je leta 2004 povečala za 
3,4%, povprečna letna rast pa je bila od leta 2000 do leta 2004 
enaka, torej 2,6% 

- poraba končne energije na prebivalca raste počasneje kot poraba 
primarne energije: leta 2004 se je povečala za 2,6%, v zadnjih 
štirih letih povprečno za 2,0% na leto 

- proizvodnja električne energije na prebivalca se je v letu 2004 
povečala za 10,5%, štiriletna povprečna rast pa je drugačna, in 
sicer 2,8% 

- letna rast porabe električne energije je od leta 2000 v povprečju 
4,5%, leta 2004 pa 4%. 

 
Stopnja rasti oskrbe z energijo je večja, kot je bila predvidena po 
ReNEP5 (predvidena 1,7%, dosežena 2,7%). Zlasti veliko je bilo 
povečanje porabe v termoenergetskih objektih in pa oskrbe s tekočimi 
gorivi. Glavna razloga za povečanje sta hitra rast porabe električne 
energije in pa povečana prodaja tekočih goriv v prometu. Ti negativni 
trendi se nadaljujejo tudi v letu 2005. 

Vsi pokazatelji rabe in oskrbe z energijo kažejo na gibanja, ki so 
bistveno slabša od pričakovanj energetske politike. To pomeni, da 
dosedanji mehanizmi energetske politike niso dosegli pričakovanih 
učinkov. V prihodnje se je potrebno osredotočiti na izvajanje 
mehanizmov za usmerjanje porabe energije za izboljšanje 
konkurenčnosti, zanesljivosti in okolja.  

 

Konkurenčnost 
9. Energetska intenzivnost na primarni ravni (BDP/PE) se v Sloveniji 
izboljšuje, vendar zelo počasi, saj stopnja rasti porabe energije ni 
precej nižja od rasti bruto domačega proizvoda. Razmerje se izboljša le 
za 0,6% povprečno na leto (obdobje 2000–2004). 

 

                                                 
5 Predvidevanja rasti porabe v ReNEP povzemajo učinke načrtovanih ukrepov 
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Energetska intenzivnost kaže pozitivne trende, vendar je doseženo 
znižanje prepočasno, da bi se zaustavila prehitra rast porabe energije v 
Sloveniji v razmerju glede na bruto domači proizvod. Potrebno je 
zagotoviti, da se bodo izvajali mehanizmi za zniževanje energetske 
intenzivnosti. 

10. Energetska intenzivnost končne porabe energije (BDP/KE) se je od 
leta 2000 izboljševala v povprečju po 1,1% na leto, v zadnjem letu pa 
celo za 1,9%. Težnje so bile leta 2004 pozitivne v vseh sektorjih, 
posebej v široki porabi z izboljšanjem za 2,7%. Opaziti je bilo mogoče 
nižjo rast porabe energije v gospodinjstvu in storitveni dejavnosti glede 
na rast v gospodarstvu, poraba energije v prometu pa je še vedno 
sledila rasti v gospodarstvu.  

11. Energetska intenzivnost v industriji (opazovano po sektorjih) se je 
od leta 2000 najbolj izboljševala, in sicer v povprečju za 2,5% na leto. 
Vendar pa je bil napredek hiter predvsem leta 2000 in 2001, leta 2003 
se je stanje poslabšalo celo za 7%, v letu 2004 pa se je gibanje 
upočasnilo in je znašalo le še 1,5%; to kaže na umirjanje razmer. 

12. Poraba električne energije raste hitreje od porabe energentov vseh 
drugih vrst. Od leta 2000 se je končna poraba električne energije 
povečala povprečno za 4,5% na leto, v zadnjem letu pa za 4%; to 
presega načrtovane rasti in je zato temu področju nujno nameniti več 
pozornosti pri načrtovanju ukrepov za zmanjševanje rasti. V strukturi 
končne rabe električne energije ima največji delež industrija 53%, 
sledijo gospodinjstva 24% in storitve 21%. Na rasti končne rabe 
energije sektorji vplivajo različno: v letu 2004 je ključni delež 
prispevala industrija, precej manj pa gospodinjski odjem in odjem 
preostale široke rabe. Prav ta se je v letih 2002 in 2003 najbolj 
povečevala. 

Rast končne porabe električne energije presega vsa pričakovanja in 
resno ogroža dolgoročno zanesljivost oskrbe z energijo. Zato se 
povečuje okoljsko manj primerna proizvodnja iz premoga ter uvoz 
električne energije. Razloge gre iskati v neizvajanju ukrepov za 
usmerjanje porabe električne energije (demand side management), 
neustrezni cenovni politiki in v evropskem merilu visoki energetski 
intenzivnosti gospodarstva – povezane s strukturo gospodarstva, ki se 
le počasi spreminja v prid energetsko manj intenzivnih panog.   

13. Trg z električno energijo je v Sloveniji od 1. julija 2004 odprt za vse 
odjemalce razen za gospodinjstva. Tako je od sredine leta 2004 na trgu 
izbiralo dobavitelja 94.297 odjemalcev (leta 2003 le 7.579 odjemalcev) 
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ali po številu 10% vseh odjemalcev oz. po deležu energije 77% 
porabljene električne energije v Sloveniji. Leta 2004 je dobavitelja 
zamenjalo le 276 upravičenih odjemalcev na distribucijskem omrežju 
(803 leta 2003); po številu to pomeni 3% porabnikov (11,9% leta 
2003) in po odjemu 6,4% porabe električne energije na distribucijskem 
omrežju. 

14. Za Slovenijo je značilna velika koncentracija proizvajalcev 
električne energije. Največji proizvajalec ima po moči 66,2-odstotni 
delež v proizvodnji električne energije, največji trije proizvajalci pa 
96,3%. Slovenski trg je med desetimi nacionalnimi trgi v EU trg z 
največjo koncentracijo proizvajalcev električne energije. Največji 
proizvajalec je dominanten tudi na izravnalnem trgu. 

15. Podobno kot v drugih sistemih je tudi v Sloveniji že izvedena ločitev 
sistemskega operaterja prenosnega omrežja (SOPO) od drugih 
dejavnosti. Sistemski operaterji distribucijskih omrežij so zaenkrat od 
drugih z dejavnosti ločeni le računovodsko. Ni pa še pravne ločitve in 
ločenih organizacijskih funkcij, ki jih zahteva druga direktiva o 
elektroenergetskih trgih, katere zahteve so bile leta 2004 prenesene v 
energetski zakon; izvedba je predvidena do 1. julija 2007. 

16. Delež električne energije, prodane na organiziranem trgu, je leta 
2004 znašal 2,2% vse porabljene električne energije v Sloveniji; to v 
količinah predstavlja za skoraj tretjino (27%) manj kot leta 2003.  

17. Cene električne energije se uporabljajo kot eden poglavitnih 
indikatorjev integracije trga. Čim bolj se cene notranjih trgov z 
električno energijo razlikujejo med seboj, manjša je integracija med 
trgi. Primerjava med povprečnimi letnimi cenami prodane električne 
energije na slovenskem (Borzen) in nemškem dnevnem trgu (leipziška 
borza EEX) pokaže, da so bile leta 2003 povprečne cene v Sloveniji za 
31% višje od povprečnih cen EEX, leta 2004 pa so bile povprečne cene 
električne energije višje le še za 3,8%.  

V Sloveniji delovanje trg z električno energijo še ni v celoti 
konkurenčno, kar se kaže v visoki koncentraciji proizvajalcev energije, 
nizkem obsegu trgovanja na organiziranem trgu in majhnem obsegu 
zamenjave dobaviteljev.  

18. Leta 2004 je bil energetski zakon spremenjen in usklajen z novimi 
direktivami o trgih električne energije in plina (2003/54/ES in 
2003/55/ES). Pripravljeni so bili tudi ključni podzakonski akti, ki urejajo 
delovanje omrežij. 
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19. Cene energije za značilne porabniške skupine sistematično spremlja 
in objavlja SURS po metodologiji EUROSTAT-a. Ta kazalec daje 
informacijo o pogojih za porabnika energije in omogoča primerjavo 
položaja glede na evropsko konkurenco.  

20. Leta 2004 cene zemeljskega plina in električne energije realno 
rasle. Tudi v daljšem obdobju je bilo gibanje podobno; cene 
zemeljskega plina so se znatno povečale, cene električne energije za 
industrijske porabnike in gospodinjstva pa so se realno znižale.  

21. Cena zemeljskega plina za gospodinjstva je v absolutnih številkah 
nižja v primerjavi s povprečno ceno v EU, če jo primerjamo glede na 
kupno moč (to pomeni, da je v cenah upoštevan tudi življenjski 
standard), pa za 20% presega povprečje EU. Cene električne energije 
za gospodinjske porabnike so od cene v EU nižje za 23%, glede na 
kupno moč pa so že za 3% višje kot v petindvajseterici. 

22. Cene zemeljskega plina za industrijo so se v letu 2004 v povprečju 
v vseh porabniških skupinah povečale za okoli 25%; to predstavlja 
realno povečanje cen za 20%. V letu 2004 so se cene električne 
energije v industrijskih porabniških skupinah večinoma znižale. 

Cene električne energije za tarifne odjemalce v Sloveniji dolgoročno 
realno padajo predvsem zaradi zasledovanja makroekonomskih ciljev: 
zadrževanja rasti cene zaradi obvladovanja inflacije. Sedanje cene za 
tarifne porabnike ne odražajo stroškov, niti tržnih gibanj in dajejo 
neustrezno primerjavo z drugimi energenti.  

 

Zanesljivost  
23. Odvisnost države od uvoza energije se dolgoročno slabša, leta 2004 
je znašala 52,3%; to je sicer nekoliko ugodneje kot leto prej. Nihanje 
je predvsem posledica hidroloških razmer. Dolgoročno se povečuje 
uvoz trdnih in tekočih goriv ter zmanjšuje izvoz električne energije. 
Odvisnost od uvoza goriv je v Sloveniji še nekoliko slabša od povprečja 
EU (48%). 

24. Struktura uvoza energije se ne spreminja bistveno. Slovenija v 
celoti uvaža tekoča goriva, uvozi več kot 99% plinastih, trdnih goriv pa 
23%. Po sektorjih je odvisnost od uvoza največja v prometu (98%), pri 
toploti za ogrevanje znaša 74%, v predelovalni industriji pa je 
odvisnost od uvoza gori 54 odstotna.  



  9 

25. Odvisnost od uvoza pri domači proizvodnji električne energije znaša 
6,5%. Ob upoštevanju izvoza polovice proizvodnje jedrske elektrarne 
na Hrvaško je Slovenija statistično gledano neto izvoznica električne 
energije, in sicer v deležu 5,4%. V kolikor se omenjeni izvoz ne 
upošteva, je Slovenija neto uvoznica električne energije, in sicer v 
višini 15,6% proizvedene električne energije. 

26. Poraba energije narašča, še hitreje pa se povečuje uvoz 
energentov. Stroški za uvožena goriva in električno energijo so bili leta 
2004 že 278 mrd SIT ali 8,2% celotnega uvoza RS in 4,5% bruto 
domačega proizvoda. Delež uvoza naftnih derivatov pa je znašal 5,6% 
celotnega uvoza. Povečujejo se tveganja, povezana z odvisnostjo od 
uvoza, predvsem občutljivost za hitro rast cene naftnih derivatov. 

 
27. Kakovost električne energije se meri na različne načine. Po poročilu 
Agencije za energijo RS (AGEN-RS; gre za prvo objavo podatkov) je 
bilo leta 2004 povprečno od 82 do 195 minut nenačrtovanih prekinitev 
na odjemalca (kazalec SAIDI), načrtovanih prekinitev pa povprečno od 
128 do 689 minut na odjemalca. Število prekinitev je bilo: 
nenačrtovanih 2,2 do 7,7 na odjemalca, načrtovanih pa 1,2 do 4,3 na 
odjemalca. V primerjavi z Evropo so ti kazalci znotraj razpona vseh 
držav, vendar bo treba v prihodnje tej problematiki posvetiti več 
pozornosti. 

Zadostnost proizvodnih kapacitet električne energije v Sloveniji v letu 
2004 ni bila ugodna in tudi v letih do 2008 se predivdeva, da se bo 
zadostnost proizvodnih kapacitet in ob upoštevanju primernega kazalca 
izpadov napajanja (LOLE) dosegla le z uvozom v višini nekaj sto MW ali 
dodatni izgradnji novih proizvodnih kapacitet. Prav tako vsi pokazatelji 
rabe in oskrbe z energijo kažejo na gibanja, ki so bistveno slabša od 
pričakovanj energetske politike, kar pomeni, da dosedanji mehanizmi 
energetske politike niso dosegli pričakovanih učinkov in se bo poleg 
zagotavljanja zadostnosti kapacitet potrebno v prihodnje resno 
osredotočiti tudi na obvladovanje porabe. 

V naslednjih letih je v Sloveniji predvidena izgradnja novih 
hidroenergetskih objektov, novih plinskih ter modernizacija 
(nadomestitev) obstoječih premogovih termoenergetskih objektov 
(blok 6 v TE Šoštanj). Resolucija NEP predvideva izgradnjo omenjenih 
objektov v skladu s potrebami po pokrivanju porabe, vendar se 
energetska podjetja na investicije prepočasi pripravljajo, kar ogroža 
doseganje zastavljenih ciljev. 
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28. Prenosno omrežje v Sloveniji je s stališča oskrbe odjemalcev v 
Sloveniji iz virov v Sloveniji zadostno, dovoljuje pa tudi znatne količine 
uvoza. Ob morebitnih velikih tranzitnih obremenitvah, zlasti kadar te 
nastajajo ne glede na komercialne dogovore (»divji tokovi«), pa se 
pojavljajo stanja, v katerih je delovanje prenosnega sistema ogroženo. 
Čimprej je treba zato pristopiti k dodatnim vlaganjem v notranja 
prenosna omrežja električne energije. 

29. Konec leta 2004 so rezerve naftnih derivatov zadoščale za 75-
dnevno porabo; to je skladno z zahtevami pristopne pogodbe s 
Slovenijo. V Sloveniji je uskladiščenih okoli 57% obveznih rezerv, 
preostali del pa je v Nemčiji in Italiji.  

 

Okolje 
30. Skupne finančne spodbude Agencije za učinkovito rabo in 
obnovljive vire energije (AURE) v letu 2004 za naložbe v učinkovito 
rabo energije (URE) in izrabo obnovljivih virov energije (OVE) so 
znašale 463 milijonov tolarjev; s tem je bilo spodbujenih za okoli 
2,2 milijarde tolarjev investicij. Kot posledica naložb je bilo ocenjeno 
zmanjšanje porabe fosilnih goriv za okoli 47.000 MWh in s tem 
zmanjšanje emisij CO2

 za dobrih 15.000 ton na leto. Leta 2004 se je 
pomembno povečal obseg sredstev, namenjenih izkoriščanju OVE, 
predvsem kot posledica tujih sredstev (donacij in subvencij), obseg 
sredstev za učinkovito rabo energije pa je bil podoben kot leta 2003. 

Državni programi za spodbujanje učinkovite rabe energije, ki za 
izvedbo ukrepov pritegnejo znatna privatna sredstva, se izvajajo v 
nespremenjenem obsegu že več let. Obseg državnih spodbud je 
majhen, programi so zato omejeni le na nekatera področja porabe 
energije. Zaskrbljujoče je predvsem dejstvo, da se več sredstev ne 
nameni zmanjševanju porabe električne energije, kjer je rast v zadnjih 
letih kritična, cene električne energije za tarifne odjemalce pa se 
podrejajo makroekonomskemu cilju zniževanja inflacije. Kljub 
načrtovanem povečanju proračunskih sredstev za programe URE in 
OVE v ReNEP in še drugim možnostim financiranja in izvajanja 
tovrstnih programov predvideno po energetskem zakonu, področje 
zaenkrat stagnira na doseženem nivoju. Izboljšave energetske 
učinkovitosti so prepočasne, da bi v Sloveniji obvladovali prekomerno 
rast porabe energije in s tem povezane stroške, emisije in odvisnost od 
uvoza energije in da bi bistveno izboljšali energetsko intenzivnost, s 
tem pa konkurenčnost gospodarstva. 
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31. Delež električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov energije 
se je zaradi hitrejše rasti porabe električne energije kot proizvodnje 
električne energije iz OVE zmanjšal z 31,7% v letu 2000 na 29,1% v 
letu 2004. Delež se je zaradi hidroloških razmer po letih skokovito 
spreminjal, na primer 22% v sušnem letu 2003. V primarni bilanci je bil 
leta 2004 delež obnovljivih virov energije 11,7% ali za 1,2 odstotni 
točki več kot leto prej, vendar se dolgoročno ne povečuje. 

32. Opazna je dolgoročna težnja k postopnemu povečevanju 
proizvodnje električne energije iz OVE (poleg hidroenergije se povečuje 
tudi proizvodnja iz lesne biomase in deponijskega plina). Zaradi 
hitrejše rasti porabe pa se delež OVE v porabi električne energije 
znižuje in nas tako oddaljuje od doseganja cilja - 33,6%, ki je 
obveznost iz pogodbe Slovenije o pristopu k EU. 

Zaradi nezadostnega razvoja v zadnjih letih je za doseganje 
obvezujočih ciljev na področju obnovljivih virov energije ob 
intenzivnem izvajanju ukrepov za umirjanje rasti porabe električne 
energije potrebno znatno izboljšati podporne instrumente (predvsem 
prilagoditi odkupne cene električne energije), kar je tudi ugotovitev in 
priporočilo Evropske komisije (DG TREN). Sedanje odkupne cene za 
nekatere vrste kvalificiranih proizvajalcev celo zaostajajo za 
najnovejšimi tržnimi cenami za proizvodnjo v klasičnih elektrarnah. 

33. V statistiki je bilo leta 2004 zajetih 31 enot soproizvodnje električne 
energije in toplote s skupno instalirano električna močjo 338 MW in 
letno proizvodnjo električne energije v soproizvodnji 977 GWh, od tega 
43% pri samoproizvajalcih. Ključni delež prispevata Termoelektrarna 
toplarna Ljubljana in Termoelektrarna Šoštanj. TE-TOL v celoti, TEŠ pa 
deloma obratuje v soproizvodnji toplote in električne energije. 

34. Po statističnih podatkih se skupna zmogljivost soproizvodnje v 
zadnjih treh letih, odkar velja uredba o odkupnih cenah za kvalificirane 
proizvajalce električne energije, ni povečala, z obratovanjem novih 
učinkovitejših enot pa se skupna proizvodnja električne energije 
povečuje kljub ustavitvi starejših parnih enot.  

Rezultat ustrezne politike odkupnih cen za manjše enote soproizvodnje 
v sistemih daljinskega ogrevanja je več kot 20 MW novih instaliranih 
kapacitet po letu 2000, kar že presega načrtovan projekcije iz ReNEP. 
Za izvedbo precej večjega potenciala soproizvodnje v industriji in večjih 
enot v daljinski energetiki, pa je nujno čim prej zagotoviti zadostno 
podporo (zagotovljene odkupne cene za večje enote in enote v 
industriji ali premije za lastno porabljeno električno energijo).  
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35. Emisije toplogrednih plinov (TGP) se v zadnjih letih izrazito 
povečujejo le v prometu, v preostalih sektorjih pa se nekoliko znižujejo 
in so gibanja skladna s cilji iz Operativnega programa zmanjšanja 
emisij TGP iz julija 2004. Skupne emisije TGP zaradi energetske rabe 
goriv so bile v letu 2003 na ravni emisij baznega leta 1986. Za 
doseganje obveznosti države, bo potrebno nadaljevati z izboljševanjem 
energetske intenzivnosti, CO2 intenzivnosti in učinkovitosti pretvorbe 
energentov. 

Prenizek izkoristek starih termoelektrarn na premog ter majhen delež 
zemeljskega plina pri proizvodnji električne energije v Sloveniji se 
odraža v bistveno višjih specifičnih emisijah CO2 na enoto proizvedene 
električne energije v primerjavi s termoelektrarnami v starih članicah 
EU. Za doseganje kjotskega cilja in zagotovitev zanesljive oskrbe z 
električno energijo je nujna čim prejšnja zamenjava obstoječih 
proizvodnih enot s sodobno tehnologijo z visokim izkoristkom.  

36. Državni načrt RS o razdelitvi pravic do emisije toplogrednih plinov 
za obdobje 2005-2007, sprejet oktobra 2004, je z dodelitvijo pravic za 
izpust emisij prenesel obveznost zmanjševanja emisij neposredno na 
upravljavce naprav; ti lahko glede na stroške za zmanjševanje emisij 
TGP zmanjšanje emisij dosežejo sami ali z nakupom dodatnih potrebnih 
kuponov na evropskem trgu. V trgovanje je vključenih 96 naprav, ki 
skupaj obsegajo 56% vseh emisij ogljikovega dioksida v Sloveniji.  

37. Emisije žveplovega dioksida - največji vir so goriva v 
termoenergetskih objektih (78%) - so bile v zadnjih letih z zgraditvijo 
čistilnih naprav uspešno znižane, zato lahko upravičeno pričakujemo, 
da bo Slovenija mednarodne obveznosti izpolnila brez posebnih težav. 

38. Emisije dušikovih oksidov so v Sloveniji v letu 2003 za 11 kt 
oziroma četrtino presegale ciljno vrednost za leto 2010, ki izhaja iz 
direktive NEC. Da bi dosegli cilj, bo potrebno še nadaljnje 
zmanjševanje emisij, zlasti v prometu (predvsem uvajanje vozil, ki 
izpolnjujejo nove ekološke standarde EURO 4 in EURO 5), ter emisij 
velikih kurilnih naprav. Za potrebno zmanjšanje emisij iz velikih kurilnih 
naprav zaradi zaostritve zakonodaje za velike kurilne naprave po letu 
2008 in 2016 pa bo nujna celovita tehnološka prenova/nadomestitev 
najbolj zastarelih termoenergetskih objektov in izvajanje sekundarnih 
ukrepov na novejših objektih.  
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Zunanje okoliščine 
39. Na strateško usmeritev slovenske energetike vplivajo številni 
zunanji dejavniki, ki izhajajo iz sprejetih usmeritev trajnostnega 
razvoja, vpetosti v širši mednarodni prostor in povezovanje znotraj 
interesnih integracij (EU in skupni notranji trg za energijo). Slovenija je 
v skladu s svojo politiko sprejela številne obveznosti, ki so opredeljene 
že v prejšnjih poglavjih, za nadaljnji razvoj in oblikovanje politik v 
energetiki pa so bila v letu 2004 najpomembnejša dogajanja v 
klimatski politiki (obveznosti, ki jih nalaga Kjotski sporazum, trgovanje 
z emisijami, evropski klimatski program) in na energetskih trgih (razvoj 
trga z zemeljskim plinom, cene naftnih derivatov). 
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1 ENERGETSKA BILANCA IN DRUGI KAZALCI 
 
Energetska bilanca in glavni kazalci so predstavljeni v obliki6, ki 
omogoča primerjavo z objavami v Letnih energetskih pregledih 
generalnega direktorata za promet in energijo Evropske komisije (DG 
TREN)7.  
 
Oskrba z energijo. Skupna oskrba z energenti je v letu 2004 znašala 
7,17 Mtoe oziroma 298 PJ (1 Mtoe = 41,868 PJ) in je bila za 3,4% 
večja kot leta 2003 (Slika 1). V obdobju od 2000 se je v povprečju 
povečevala za 2,7% na leto. Odmik od povprečne letne rasti je 
predvsem posledica večje proizvodnje in klimatskih razmer leta 2004, 
ki je bilo zelo drugačno od leta 2003 zaradi hidroloških razmer in 
potreb po ogrevanju zaradi hladnejše zime.  
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Slika 1: Oskrba s primarno energijo za zadnjih pet let8 

 

                                                 
6 Oblika tabele je bila uporabljena tudi v Nacionalnem energetskem programu za projekcije, v 
tem poročilu pa prikazujemo statistične podatke SURS-a. 
7 Annual energy review, EC, DG TREN, letna publikacija  
8 Ostalo*: ostali obnovljivi viri energije in uvoz električne energije 
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Stopnja rasti oskrbe z energijo je večja, kot je bila predvidena po 
ReNEP9 (predvidena 1,7%, dosežena 2,7%). Zlasti veliko je bilo 
povečanje porabe v termoenergetskih objektih in pa oskrbe s tekočimi 
gorivi. Glavna razloga za povečanje sta hitra rast porabe električne 
energije in pa povečana prodaja tekočih goriv v prometu. Ti negativni 
trendi se nadaljujejo tudi v letu 2005. 
 
Proizvodnja primarne energije. V Sloveniji je bilo v letu 2004 
proizvedene 3,46 Mtoe oziroma 145 PJ primarne energije. Leto 2004 je 
bilo po proizvodnji hidroelektrarn celo rekordno, to pa je bil glavni 
razlog za povečanje skupne domače proizvodnje primarne energije za 
5,9%. Izkoriščene je bilo za 38,4% več hidroenergije in za 4,8% 
jedrske energije kot leta 2003. Na to rast so poleg ugodnih hidroloških 
razmer vplivale tudi nove zmogljivosti hidroelektrarn, ki so začele 
delovati leta 2002, pa v sušnem letu 2003 niso bile popolnoma 
izkoriščene.  
 
Uvoz. Struktura uvoza energije se ne spreminja bistveno. Slovenija v 
celoti uvaža tekoča goriva, plinastih goriv uvozi več kot 99%, trdnih pa 
23%10. Neto izvoz električne energije je znašal 5,4% električne 
energije, pridobljene v Sloveniji, (v tem deležu je statistično 
upoštevana tudi polovica proizvodnje jedrske elektrarne oddane 
Hrvaški). 
 
Struktura oskrbe z gorivi. Skupna oskrba z energenti je po strukturi 
podobna pretekli, z manjšimi razlikami glede na leto 2003 iz zgoraj 
navedenih razlogov. Opazen dolgoročen trend v strukturi oskrbe je 
postopno povečevanje deleža zemeljskega plina, ki je leta 2004 znašal 
14% v skupni oskrbi z energenti11. Ta energent predvsem zamenjuje 
tekoča goriva pri končnih porabnikih energije, pri proizvodnji električne 
energije pa delež tega goriva niha pri pribl. 5%. Skupna poraba 
obnovljivih virov energije se povečuje počasneje od skupne porabe 
energije, zato se je delež OVE v bilanci oskrbe z energijo nekoliko 
zmanjšal12. V grobem je struktura oskrbe Slovenije podobna kot je 
povprečna v petindvajseterici, predvsem upoštevaje energente (Slika 
2). Večje razlike so te: v Sloveniji je večji delež obnovljivih virov in 
jedrske energije, precej manjši delež zemeljskega plina ter nekoliko 
manjši delež tekočih goriv.  
 

                                                 
9 Predvidevanja rasti porabe v ReNEP povzemajo učinke načrtovanih ukrepov 
10 Delež v energijski vrednosti v oskrbi s premogi. 
11 Vključno z neenergetsko rabo zemeljskega plina. 
12 Ta ocena se lahko še spremeni z izpopolnjevanjem statistike za te vire, ki je kljub 
dosedanjemu napredku še precej negotova. 
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Slika 2: Primerjava strukture oskrbe z energijo v Sloveniji in EU13 
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Slika 3: Struktura končne porabe energije v letu 2000 in 2004 
 

                                                 
13 Delež energentov v oskrbi z energijo. V oskrbo z energijo je vključeno tudi trgovanje z 
električno energijo. 
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Struktura končne porabe energije. Tekoča goriva predstavljajo skoraj 
polovico, natančneje 48% skupne končne porabe energije, sledijo 
električna energija z 22%, zemeljski plin s 15%, obnovljivi viri energije 
z 9% in daljinska toplota s 4-odstotnim deležem, premogov pa je v 
končni rabi energije le še 1,6% (Slika 3).  
 
Deleža električne energije in zemeljskega plina se zmerno povečujeta, 
zmanjšujejo pa se deleži premoga, tekočih goriv, daljinske toplote in 
obnovljivih virov energije, kot lahko ugotovimo na podlagi zbranih 
podatkov SURS-a. 
 
Končna poraba energije. Rast končne porabe energije14 je leta 2004 
znašala 2,6%, to je nekaj več od 2,1-odstotne povprečne letne rasti po 
letu 2000. Najbolj se je leta 2004 povečala poraba električne energije15 
in zemeljskega plina, in sicer za 4,0% oz. 3,9%. Vendar pa se je od 
leta 2000 končna poraba električne energije povečevala za 4,5%, 
zemeljskega plina pa za 2,9% povprečno na leto (Slika 4). 
 
Sektorska porazdelitev končne porabe energije je bila leta 2004 taka: 
promet 30%, industrija 30% in široka poraba vključno z gospodinjstvi 
40%. Delež prometa se povečuje na račun obeh drugih sektorjev. V 
prometu se je poraba najbolj povečala leta 2004, in sicer za 3,2%; to 
je blizu večletnemu povprečju (3,3% v obdobju 2000-2004) - Slika 5. 
 
Neenergetska poraba goriv (uporabljajo se predvsem zemeljski plin in 
trdna goriva) je leta 2004 znašala 4,1% energetske končne rabe in se 
hitro povečuje. 
 
Stanje 2005. Preliminarni podatki za leto 2005 kažejo, da ni bilo velikih 
sprememb v gibanjih porabe energije v Sloveniji. Nadaljevala se je rast 
porabe električne energije (3,4%).16 Zmanjšal se je neto izvoz 
električne energije in tudi domača proizvodnja električne energije (za 
4,5%, manjša je bila proizvodnja jedrske elektrarne za 6,2% in 
hidroelektrarn za 5%). Povečala se je oskrba in končna poraba 
zemeljskega plina (za 3,6%) znatno je bilo povečanje industrijske 
porabe (4,8%).17 Nadaljevala se je rast porabe tekočih goriv, predvsem 
končne rabe energije v prometu18. 

                                                 
14 Poraba končne energije v energetske namene brez neenergetske rabe 
15 Statistika SURS-a vključuje v končno porabo električne energije tudi izvoz distribucij, o 
katerih Ministrstvo pristojno za energetiko in Agencija za energijo poročata posebej. 
16 Mesečno poročilo o obratovanju EEE, december 2005, ELES. 
17 Informacija GEOPLIN 
18 SURS-SI stat, mesečni podatki o trgovanju s tekočimi gorivi za obdobje januar do september 
2005. 
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Slika 4: Letne rasti končne porabe energije 
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Tabela 1: Energetska bilanca 2000-2004 

2000 2001 2002 2003 2004 2004/2003 2004/2002 2004/2000
POVPREČNA LETNA RAST

Domača proizvodnja [Mtoe] 3,123 3,211 3,356 3,269 3,461 5,9% 1,6% 2,6%

  Trdna goriva 1,115 1,058 1,160 1,184 1,201 1,4% 1,7% 1,9%

  Nafta 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 - - -

  Zemeljski plin 0,006 0,006 0,005 0,004 0,005           2,0% -5,5% -7,3%

  Jedrska energija 1,241 1,370 1,440 1,357 1,422           4,8% -0,6% 3,5%

  Vodna in vetrna energija 0,330 0,326 0,285 0,254 0,352           38,4% 11,2% 1,7%

  Geotermalna energija 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - -

  Drugi obnovljivi viri 0,430 0,450 0,465 0,468 0,480           2,6% 1,7% 2,8%

Neto uvoz  [Mtoe] 3,327 3,277 3,421 3,665 3,726 1,7% 4,4% 2,9%

  Trdna goriva 0,243 0,209 0,306 0,309 0,356 15,2% 7,9% 10,0%

   Tekoča goriva 2,286 2,281 2,307 2,338 2,443 4,5% 2,9% 1,7%

     Surova nafta 0,160 0,005 0,005 -0,001 -0,001 - - -

     Naftni proizvodi 2,126 2,276 2,302 2,339 2,443 4,5% 3,0% 3,5%

  Zemeljski plin 0,911 0,939 0,906 1,003 0,994 -0,9% 4,8% 2,2%

  Električna energija -0,114 -0,152 -0,097 0,014 -0,067 -17,2% -12,4%

Skupna poraba primarne energije [Mtoe] 6,417           6,70             6,84             6,89             7,13             3,4% 2,0% 2,7%

  Trdna goriva 1,359           1,44             1,55             1,49             1,54             3,4% -0,4% 3,1%

  Nafta in derivati 2,254           2,32             2,29             2,31             2,40             4,2% 2,4% 1,6%

  Zemeljski plin 0,917           0,94             0,91             1,01             1,00             -0,9% 4,7% 2,2%

  Ostalo (1) 1,887           1,99             2,09             2,09             2,19             4,5% 2,3% 3,8%

Proizvodnja električne energije [TWh] (2) 13,624         14,466         14,600         13,821         15,272         10,5% 2,3% 2,9%

  Jedrske elektrarne 4,761           5,257           5,528           5,207           5,459           4,8% -0,6% 3,5%

  Hidro in vetrne elektrarne 3,834           3,796           3,313           2,957           4,095           38,5% 11,2% 1,7%

  Termo elektrarne 5,029           5,413           5,759           5,657           5,718           1,1% -0,4% 3,3%

Proizvodne kapacitete [MWe] (3) 2.631           2.899           2.943           2.969           2.965           -0,1% 0,4% 3,0%

  Jedrske elektrarne 656              656              656              656              656              0,0% 0,0% 0,0%

  Hidro in vetrne elektrarne 860              906              949              973              974              0,1% 1,3% 3,2%

  Termo elektrarne 1.115           1.337           1.338           1.340           1.335           -0,4% -0,1% 4,6%

Povprečni faktor obremenitve [%] (4) 59,1% 57,0% 56,6% 53,1% 58,8% 5,7% 1,1% -0,1%

Poraba goriv v termoelektrarnah [Mtoe] (5) 1,363           1,493           1,566           1,497           1,512           1,0% -1,8% 2,6%

  Premog 1,277 1,372           1,462           1,374           1,404           2,2% -2,0% 2,4%

  Tekoča goriva 0,010 0,032           0,014           0,012           0,008           -33,7% -24,5% -6,6%

  Zemeljski plin 0,069 0,071           0,065           0,083           0,070           -16,3% 3,4% 0,2%

  Geotermalna energija -               -               -               -               -               -             -             -             

  Biomasa 0,007 0,016           0,025           0,028           0,030           4,8% 8,8% 46,0%

Neenergetska raba energije [Mtoe] 0,111           0,130           0,117           0,165           0,206           25,4% 32,9% 16,8%

Skupna končna poraba energije [Mtoe] (6) 4,471           4,581           4,645           4,736           4,858           2,6% 2,3% 2,1%

  Premog 0,081           0,064           0,102           0,086           0,078           -9,1% -12,8% -0,9%

  Tekoča goriva 2,223           2,288           2,265           2,289           2,336           2,0% 1,6% 1,2%

  Zemeljski plin 0,651           0,667           0,656           0,704           0,731           3,9% 5,6% 2,9%

  Električna energija 0,905           0,940           1,006           1,037           1,079           4,0% 3,6% 4,5%

  Toplota 0,195           0,197           0,185           0,189           0,195           3,0% 2,7% -0,1%

  Obnovljivi viri energije 0,416           0,425           0,431           0,431           0,440           2,0% 1,0% 1,4%

Emisije CO2  [Mt CO2] (7) 14,33 15,25 15,33 15,06 15,4 2,0% 0,1% 1,8%

Kazalci
 Prebivalstvo [milijon] 1,99             1,99             2,00             2,00             2,00             0,0% 0,0% 0,1%

 BDP [milijard SIT 2000] 4.252           4.366           4.511           4.625           4.837           4,6% 3,5% 3,3%

 BDP [milijard EUR 2000] 20,74           21,30           22,00           22,56           23,59           4,6% 3,5% 3,3%

 Skupna primarna poraba /BDP [toe/MSIT 2000] 1,509 1,535 1,517 1,490 1,473 -1,1% -1,4% -0,6%

                                                [toe/MEUR 2000] 309 315 311 306 302 -1,1% -1,4% -0,6%

 Skupna primarna poraba/prebivalca  [kgoe/preb.] 3.224           3.364           3.429           3.452           3.569           3,4% 2,0% 2,6%

 Proizvodnja elektrike/prebivalca  [kWh/preb.] 6.845           7.262           7.316           6.922           7.647           10,5% 2,2% 2,8%

 Emisije CO2/prebivalca   [kg CO2/preb.] 7.198           7.654           7.679           7.543           -               -             -             -             

 Uvozna odvisnost  [%] 51,8% 48,9% 50,0% 53,2% 52,3% -0,9% 1,1% 0,1%

 Delež tekočih goriv v končni porabi energije [%] 49,7% 49,9% 48,8% 48,3% 48,1% -0,3% -0,3% -0,4%
(1)  Jedrska energija, vodna in veterna energija, neto uvoz električne energije in ostali energetski viri.
(2)  Proizvodnja na generatorju (manjše enote na pragu)
(3)  Dejanska moč
(4)  Proizvodnja električne energije / (Proizvodne kapacitete * 8760 h)
(5)  Vsa poraba goriva v termoelektrarnah vključno s porabo goriv za proizvodnjo toplote za prodajo v  termoelektrarnah-toplarnah in v enotah soproizvodnje 
(6)  Brez neenergetske rabe in goriv za transformacije v ind. SPTE (za proizv. električne en. in prodane toplote)
(6)  Za leto 2004 ocena  
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1.1 GLAVNI KAZALCI 
 
Značilnosti oskrbe z energijo in porabe energije v 2004 smo opazovali 
in primerjali z gibanji v obdobju od leta 2000 do leta 2004 (Slika 6): 
 

- poraba primarne energije na prebivalca se je leta 2004 povečala 
za 3,4%, povprečna letna rast od leta 2000 do leta 2004 pa je 
bila enaka - 2,6% 

- poraba končne energije na prebivalca raste počasneje kot poraba 
primarne energije: leta 2004 se je povečala za 2,6%, v zadnjih 
štirih let pa povprečno za 2,0% na leto 

- proizvodnja električne energije na prebivalca se je v zadnjem letu 
povečala za 10,5%, večletna povprečna rast pa je drugačna, in 
sicer 2,8% (glej razlago pri energetskih bilancah) 

- letna rast porabe električne energije je od leta 2000 v povprečju 
4,5-odstotna, leta 2004 pa je bila 4-odstotna. 

 
Tabela 3 prikazuje podrobnejše podatke o glavnih energetskih kazalcih. 
 
Vsi pokazatelji rabe in oskrbe z energijo kažejo na gibanja, ki so 
bistveno slabša od pričakovanj energetske politike. To pomeni, da 
dosedanji mehanizmi energetske politike niso dosegli pričakovanih 
učinkov. V prihodnje se je potrebno osredotočiti na izvajanje 
mehanizmov za usmerjanje porabe energije za izboljšanje 
konkurenčnosti, zanesljivosti in okolja.  
 
Uvozna odvisnost države se dolgoročno slabša, leta 2004 je bila 
52,3%, kar je sicer nekoliko ugodneje kot leto prej. Nihanje je 
predvsem posledica hidroloških razmer. Dolgoročno se povečuje uvoz 
trdnih in tekočih goriv ter zmanjšuje izvoz električne energije. 
Odvisnost od uvoza energije je v Sloveniji še nekoliko slabša od 
povprečja petindvajseterice EU, ki je enako 48,0%, kar je njihov zadnji 
objavljen statistični podatek. Strukture uvoza glede na državo izvora v 
Sloveniji statistika ne spremlja oz. objavlja, niti podatka o »uvozu« 
goriva iz držav EU.  
 
Energetska intenzivnost (na primarni ravni) se v Sloveniji izboljšuje, 
vendar zelo počasi, saj stopnja rasti porabe energije ni bistveno nižja 
od rasti bruto domačega proizvoda. Razmerje se izboljšuje le za 0,6% 
povprečno na leto (za obdobje 2000-2004). Večji napredek je dosežen 
pri energetski intenzivnosti končne porabe energije: izboljševala se je v 
povprečju 1,1% na leto od leta 2000, v zadnjem letu pa celo za 1,9%. 
Trend je izrazit zaradi počasne rasti porabe energije v gospodinjstvu in 
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storitveni dejavnosti glede na gospodarsko rast, medtem, ko poraba 
energije v prometu še vedno sledi gospodarski rasti. V ožjem segmentu 
porabe, v industriji opazimo na leto izboljšanje (sektorske) energetske 
intenzivnosti v povprečju za 2,5% od leta 2000. Vendar pa se je hiter 
napredek dosežen predvsem leta 2000 in 2001 v letu 2004 upočasnil, 
in je znašal le še 1,5%. 
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Slika 6: Spremembe glavnih kazalcev v letu 2004 ter povprečne letne stopnje rasti od 

leta 2000 do 2004 
 
 
Delež porabe električne energije glede na skupno končno porabo 
energije se je leta 2004 povečal za 0,3 odstotne točke, po letu 2000 pa 
se je povečeval za 0,6 odstotne točke na leto. Kaže, da se to gibanje 
upočasnjuje. Če opazujemo posamezne sektorje, ima ta kazalec 
podobno, a še bolj izrazito dinamiko v industriji, saj se je delež 
električne energije v končni porabi med letoma 2000 in 2003 znatno 
povečal – s 34,1% na 39,6%, leta 2004 pa se je celo nekoliko zmanjšal 
– na 39,4%.  
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Slika 7: Primerjava energetskih intenzivnosti držav za leti 2000 in 200319 

 
 

Tabela 2: Bilanca električne energije od leta 2000 do 2004 
 

2000 2001 2002 2003 2004
 [GWh] 

Proizvodnja na pragu 12.796 13.592 13.694 12.895 14.308
Hidroelektrarne 3.771 3.741 3.265 2.916 4.034
Termoelekrarne 4.476 4.815 5.120 5.016 5.062

Jedrska elektrarna 4.549 5.036 5.309 4.963 5.212
Uvoz 4.232 3.154 3.794 5.975 6.314
Izvoz 5.553 4.926 4.928 5.811 7.094

Uvoz - izvoz (neto uvoz) -1.321 -1.772 -1.134 164 -780
Neto uvoz (brez izvoza 50% NEK) - - - 2.646 1.826

Izgube v omrežju 811 729 737 856 850
      
Končna poraba – skupaj 10.664 11.091 11.817 12.204 12.680

Energetski sektor 142 164 128 138 132
Pred. dejavnosti in gradbeništvo 5.490 5.648 5.790 6.543 6.710

Promet 265 256 172 179 189
Gospodinjstva 2.601 2.675 2.704 3.008 3.012

Drugi porabniki 2.166 2.348 3.023 2.335 2.637

                                                 
19 V navedeni statistiki EUROSTAT-a je bruto domači proizvod izražen v stalnih evrih 1995. Za 
analizo gibanj v Sloveniji uporabljamo podatek v stalnih evrih 2000, ker boljše izraža sedanje 
stanje.   
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Tabela 3: Glavni kazalci energetike 2000-2004  

 
2000 2001 2002 2003 2004 2004/2003 2004/2002 2004/2000

POVPREČNA  LETNA RAST

Skupna poraba energije [Mtoe] 6,417           6,701          6,843          6,893          7,126          3,4% 2,0% 2,7%

  Javne termoelektrarne 2,513           2,770          2,947          2,792          2,868          2,7% -1,4% 3,4%

  Termoelektrarne samoproizvajalcev 0,083           0,093          0,066          0,054          0,060          12,1% -4,4% -7,8%

  Ostala energetika 0,094           0,086          0,092          0,093          0,086          -7,2% -2,9% -2,0%

  Končna poraba energije 4,471           4,580          4,645          4,736          4,858          2,6% 2,3% 2,1%

     Industrija (1) 1,386           1,344 1,283 1,420 1,463 3,0% 6,8% 1,4%

     Promet 1,277           1,346 1,379 1,412 1,457 3,2% 2,8% 3,3%

     Storitve in gospodinjstva 1,808           1,890 1,983 1,905 1,939 1,8% -1,1% 1,8%

Energetska intenzivnost oskrbe [toe/mio EUR 2000] 309,4           314,7          311,0          305,5          302,1          -1,1% -1,4% -0,6%

  Javne termoelektrarne 121,2           130,1          133,9          123,8          121,6          -1,8% -4,7% 0,1%

  Termoelektrarne samoproizvajalcev 4,0               4,3              3,0              2,4              2,6              7,2% -7,6% -10,7%

Energetska intenzivnost končne rabe [toe/mio EUR 2000] 215,6           215,1          211,1          209,9          205,9          -1,9% -1,2% -1,1%

  Industrija (1) 66,8             63,1            58,3            62,9            62,0            -1,5% 3,1% -1,9%

  Promet 61,6             63,2            62,7            62,6            61,7            -1,3% -0,8% 0,1%

  Storitve in gospodinjstva 87,2             88,8            90,1            84,4            82,2            -2,7% -4,5% -1,5%

Energetska intenzivnost -  po sektorjih [toe/mio EUR 2000]

  Industrija (1) 205,7           192,2          176,4          189,0          186,1          -1,5% 2,7% -2,5%

Energija na prebivalca [kgoe/preb.] 3.224           3.364          3.429          3.452          3.569          3,4% 2,0% 2,6%

Končna energija na prebivalca [kgoe/preb.] 2.246           2.299          2.327          2.372          2.433          2,6% 2,2% 2,0%

  Industrija (1) 696              675             643             711             732             3,0% 6,8% 1,3%

  Promet 641              676             691             707             729             3,2% 2,7% 3,3%

  Storitve in gospodinjstva 908              949             993             954             971             1,8% -1,1% 1,7%

Električna energija na prebivalca [MWh/preb.] 6,845           7,262          7,316          6,922          7,647          10,5% 2,2% 2,8%

Delež električne energije [%]

Končna poraba energije 20,2% 20,5% 21,6% 21,9% 22,2% 1,4% 1,3% 2,4%

   Industrija (1) 34,1% 36,1% 38,8% 39,6% 39,4% -0,5% 0,8% 3,7%

   Promet 1,8% 1,6% 1,1% 1,1% 1,1% 2,3% 2,0% -11,1%

   Storitve in gospodinjstva 22,7% 22,8% 24,9% 24,1% 25,1% 3,9% 0,4% 2,5%

Skupna poraba obnovljivih virov energije [Mtoe] 0,760 0,777 0,750 0,723 0,832 15,2% 5,4% 2,3%

  Hidroenergija 0,330 0,326 0,285 0,254 0,352 38,4% 11,2% 1,7%

  Biomasa 0,429 0,449 0,459 0,454 0,463 2,1% 0,4% 2,0%

  Ostali obnovljivi viri 0,001 0,001 0,005 0,014 0,017 17,5% 81,3% 103,1%

Intenzivnost izrabe OVE [koe/mio EUR 2000] 36,63           36,46          34,06          32,03          35,29          10,2% 1,8% -0,9%

Poraba OVE na prebivalca [koe/preb.] 381,7           389,8          375,6          361,9          416,8          15,2% 5,4% 2,2%

Emisije CO2 [Mt CO2] 14,33           15,25          15,33          15,06          15,37          2,0% 0,1% 1,8%

  Energetski sektor (2) 5,49             6,23            6,40            6,16            6,35            3,0% -0,5% 3,7%

  Industrija (3) 2,30             2,25            2,29            2,22            2,40            8,2% 2,3% 1,1%

  Promet 3,65             3,79            3,80            3,94            3,99            1,2% 2,4% 2,2%

  Storitve in gospodinjstva 2,89             2,97            2,83            2,75            2,64            -3,9% -3,4% -2,2%

CO2 intenzivnost [t CO2/toe] 2,23 2,28 2,24 2,19 2,16 -1,3% -1,9% -0,9%

  Energetski sektor 2,04 2,11 2,06 2,10 2,11 0,4% 1,0% 0,8%

  Industrija (1),(3) 1,66 1,68 1,79 1,56 1,64 5,0% -4,2% -0,3%

  Promet 2,86 2,81 2,75 2,79 2,74 -2,0% -0,3% -1,1%

  Storitve in gospodinjstva 1,60 1,57 1,43 1,44 1,36 -5,5% -2,4% -3,9%

Emisije CO2 na prebivalca [kg CO2 /preb.] 7.198           7.654          7.679          7.543          7.697          2,0% 0,1% 1,7%

  Energetski sektor 2.757           3.129          3.209          3.085          3.178          3,0% -0,5% 3,6%

  Industrija (3) 1.155           1.132          1.148          1.110          1.201          8,2% 2,3% 1,0%

  Promet 1.836           1.901          1.904          1.974          1.996          1,2% 2,4% 2,1%

  Storitve in gospodinjstva 1.450           1.492          1.418          1.375          1.322          -3,9% -3,5% -2,3%

CO2 na enoto BDP [t CO2/mio SIT 2000] 3,4 3,5 3,4 3,3 3,2 -2,4% -3,3% -1,4%

CO2 na enoto BDP [t CO2/mio EUR 2000] 0,691 0,716 0,697 0,668 0,652 -2,4% -3,3% -1,4%

  Energetski sektor  [t CO2/mio EUR 2000] 0,265 0,293 0,291 0,273 0,269 -1,5% -3,9% 0,4%

  Industrija (3) [t CO2/mio EUR 2000] 0,111 0,106 0,104 0,098 0,102 3,5% -1,2% -2,1%

  Promet  [t CO2/mio EUR 2000] 0,176 0,178 0,173 0,175 0,169 -3,3% -1,1% -1,0%

  Storitve in gospodinjstva  [t CO2/mio EUR 2000] 0,139 0,140 0,129 0,122 0,112 -8,1% -6,7% -5,3%
  (1)  Panoge  C, D, E, F;  brez neenergetske rabe
  (2)  Celotne emisije industrijskih SPTE upoštevane pri samoproizvajalcih
  (3)  Javne termoelektrarne, termoelektrarne samoproizvajalcev in ostala energetika  
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2 KONKURENČNOST 
 
Evropa in z njo Slovenija išče načine, kako oblikovati takšno 
energetsko politiko, ki bi omogočala višjo rast in konkurenčnost 
gospodarstva. Zanesljiva oskrba z energenti ob primernih cenah je 
ključ do uspeha, pri tem pa lahko tako gospodarstvo kot gospodinjstva 
izkoristijo prednosti učinkovite oskrbe z energijo. Za doseganje 
tovrstnih ciljev bo treba v energetskem sektorju postopoma zagotoviti 
konkurenčnost, cilj EU pa je ustvariti največji povezani konkurenčni trg 
energije na svetu. 
 
Slovenska energetska politika kar zadeva konkurenčnosti namenja 
osrednjo pozornost tem ciljem: 
 

- odprtje trgov z električno energijo in zemeljskim plinom  
- učinkovita, pregledna in neodvisna regulacija trgov 
- ekonomsko učinkovito delovanje gospodarskih javnih služb za 

oskrbo z energijo in s tem povezana primerna politika cen 
- spodbujanje investicij in storitev, tudi z vključevanjem zasebnega 

domačega in tujega kapitala 
- spodbujanje domačega razvoja in raziskav 
- izboljševanje energetske intenzivnosti v Sloveniji za večjo 

konkurenčnost gospodarstva.  
 
Odprtje trgov je pomembno zaradi konkurenčne oskrbe z energijo, 
predvsem industrijskih odjemalcev, večje učinkovitosti poslovanja 
energetskih podjetij, preglednosti vseh segmentov oskrbe z energijo, 
tržnega oblikovanja cen in večje preglednosti energetskih trgov. 
 
Učinkovita regulacija trgov, ki je pogoj za njihovo učinkovitost, 
zagotavlja normalne razmere za delovanje gospodarskih javnih služb v 
energetiki, pritegnitev zasebnega sektorja v investicije, trajnostni 
razvoj elektroenergetskih omrežij in spodbudo morebitnim 
investitorjem v energetiki. 
 
Za izboljševanje energetske intenzivnosti mora gospodarstvo uporabiti 
vse zmogljivosti, ki so na voljo, od izboljšave procesov in 
prestrukturiranja proizvodnje v energetsko bolj učinkovite tehnologije 
do izvajanja vseh ukrepov, potrebnih za učinkovito rabo energije, in 
posrednega zniževanja emisij toplogrednih plinov. Konkurenčnost 
gospodarstva se povečuje tudi z učinkovitim delovanjem trgov, 
urejenih možnosti za dostop do omrežij, možnostjo za izbiranje 
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dobaviteljev ter s konkurenčno oblikovanimi cenami energije kot 
posledico. 
 
Slovenska energetska politika si v prizadevanjih za konkurenčnost določa te cilje: 
 
1. zagotoviti pospešeno odpiranje trgov z električno energijo in zemeljskim plinom: 
 
- s popolnim odprtjem trga električne energije in zemeljskega plina za vse 

odjemalce, razen za gospodinjstva, najpozneje do 1. julija 2004, za gospodinjstva 
pa do 1. julija 2007 

- z vzpostavitvijo reguliranega dostopa do omrežja zemeljskega plina do 1. julija 
2004. 

 
2. zagotoviti učinkovito in pregledno delovanje reguliranih energetskih dejavnosti: 
 
- s strokovno, učinkovito, neodvisno in pregledno regulacijo trgov energije  
- s pravno in funkcionalno ločitvijo proizvajalcev oziroma dobaviteljev električne 

energije oziroma zemeljskega plina ter izvajalcev gospodarskih javnih služb, kot 
sta prenos in upravljanje prenosnega omrežja, do 1. julija 2004 

- z ekonomsko učinkovitim delovanjem gospodarskih javnih služb 
- z zagotavljanjem razmer za pregledno, varno in učinkovito delovanje organiziranih 

trgov energije 
- z ločitvijo cenovne politike od ukrepov za spodbujanje razvoja energetskih 

podjetij. 
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2.1 ENERGETSKA INTENZIVNOST 
 
Energetska intenzivnost – razmerje med bruto domačim proizvodom in 
oskrbo z energijo – je indikator, ki prikazuje skupni učinek dveh 
procesov, spremembe učinkovitosti porabe energije in spremembe v 
strukturi gospodarstva, ki prehaja od energetsko intenzivnejših 
dejavnosti k energetsko manj intenzivnim. Praviloma so bolj 
konkurenčna gospodarstva držav z manjšo energetsko intenzivnostjo.  
 
Slovenska energetska politika ne zastavlja konkretnih ciljev za 
izboljšanje energetske intenzivnosti20. V EU je predpisano spremljanje 
indikatorja v okviru Strukturnih indikatorjev, ki so merila Lizbonske 
strategije, ciljne vrednosti pa tudi v okviru politik EU še niso 
opredeljene.  

Stanje 
Energetska intenzivnost na primarni ravni (PE) se v Sloveniji izboljšuje, 
vendar zelo počasi, saj rast porabe energije ne zaostaja bistveno za 
rastjo bruto domačega proizvoda. Razmerje se je v zadnjih štirih letih 
izboljševalo v povprečju le po 0,6% na leto (Slika 6).  
 
Za razlago razmer je najbolje opazovati podrejene indikatorje. 
Energetska intenzivnost se na ožjem segmentu končne porabe energije 
izboljšuje precej hitreje: leta 2004 se je izboljšala za 1,9%, v povprečju 
pa se je od leta 2000 izboljševala za 1,1% na leto (Slika 8). Rezultat v 
zadnjem letu je spodbuden tudi zato, ker bi glede na manj ugodne 
klimatske razmere pričakovali slabšega: 
 

- gibanje je bilo leta 2004 pozitivno v vseh sektorjih, posebej v 
široki porabi (2,7-odstotno izboljšanje) 

- največji večletni napredek je v industriji, in sicer 1,9% (Slika 9)  
- v prometu se poraba energije povečuje tako rekoč premo 

sorazmerno z bruto domačim proizvodom, opazno je izboljšanje 
leta 2004, in sicer za 1,3%. 

                                                 
20 Slovenska energetska politika (v ReNEP) in EU v Direktivi o spodbujanju učinkovitosti 
končne porabe energije in energetskih storitev postavljata konkretne cilje za energetsko 
učinkovitost, ki je pomemben faktor energetske intenzivnosti (glej poglavje o energetski 
učinkovitosti).  
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Še ožji kazalec za industrijske dejavnosti – poraba energije v razmerju 
do dodane vrednosti samo v teh dejavnostih – kaže, da je napredek v 
tem sektorju še večji, kot ga opazimo na podlagi osnovnega kazalca. 
Od leta 2000 do leta 2004 je bilo povprečno izboljšanje 2,5% na leto, 
vendar v zadnjem letu le 1,5%. Zanimiva je tudi dinamika prejšnjih let: 
leta 2003 se je stanje poslabšalo celo za 7%, med letoma 2000 in 2002 
pa je bil napredek izjemen. Leto 2004 torej kaže umirjanje razmer.  
  
Leta 2004 je bila gospodarska rast v dejavnostih, ki so energetsko 
manj intenzivne, večja kot v energetsko bolj intenzivnih dejavnostih. 
Slika 9 prikazuje razmerje med rastjo dodane vrednosti leta 2004 in 
energetsko intenzivnostjo po panogah predelovalne industrije. 
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Slika 8: Energetska intenzivnost končne porabe energije v letu 2004 in povprečne 

letne stopnje rasti od leta 2000 do 2004 
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Slika 9: Energetska intenzivnost in rast dodane vrednosti po panogah predelovalne 
industrije 2004 

 
 
Energetska intenzivnost kaže pozitivne trende, vendar je doseženo 
znižanje prepočasno, da bi se zaustavila prehitra rast porabe energije v 
Sloveniji v razmerju glede na bruto domači proizvod. Potrebno je 
zagotoviti, da se bodo izvajali mehanizmi za zniževanje energetske 
intenzivnosti. 
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2.2 KONČNA PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE 
 
V porabi energentov se najhitreje povečuje poraba električne energije. 
Specifična narava tega energenta, ki je praktično brez možnosti 
skladiščenja, zahteva bolj načrten pristop kot v drugih sektorjih. 
Struktura končne rabe električne energije pa tudi pomembno 
segmentira trg z električno energijo. Zato ta kazalec obravnavamo 
podrobneje kot pri drugih oblikah energije. 
 

Stanje 
Od leta 2000 se je končna poraba električne energije povečevala 
povprečno po 4,5% na leto (4% v 2004); v letu 2004 je poraba 
električne energije tako znašala 12,7 TWh (brez izgub v omrežju) - 
Slika 10. Omenjeno povečanje presega načrtovane rasti in je zato temu 
področju pri načrtovanju ukrepov za zmanjševanje rasti nujno nameniti 
več pozornosti. V strukturi končne rabe električne energije ima največji 
delež industrija 53%, sledijo gospodinjstva 24% in storitve 21%.  
 
Rast končne porabe električne energije presega vsa pričakovanja in 
resno ogroža dolgoročno zanesljivost oskrbe z energijo. Zato se 
povečuje okoljsko manj primerna proizvodnja iz premoga ter uvoz 
električne energije. Razloge gre iskati v neizvajanju ukrepov za 
usmerjanje porabe električne energije (demand side management), 
neustrezni cenovni politiki in v evropskem merilu visoki energetski 
intenzivnosti gospodarstva – povezane s strukturo gospodarstva, ki se 
le počasi spreminja v prid energetsko manj intenzivnih panog.   
 
K rasti končne rabe energije sektorji prispevajo različne deleže. Ključni 
delež prispeva industrija, precej manj pa gospodinjski odjem in odjem 
preostale široke porabe. Slika 11 prikazuje prispevke sektorjev k rasti 
porabe električne energije – rast porabe v sektorju tehtano z obsegom 
porabe energije v sektorju.  
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Slika 10: Končna poraba električne energije in cilji NEP-a 
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Slika 11: Prispevek posameznih sektorjev k skupni rasti porabe električne energije 
 



  31 
 

Rast porabe električne energije v predelovalni industriji je ponazorjena 
s slikama (Slika 12, Slika 13). Rast je le v nekaterih panogah 
korelirana z rastjo dodane vrednosti. Dodana vrednost in poraba 
električne energije naraščata sorazmerno v panogah (DH – proizvodnja 
gume in plastičnih mas, DE – proizvodnja vlaknin in papirja, DK – 
proizvodnja strojev in naprav) oziroma se sorazmerno zmanjšujeta (DA 
– proizvodnja prehrane, pijač in tobačnih izdelkov; DB – proizvodnja 
tekstila in tekstilnih izdelkov). Po drugi strani v številnih panogah ni 
take neposredne povezave: dosegajo boljše poslovne rezultate ob 
zmanjševanju vložkov energije (DM – proizvodnja vozil in plovil, DL – 
proizvodnja električne in optične opreme, DG – proizvodnja kemikalij in 
kemičnih izdelkov idr.) ali pa povečujejo porabo električne energije 
brez rasti ali celo z zmanjševanjem dodane vrednosti (DN – obdelava in 
predelava lesa, proizvodnja pohištva idr predelovalne dejavnosti, DC – 
proizvodnja usnja in usnjenih izdelkov).  

Velikost točk: letna poraba električne energije 2004
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Slika 12: Poraba električne energije po panogah in razmerje med rastjo dodane 

vrednosti in rastjo porabe električne energije leta 2004 
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Velikost točk: dodana vrednost 2004
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Slika 13: Dodana vrednost po panogah in razmerje med rastjo dodane vrednosti in 

rastjo porabe električne energije leta 2004 
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2.3 RAZVOJ TRGOV 
 
Slovenski trg električne energije in trg zemeljskega plina sta sestavna 
dela skupnih evropskih trgov omenjenih energentov. Za evropski trg je 
za zdaj značilno, da z redkimi izjemami ostajajo nacionalni trgi šibko 
povezani, to pa velja tudi za Slovenijo. 
 
Delovanje trgov je predvsem odvisno od velikosti trga oz. stopnje 
odprtosti trga, pogojev za uporabo omrežij in ločevanja funkcij 
sistemskih operaterjev od drugih dejavnostih; s tem zagotavljajo 
urejene razmere za vstop novih dobaviteljev na trge. Ali je delovanje 
trga uspešno in konkurenčno, nam kažejo predvsem zamenjave 
dobavitelja in pa obseg trgovanja na organiziranem trgu, pri tem pa je 
pogost vzrok za slabo likvidnost borze, prevladujoči položaj oz. visoka 
koncentracija ponudnikov. 
 
Postopna konvergenca in integracija trgov v enoten in s tem bolj 
učinkovit trg z energijo se kaže v cenah električne energije, ki so eden 
od kazalcev integracije teh trgov. Stopnja integracije trgov bo poleg 
stopnje razvitosti borz odvisna predvsem od fizične povezave med 
državami. 
 
O stanju slovenskega trga energentov enkrat na leto poroča Javna 
agencija za energijo RS, letno poročanje o delovanju evropskega trga 
pa je v pristojnosti Evropske komisije. 

Stanje 
Stopnja odprtosti trga. S spremembo EZ in uveljavitvijo njegovih 
določil je od 1. julija 2004 trg z električno energijo odprt za vse 
odjemalce razen za gospodinjstva. Tako je od srede leta 2004 na trgu 
izbiralo dobavitelja 94.297 odjemalcev; to pomeni po številu 10% oz. 
glede na delež porabljene energije 77% slovenskega trga. Konec leta 
2003 je bil trg električne energije odprt za 7.579 odjemalcev.  
 
Ločitev funkcij. Podobno kot v drugih sistemih je bila tudi v Sloveniji že 
opravljena ločitev sistemskega operaterja prenosnega omrežja (SOPO) 
od drugih dejavnosti. SOPO je ločena pravna oseba na ločeni fizični 
lokaciji. Sistemski operaterji distribucijskih omrežij so za zdaj od drugih 
dejavnosti ločeni le računovodsko. Ni pa še pravne ločitve in ločenih 
organizacijskih funkcij, ki jih zahteva druga direktiva o trgih električne 
energije. Zahteve direktive so bile leta 2004 prenesene v energetski 
zakon, izvedba pa naj bi bila do 1. julija 2007; predvideva izvajanje 
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dejavnosti v samostojni pravni osebi, ki je ločena organizacijsko in 
upravljalsko.  
 
Zamenjava dobavitelja. Leta 2004 je dobavitelja zamenjalo 276 
upravičenih odjemalcev na distribucijskem omrežju – to pomeni 3% 
porabnikov, po odjemu pa 6,4% porabe električne energije na 
distribucijskem omrežju21. Leta 2003 je dobavitelja zamenjalo več 
odjemalcev, 803; to je bilo takrat 11,9% vseh upravičenih odjemalcev. 
 
Povezanost sistema. Potrebni pogoj za razvoj konkurenčnega trga je 
povezanost sistemov z ustreznimi prenosnimi zmogljivostmi. V 
primerjavi z drugimi državami EU je Slovenija razmeroma dobro 
povezana predvsem zaradi prenosnih zmogljivosti na meji s Hrvaško.  
 
Likvidnost borze. Delež električne energije, prodane na organiziranem 
trgu leta 2004, je znašal 2,2% vse porabljene električne energije v 
Sloveniji22. Na organiziranem trgu električne energije je bilo leta 2004 
prodane 281.329 MWh električne energije ali za 27% manj kot leta 
2003, ko je bilo prodanih 386.919 MWh.  
 
Koncentracija. Za Slovenijo je značilna velika koncentracija 
proizvajalcev električne energije. Največji proizvajalec ima po moči 
66,2-odstotni delež v proizvodnji električne energije, največji trije 
proizvajalci pa 96,3%; tako je med desetimi nacionalnimi trgi v EU z 
največjo koncentracijo proizvajalcev električne energije. Največji 
proizvajalec je dominanten tudi na izravnalnem trgu. 
 
Konvergenca trgov. Cene električne energije so eden izmed kazalcev 
integracije trga. Čim bolj se cene notranjih trgov električne energije 
razlikujejo med seboj, manjša je integracija trgov. Za cene električne 
energije v EU je pomemben kazalec cena na nemški borzi EEX. 
Primerjava med povprečnimi letnimi cenami prodane električne 
energije na slovenskem in nemškem dnevnem trgu kaže, da so bile leta 
2003 povprečne cene na Borzenu za 31% višje od povprečnih cen EEX, 
leta 2004 pa le še za 3,8%.  
 
V Sloveniji delovanje trg z električno energijo še ni v celoti 
konkurenčno, kar se kaže v visoki koncentraciji proizvajalcev energije, 
nizkem obsegu trgovanja na organiziranem trgu in majhnem obsegu 
zamenjave dobaviteljev. 

                                                 
21 Poročilo o stanju energetike v Sloveniji v letu 2004, Javna agencija RS za energijo, 2005.  
22 Upoštevani podatki Agencije za energijo – poraba električne energije brez 
samoproizvajalcev.   
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Leta 2004 je bil energetski zakon spremenjen in usklajen z novimi 
direktivami o trgih električne energije in plina (2003/54/ES in 
2003/55/ES). Pripravljeni so bili tudi ključni podzakonski akti, ki urejajo 
delovanje omrežij23:  

- Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost 
sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije 
(Ur. l. RS, 114/04)  

- Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne 
energije in gospodarske javne službe dobava električne energije 
tarifnim odjemalcem (Ur. l. RS, 117/04)  

- Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost 
sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina 
(Ur. l. RS, 97/04) 

- Uredba o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe 
dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja 
zemeljskega plina (Ur. l. RS, 109/04)  

- Sklep o določitvi deleža cene za uporabo prenosnega omrežja 
zemeljskega plina za leto 2005 (Ur. l. RS, 129/04)  

- Akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za 
prenosno omrežje zemeljskega plina (Ur. l. RS, 131/04 in 
132/04)  

- Akt o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev 
za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje 
zemeljskega plina (Ur. l. RS, 131/04).  

 
 

                                                 
23 Zakonodajo povezano s cenami in tarifami navajamo v naslednjem poglavju.  
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2.4 CENE ENERGIJE 
 
Za primerjave cen energije se v svetu uporabljajo različni indikatorji, in 
sicer: povprečne cene proizvajalcev, cene za značilne porabniške 
skupine, cene izražene s pariteto kupne moči idr. Ti indikatorji se zelo 
razlikujejo med seboj po vsebini, namenjeni so analizam 
konkurenčnosti industrijskih porabnikov, konkurenčnosti proizvajalcev 
energije oziroma oskrbe z njo, ekonomskega položaja gospodinjstev 
idr.  
 
Cene energije za značilne porabniške skupine sistematično spremlja 
SURS po metodologiji EUROSTAT-a. Ta indikator daje informacijo o 
pogojih za porabnika energije in omogoča primerjavo položaja glede na 
evropsko konkurenco. Ko analiziramo vpliv cene energije na 
gospodinjstva, je potrebna tudi primerjava glede na kupno moč 
prebivalstva.  
 
Povprečnih cen ponudbe, ki so pomembne za analize konkurenčnosti 
energetskega sektorja, v Sloveniji statistično ne spremljamo in 
objavljamo. Mednarodne primerjave povprečnih cen pripravlja OECD. 
 
Energetska politika ne vpliva na cene neposredno. Cene za uporabo 
omrežij in cene za tarifne odjemalce oblikuje Javna agencija za energijo 
RS. Na obdavčenje energentov pa vpliva država z davčno politiko. 
 

Stanje 
Leta 2004 se je kazala realna rast cen zemeljskega plina (ZP) in 
električne energije (ZP). Tudi v daljšem obdobju je bilo gibanje 
podobno, cene zemeljskega plina so se znatno povečale; cene 
električne energije so se za industrijske porabnike realno znižale zelo 
hitro, za gospodinjstva pa zmerno (Tabela 4, Slika 14 in Slika 15). 
Hitra rast cen zemeljskega plina se je nadaljevala v vseh sektorjih tudi 
leta 2005, saj so se v prvi polovici leta cene povišale za različne 
porabnike med 7 in 15%.  
 
Januarja 2005 je bila cena električne energije za industrijske porabnike 
realno najnižja v opazovanem obdobju od leta 2000, razen za 
porabniški skupini If in Ig (metodologija EUROSTAT-a), ki sta imeli 
januarja 2003 za 5% oz. 7% nižje cene. Tudi cene električne energije 
za gospodinjstva so se v tem obdobju realno znižale, za skupino Dc za 
9,6%.  
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Primerjava z EU je omejena na izbor porabniških skupin, ki jih za vse 
države objavlja EUROSTAT. Pri gospodinjstvih je primerjana skupina 
reprezentativna tudi za Slovenijo, za te porabnike primerjamo cene z 
davkom na dodano vrednost. Cena zemeljskega plina je nižja v 
primerjavi s povprečno ceno v EU, primerjana po kupni moči (to 
pomeni, da se v cenah upošteva tudi življenjski standard) pa za 20% 
presega povprečje EU. Cene električne energije za gospodinjske 
porabnike so nižje za 23% od cene v EU, glede na kupno moč pa so že 
za 3% višje kot v petindvajseterici. Cene električne energije za 
industrijske porabnike za skupini I3-1 (ZP) in Ie (EE) so nižje od cen v 
EU. Ti porabniški kategoriji predstavljata majhno število slovenskih 
industrijskih porabnikov z velikim deležem porabe.  
 
Cene električne energije za tarifne odjemalce v Sloveniji dolgoročno 
realno padajo predvsem zaradi zasledovanja makroekonomskih ciljev: 
zadrževanja rasti cene zaradi obvladovanja inflacije. Sedanje cene za 
tarifne porabnike ne odražajo stroškov, niti tržnih gibanj in dajejo 
neustrezno primerjavo z drugimi energenti.  
 

Tabela 4: Značilnosti cen električne energije in zemeljskega plina 
 

 Realna rast cen v Slo 
 

Cene v Slo  
v primerjavi z EU 25 

 2004 2000-2004 2004 2004 po 
kupni moči 

Gospodinjstva - 
zemeljski plin 

2% do 
4,5% 24% - 10% +20% 

Industrija - 
zemeljski plin 

19,5 do 
25% 

20 do 30% -14% - 

Gospodinjstva - 
električna energija 

-2,9% do 
8,5% 

-12% do -
1% - 23% +3% 

Industrija -  
električna energija 

-8,6% do  
-1,2% 

-38% do 
 -10% 

-20% - 

 
 
Za ceno energije so bili leta 2004 ključni ti dogodki: 
 

- 1. 4. 2004 – podražitev električne energije za tarifne odjemalce 
za 4% 

 
- 24. 4. 2004 – sprememba v energetskem zakonu določa, da se 

omrežnina določa na podlagi metodologije za določanje 
omrežnine, ki jo določi Agencija RS za energijo z aktom. Leta 
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2004 so bili sprejeti podzakonski akti, ki urejajo omrežnino za 
prenosno omrežje zemeljskega plina24  

 
- 24. 4. 2004 – spremembe v energetskem zakonu glede 

oblikovanja cen za tarifne odjemalce električne energije: po 
novem obvezno metodologijo za pripravo tarifnih sistemov določa 
Agencija za energijo, soglasje daje vlada; tarifni sistem za 
električno energijo je pripravlja dobavitelj električne energije, 
soglasje daje Agencija za energijo 

 
- od 1. 7. 2004 se cene oblikujejo na trgu električne energije za 

vse odjemalce razen za gospodinjstva 
 

- od 1. 7. 2004 – odprtje trga zemeljskega plina za vse odjemalce, 
priključene na prenosno omrežje zemeljskega plina in za 
negospodinjske odjemalce, priključene na distribucijsko omrežje. 
Odprti trg se je po porabi tako povečal s 50% na 90% glede na 
celotno porabo plina 

 
- 1. 7. 2004 – sprejeta uredba o tarifnem sistemu za prodajo 

električne energije 
 

- 1. 8. 2004 – sprejeta metodologija za obračunavanje omrežnine 
in metodologije za določitev omrežnine za elektroenergetska 
omrežja  

 

                                                 
24 Sklep o določitvi deleža cene za uporabo prenosnega omrežja zemeljskega plina za leto 2005 
(Ur. l. RS, 129/04), Akt o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina, (Ur. l. 
RS); Akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje 
zemeljskega plina (Ur. l. RS, 131/04 in 132/04), Akt o določitvi metodologije za določitev 
omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega 
plina (Ur. l. RS, 131/04)  
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Slika 14: Cene za zemeljski plin po sektorjih (DDV vključen samo za gospodinjstva) 

 
 
Zemeljski plin – gospodinjstva. Konec leta 2004 so bile cene zemeljskega plina nominalno v 
vseh porabniških skupinah višje glede na cene v januarju 2004. Najbolj so se povečale cene v 
porabniški skupini D3b, kar za 8,34%, in najmanj v porabniški skupini D1, za 5,88%. Za 
najznačilnejšo porabniško skupino D3 je bila značilna 8,26-odstotna rast cen. Cene 
zemeljskega plina so se v porabniških skupinah D3 in D3b v petletnem obdobju (od leta 2000 
naprej) realno povečale za 24%, izjema je le porabniška skupina D2, saj so se cene realno 
znižale za tretjino. Cena zemeljskega plina v najbolj reprezentativni porabniški skupini D3 je 
bila v letu 2004 za 10% nižja od povprečja cen zemeljskega plina v EU 25. Vse do srede leta 
2001 so bile cene zemeljskega plina izražene s pariteto kupne moči (to pomeni, da je v cenah 
upoštevan tudi življenjski standard), pod ravnijo povprečnih cen EU 15, po tem letu pa so bile 
cene zemeljskega plina v Sloveniji nad evropskim povprečjem. Cene zemeljskega plina, 
izražene s pariteto kupne moči, so bile v letu 2004 višje od povprečja v EU 25 za 20%. 
 
Zemeljski plin – industrija. Za industrijo je bilo v letu 2004 značilno veliko zvišanje cen 
zemeljskega plina. Cene so se v tem letu najbolj povečale v porabniški skupini I2, kar za 
29,4%, ali realno za 24,9%. V preostalih porabniških skupinah je bilo povečanje cen v letu 
2004 okoli 25-odstotno oziroma 20-odstotno realno povečanje cen. Cene zemeljskega plina so 
se v zadnjih petih letih realno najbolj povečale v porabniških skupinah I3-2, I4-1, I4-2, za 20–
30%, v porabniški skupini I2 za 4%, cene v porabniški skupini I3-1 pa so se realno zmanjšale. 
Do leta 2003 so se cene zemeljskega plina v najznačilnejši porabniški skupini I3-1 gibale nad 
evropskim povprečjem cen zemeljskega plina, po letu 2003 pa so bile nekoliko pod 
povprečjem. Enako velja za leto 2004, ko so bile cene zemeljskega plina za 14% pod ravnijo 
povprečne cene zemeljskega plina EU. Upoštevaje kupno moč prebivalstva so cene 
zemeljskega plina za to porabniško skupino presegale povprečje cen zemeljskega plina EU. 
Cene, izražene s pariteto kupne moči, so bile v letu 2004 za 15% nad evropskim povprečjem. 
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Slika 15: Cene za električno energijo po sektorjih (DDV vključen samo za gospodinjstva) 

 
 
Električna energija – gospodinjstva. V letu 2004 so se cene električne energije nominalno 
povečale v vseh porabniških skupinah gospodinjstev (za 0,7% do 12%). Realno so se cene 
električne energije najbolj povečale v porabniški skupini Db, za 8,5%, v porabniških skupinah 
Dd in De pa so se realno znižale za okoli 2,5%. Cene električne energije so se v petih letih (od 
leta 2000 naprej) v vseh porabniških skupinah realno zniževale. Najbolj so se znižale cene za 
porabniško skupino Dd, in sicer za 12%. Za najznačilnejšo porabniško skupino, za Dc, je 
značilno, da so bile v zadnjih petih letih cene pod evropskim povprečjem. Cene, izražene s 
pariteto kupne moči, so bile v tej porabniški skupini po letu 2000 višje od evropskega 
povprečja, to pomeni da so cene električne energije v gospodinjstvih glede na življenjski 
standard Slovenije še vedno višje kot v EU. V letu 2004 so cene električne energije v tej 
porabniški skupini glede na kupno moč minimalno presegale povprečje EU.  
 
Električna energija – industrija. V letu 2004 so se cene električne energije v industrijskih 
porabniških skupinah večinoma znižale, za največ v porabniški skupini Ia, in sicer za 5,35%, v 
porabniški skupini Ig pa so se povečale za 2,34%. Realno so se cene električne energije 
znižale, najbolj v porabniški skupini Ia (8,6%), medtem ko je bilo zmanjšanje v najznačilnejši 
porabniški skupini Ie 2,15%. Cene električne energije so se v primerjavi s cenami leta 2000 
realno znižale v vseh porabniških skupinah, najbolj v porabniških skupinah Ia, Ib in Ic, in sicer 
za 37%, najmanj pa v porabniški skupini Ig (10%). V primerjavi z evropskih povprečjem cen, 
so bile cene električne energije v porabniški skupini Ie v obdobju 2000–2005 pod povprečjem 
EU. Upoštevaje kupno moč prebivalstva v Sloveniji, so bile cene električne energije v skupini 
Ie višje od evropskega povprečja, razen v drugi polovici leta 2004, ko so bile cene nekoliko pod 
tem povprečjem. 
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3 ZANESLJIVOST 
 
Poraba energije v Sloveniji se povečuje, še hitreje pa se povečuje uvoz 
energentov. Stroški za uvožena goriva in električno energijo so leta 
2004 znašali že 278 mrd SIT, kar predstavlja 8,2% celotnega uvoza RS 
in 4,5% bruto domačega proizvoda. Delež uvoza naftnih derivatov je bil 
5,6% celotnega uvoza. Povečujejo se tveganja, povezana z odvisnostjo 
od uvoza, predvsem občutljivost za hitro rast cene naftnih derivatov.  
 
Politika zanesljivosti oskrbe ne obravnava le zmanjševanja odvisnosti 
od uvoza oz. maksimiranja samozadostnosti oskrbe, temveč osrednjo 
pozornost posveča predvsem ukrepom za obvladovanje tveganj, 
povezanih z odvisnostjo od uvoza. Ključne lastnosti zanesljivosti so: 
uravnoteženost in diverzifikacija virov energije po produktih in državah 
izvora, obravnava opcij za oskrbo in porabo energije – torej 
zmanjševanje uvoza z obvladovanjem rasti rabe energije ter strateška 
partnerstva z dobavitelji goriv za zagotavljanje dolgoročno stabilnih cen 
energije. 
  
Zanesljivost oskrbe z električno energijo25 opredeljujeta zadostnost 
elektroenergetskega sistema za proizvodnjo, prenos in distribucijo 
električne energije in strateška zanesljivost dobave goriv. Za 
zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo sta pomembni 
tudi povezanost elektroenergetskih sistemov in koordinacija 
operaterjev v EU in širše. Kazalci za Slovenijo dolgoročno niso ugodni, 
zato je treba področju posvetiti več pozornosti. 
 
Slovenska energetska politika opredeljuje, kar zadeva zanesljivost, te cilje:  
 
1. dolgoročno ohranjanje razpoložljivosti energetskih virov na ravni, ki je primerljiva 

današnji 
2.  nenehno povečevanje tehnične zanesljivosti delovanja energetskih omrežij 

(infrastrukture) in kakovosti oskrbe 
3.  uvajanje ukrepov URE in rabe OVE 
4.  ohranjanje sedanjega ali vsaj večinskega lastniškega deleža države v vseh 

energetskih podjetjih nacionalnega pomena pri oskrbi z energijo in pri vseh 
obveznih republiških gospodarskih javnih službah 

5.  doseganje kakovosti električne energije pri končnih uporabnikih v skladu z 
mednarodnimi standardi  

6.  zmanjšanje poslovnih tveganj in ekonomsko učinkovitejša alokacija sredstev 
podjetij, udeleženih na trgu energije. 

                                                 
25  »Strateška zanesljivost oskrbe« uporabljamo kot enakopomenko za angleško »security of 
supply«. 
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3.1 ODVISNOST OD UVOZA ENERGIJE 
 
Odvisnost Evropske unije od uvoza energije je največja pri preskrbi z 
naftnimi derivati; prevladuje uvoz iz držav Srednjega vzhoda. Tudi v 
Sloveniji je podobno. Indikator energetske odvisnosti, ki meri razmerje 
med uvoženo energijo in porabo energije, se redno spremlja, vendar 
zanj ni postavljenih ciljev v številih. Konkretni operativni cilji se 
nanašajo na povečanje deleža biogoriv in proizvodnje električne 
energije na osnovi obnovljivih virov. 
 

Stanje 
Odvisnost države od uvoza se dolgoročno slabša, leta 2004 je bila 
52,3%; to je sicer nekoliko ugodneje kot leta 2003. Nihanja se 
pojavljajo predvsem zaradi razlik v hidroloških razmerah. Dolgoročno 
se povečuje uvoz trdnih in tekočih goriv ter zmanjšuje izvoz električne 
energije. Odvisnost od uvoza goriv je v Sloveniji še nekoliko slabša kot 
v povprečju EU; tam je v letu 2002 znašala 48,0%26. Slovenija ima 
sicer nekoliko boljšo porazdelitev porabe goriv kot EU: večji delež 
obnovljivih virov energije, več jedrske energije, večjo porabo domačih 
premogov in manjšo porabo naftnih derivatov (glej poglavje 
Energetska bilanca; Slika 1), vendar pa je odvisnost od uvoza kljub 
temu večja kot v EU, ki ima lastno proizvodnjo tekočih in plinastih 
goriv27. 
 
Odvisnost od uvoženih goriv je precej različna (glede na namen 
uporabe končne energije): 
 

- odvisnost je največja pri pogonskih gorivih za promet, saj je 
delež naftnih derivatov 98%  

- odvisnost od uvoza za oskrbo s toploto za ogrevanje je manjša in 
porazdeljena med več energentov kot v prometu. Skupaj 
uvažamo v državo 74% virov za toploto za ogrevanje. Delež 
naftnih proizvodov za ogrevanje znaša 47%28. V porabi energije 
za ogrevanje je uvoženih goriv 65%, daljinske toplote – tudi 
deloma iz uvoženih goriv – pa 12% (Slika 18)  

- v predelovalni industriji je 54% porabljene energije iz uvoza, pri 
tem prispeva zemeljski plin 30,5, tekoča goriva pa 13,5 odstotnih 
točk. 

                                                 
26 Zadnji objavljeni statistični podatek 
27 Strukture uvoza goriv glede na državo izvora statistika v Sloveniji ne spremlja oz. ne 
objavlja, pa tudi ni podatka o nakupu goriva v državah EU. 
28 Ocena IJS 
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Slika 17: Struktura proizvodnje električne energije glede na vir energije leta 2004 
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Slika 18: Struktura porabe goriv za oskrbo s toploto leta 2004 
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Pri energetskih transformacijah je struktura taka: 
 

- 74,6% proizvodnje daljinske toplote je iz uvoženih goriv, 20,4% 
iz lignita in 5% iz obnovljivih virov energije  

- električne energije iz uvoženih virov je v celotni proizvodnji v 
Sloveniji 5%, brez upoštevanja polovice proizvodnje NEK pa 
6,5%. 

 
Z letom 2000 se je obseg čezmejnega trgovanja z električno energijo v 
Sloveniji več kot trikrat povečal v primerjavi s preteklimi leti. Razen v 
letu 2003 je skupni izvoz presegal uvoz (neto uvoz med -0,8 ter -
1,8 TWh). Brez upoštevanja izvoza 50% proizvodnje NEK po 
meddržavni pogodbi, pa je neto uvoz pozitiven (med 1,1 in 2,8 TWh), 
kar predstavlja potrebni uvoz električne energije za oskrbo odjemalcev 
v Sloveniji. Delež tega uvoza v potrebni električni energiji se v zadnjih 
letih povečuje (iz 9% v letu 2000 na 14% v letu 2004) in je dosegel 
najvišji delež 21% v letu 2003, kot prikazuje Slika 19. 
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Slika 19: Uvoz in izvoz električne energije v Sloveniji 1996-200429 

 

                                                 
29 Končna poraba električne energije in izgube omrežij 
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4 KAKOVOST ELEKTRIČNE ENERGIJE  
 
Kakovost električne energije obsega več parametrov v kategorijah: 
  

- komercialna kakovost – obsega storitve dobavitelja in/ali 
upravljalca omrežja za odjemalca 

- neprekinjenost dobave, to je dobava s čim manj in čim krajšimi 
prekinitvami  

- kakovost napetosti – nanaša se na velikost napetosti in odsotnost 
motenj poteka napetosti od idealne izmenične napetosti. 

 
V Sloveniji so sprejeti standardi kakovosti, niso pa še ustaljeni postopki 
za beleženje kakovosti in poročanje o njej.30 Temu področju pristojni 
dejavniki posvečajo vse več pozornosti; o tem priča tudi prva uradna 
objava podatkov v poročilu AGEN-RS. Jeseni leta 2003 je združenje 
evropskih regulatorjev31 izdalo drugo primerjalno poročilo, ki se 
ukvarja s kakovostjo električne energije v državah EU.  
 
Cilji za kakovost električne energije v Sloveniji še niso podrobno 
opredeljeni. ReNEP meri na: » … doseganje kakovosti električne 
energije pri končnih uporabnikih v skladu z mednarodnimi 
standardi … « in » … stalno povečevanje tehnične zanesljivosti in 
kakovosti delovanja energetskih omrežij in kakovosti oskrbe … «, za 
spremljanje izvajanja energetske politike pa » … potrebno je še določiti 
kazalec in metodologijo ter tehnično omogočiti kvalitetno določanje v 
skladu z evropsko prakso.« Ustreznega predpisa še ni. AGEN-RS 
predvideva, da bo v prihodnjih letih poenotila zajemanje podatkov.30 O 
določitvi kriterijev oziroma zahtev do sistemskih operaterjev še ni 
navedb. 
 

Stanje 
AGEN-RS navaja okvirne podatke o dveh kazalcih kakovosti: o trajanju 
in številu prekinitev.30 Po poročilu AGEN-RS je bilo leta 2004 
nenačrtovanih prekinitev povprečno od 82 do 195 minut na odjemalca 
(kazalec SAIDI), načrtovanih prekinitev pa povprečno od 128 do 
689 minut na odjemalca. Podatki ne opredeljujejo, na kaj se nanaša 
razpon podatkov o prekinitvah oskrbe oziroma katera distribucijska 
podjetja imajo boljše ali slabše kazalce. Število prekinitev je bilo: 
nenačrtovanih 2,2 do 7,7 na odjemalca, načrtovanih pa 1,2 do 4,3 na 

                                                 
30 AGEN-RS: Poročilo o stanju energetike v Republiki Sloveniji v letu 2004, junij 2005 
31 CEER: Second benchmarking report on quality of electricity supply, September 2003 
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odjemalca. V primerjavi z Evropo so ti kazalci sicer v okvirih vseh 
držav32, saj je bilo v Italiji leta 2001 v povprečju 140 minut prekinitev 
na odjemalca; podobno na Irskem, na Norveškem in Finskem pa jih je 
bilo precej več (200 oziroma 450 minut na odjemalca). Kazalec za 
Slovenijo pa je dokaj neugoden v primerjavi s skupino na tem področju 
uspešnih sistemov. Prekinitev je najmanj na Nizozemskem (30 minut), 
v Avstriji (38 minut), Franciji (48 minut) in Veliki Britaniji (55 minut) 
povprečno na odjemalca. 
 
Glede kakovosti dobave zemeljskega plina je stanje v skladu s 
pričakovanji ustrezno in brez posebnosti. Leta 2004 je bila sprejeta 
direktiva: Directive 2004/67/EC concerning measures to safeguard 
security of natural gas supply, v skladu s katero bo morala tudi 
Slovenija določiti ukrepe za zagotavljanje oskrbe posebnim skupinam 
odjemalcev. 
 

                                                 
32 ETSO: Generation Adequacy: An Assessment of the Interconnected European Power Systems 
2007-2015, May 2005, http://www.etso-net.org/upload/documents/Generation 
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4.1 ZADOSTNOST KAPACITET ELEKTRIČNE ENERGIJE 
 
Zadostnost33 je lastnost elektroenergetskega sistema za zadovoljitev 
povpraševanja odjemalcev po moči in energiji ob spoštovanju 
obremenilnih omejitev sestavnih delov sistema in napetostnih omejitev, 
upoštevajoč načrtovane in nenačrtovane izpade delov sistema. 
Zadostnost je mera za sposobnost elektroenergetskega sistema, da 
zmore obremenitve v vseh stacionarnih stanjih, v katerih se sistem 
lahko znajde v standardnih razmerah. V pojem zadostnost v praksi 
lahko vključimo tudi porabniško stran in upravljanje na strani porabe z 
upoštevanjem elastičnosti cen za odjem, ki obsega tako spontani odziv 
odjemalcev (znižanje odjema ob povišanju cene energije) kot pogodbe 
o oskrbi s prekinitvami in lajša problem zadostnosti oskrbe.  
 
V ReNEP je poudarjen splošni cilj - zagotavljanje strateške zanesljivosti 
oskrbe, pri čemer je smiselno uporabiti mednarodno priznane pristope 
metodologije in kriterije za ocenjevanje strateške zanesljivosti oskrbe. 
Omenjene metode in kriteriji so tudi na mednarodni ravni šele v 
razvoju.  
 
Kriterij zadostnosti po UCTE je za proizvodne zmogljivosti za manjše 
države, ki imajo tudi manj zanesljive vire (vodni viri ipd.) 10% 
preostale zmogljivosti v primerjavi s celotno inštalirano močjo 
elektrarn.  
 
V podrobnejših študijah omrežja so uporabni obratovalni kriteriji 
UCTE34. Najpomembnejše načelo je pri tem načelo N-1, po katerem pri 
izpadu katere od komponent odstopanje parametrov ne sme biti 
nesprejemljivo, prav tako ne sme priti do nestabilnosti ali potrebe po 
izklopu večjih oskrbovalnih območij. 
 

Zadostnost proizvodnih in prenosnih zmogljivosti 
Za oceno zadostnosti proizvodnih in prenosnih zmogljivosti redna 
poročila objavlja združenje UCTE. Za Slovenijo je oceno zadostnosti 
proizvodnih virov za obdobje 2005-200835 pripravil slovenski operater 
prenosnega omrežja ELES. Namen ocene je ugotoviti, ali v sistemu 
obstajajo zadostne proizvodne zmogljivosti in ali so načrtovane nove 
elektrarne tako, da pokrijejo pričakovano pasovno porabo in vršno 

                                                 
33 Definicija zadostnosti po UCTE (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity). 
34 UCTE Operation Handbook, July 2004, http://www.ucte.org/ohb/cur_status.asp  
35 ELES: Ocena zadostnosti proizvodnih virov električne energije v Republiki Sloveniji za 
obdobje 2005-2008, ELES, julij 2005. 
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obremenitev z upoištevanjem realnih možnosti uvoza električne 
energije. Ocena tako temelji na elektroenergetski bilanci, razmerju med 
instalirano močjo elektrarn in konično močjo v sistemu z upoštevanjem 
razpoložljivosti (z upoštevanjem izpadov, remontov, hidrologije, 
sistemske rezerve ipd.), bilanco moči ter kazalcu pričakovanega 
tveganja izpada napajanja (LOLE).  
 
Skupna inštalirana moč elektrarn, priključenih na prenosno omrežje v 
Sloveniji konec leta 2004 znaša 2.776 MW, pri čemer je NE Krško 
upoštevana s svojim celotnim deležem. V letu 2004 ni bilo zgrajenih 
novih proizvodnih kapacitet. Zadostnost proizvodnih kapacitet z 
upoštevanjem izvoza hrvaškega dela električne energije iz NE Krško in 
brez upoštevanja uvoza v Sloveniji v letu 2004 ni bila ugodna in tudi v 
letih do 2008 se predvideva, da se bo zadostnost proizvodnih kapacitet 
in ob upoštevanju primernega kazalca izpadov napajanja (LOLE) 
dosegla le z uvozom v višini nekaj sto MW. Privzeti kriterij zadostnosti 
za manjše države 10% Slovenija dosega le, če NE Krško upoštevamo v 
slovenskem sistemu s celotnim deležem. 
 
Izračun zadostnosti za regijo v neposredni bližini Slovenije kaže boljše 
kazalce, vendar še vedno obstaja resno opozorilo za izboljšanje 
prenosnih ter proizvodnih kapacitet v Sloveniji. Trenutno stanje na trgu 
z električno energijo kaže na zmanjševanje razpoložljivih uvoznih 
kapacitet v tujini, na katere bi lahko Slovenija računala za 
zagotavljanje zadostne oskrbe, obenem pa so te uvozne kapacitete 
cenovno zelo odvisne od trenutnega stanja na trgu. Območje UCTE ima 
trenutno zadovoljive kazalce zadostnosti proizvodnih in prenosnih 
kapacitet, vendar dolgoročne napovedi tudi tam kažejo na resno 
dolgoročno pomanjkanje, če napovedane investicije ne bodo 
realizirane. 
 
Vsaka država članica EU mora v skladu s svojimi nalogami zagotoviti 
zadostne zmogljivosti za proizvodnjo električne energije oziroma za 
organiziranje takšnih tržnih razmer, v katerih bodo zagotovljene 
dobave električne energije iz uvoza. V Slovenskem elektroenergetskem 
sistemu je bilo v letu 2004 za pokrivanje potreb treba uvoziti 14% 
električne energije, država pa ugotavlja, da je v prihodnje uvoz, iz 
katerega bi pokrili primanjkljaj, vprašljiv.  
 
V naslednjih letih je v Sloveniji predvidena izgradnja novih 
hidroenergetskih objektov, novih plinskih ter modernizacija 
(nadomestitev) obstoječih premogovih termoenergetskih objektov 
(blok 6 v TE Šoštanj). Resolucija NEP predvideva izgradnjo omenjenih 
objektov v skladu s potrebami po pokrivanju porabe, vendar se 
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energetska podjetja na investicije prepočasi pripravljajo, kar ogroža 
doseganje zastavljenih ciljev. 
 
Tabela 5 predstavlja čezmejne pretoke električne energije v letih 2003 
in 2004. Vidno je, da so se pretoki precej spremenili po smeri in 
velikosti. Hrvaška ima negativno bilanco izmenjav, tako da izvoz 
dejansko prihaja iz drugih držav vzhodne in jugovzhodne Evrope. 
Pričakovano je nadaljevanje tega gibanja. Za oceno zadostnosti 
možnosti oskrbe in tudi zadostnosti omrežja v Sloveniji so pomembni 
podatki, da je bil tranzitni pretok v smeri Italije v letu 2003 4,5 TWh, v 
letu 2004 pa kar 6,2 TWh – to je okoli 50% porabe električne energije 
v Sloveniji.  
 

Tabela 5: Uvoz in izvoz električne energije iz/v sosednje države v 2003 in 2004.36 
 

Iz Slovenije v Leto 2003  
[GWh] 

Leto 2004 
 [GWh] 

 uvoz izvoz uvoz-izvoz uvoz izvoz uvoz-izvoz 
A 3.083 198 2.885 2.002 234 1.768 
I 46 4.536 -4.490 3 6.180 -6.177 

HR 3.665 1.941 1.724 5.437 1.785 3.652 
Skupaj 6.794 6.675 119 7.442 8.199 -757 

 
 
Prenosno omrežje v Sloveniji je zadostno s stališča oskrbe odjemalcev 
v Sloveniji iz virov v Sloveniji, dovoljuje pa tudi znatne količine uvoza. 
Ob morebitnih velikih tranzitnih obremenitvah, zlasti kadar te nastajajo 
ne glede na komercialne dogovore (»divji tokovi«), pa se pojavljajo 
stanja, v katerih je ogroženo delovanje prenosnega sistema. Čimprej je 
treba zato pristopiti k dodatnim vlaganjem v notranja prenosna 
omrežja električne energije. 
 
 
 
 

                                                 
36 UCTE http://www.ucte.org/pdf/statistics/Exchange/e_exchanges_2004.pdf 
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4.2 REZERVE GORIV 
 
Za obvladovanje odvisnosti pri oskrbi z uvoženimi gorivi države članice 
EU vzdržujejo obvezne rezerve nafte in naftnih derivatov. Slovenija bo 
oblikovala obvezne rezerve naftnih derivatov do konca leta 2005 na 
ravni, ki ustreza devetdesetdnevni povprečni porabi v preteklem letu za 
vse kategorije naftnih derivatov. 
 
Osnova za oblikovanje in vzdrževanje obveznih rezerv sta direktivi EU 
68/414/EGS in 98/93/ES37. Sloveniji je bilo v Pristopni pogodbi 
priznano prehodno obdobje za oblikovanje teh zalog. Tako je Slovenija 
zagotovila, da bo 31. 12. 2004 stanje zalog naftnih derivatov doseglo 
minimalno raven – količine vseh kategorij naftnih derivatov za 75-
dnevno domačo porabo. Zakon o blagovnih rezervah38 nalaga vladi RS, 
da mora biti do leta 2005 dosežena ciljna količina rezerv. Podrobno 
dinamiko opredeljuje Program oblikovanja obveznih rezerv naftnih 
derivatov do konca leta 2005. 
 

Stanje 
Tabela 6Error! Reference source not found.39 prikazuje potrebne 
količine obveznih rezerv naftnih derivatov. Konec leta 2004 so rezerve 
zadoščale za 75-dnevno porabo; to je tudi skladno z zagotovilom o 
stanju zalog Slovenije v pristopni pogodbi.  
 
Rezerve nafte in njenih derivatov so uskladiščene na lokacijah v 
Sloveniji in zaradi pomanjkanja prostora tudi v tujini. Na začetku leta 
2004 je bilo v Sloveniji uskladiščenih 57% obveznih rezerv naftnih 
derivatov, v tujini pa preostali del oziroma 43% obveznih rezerv, od 
teh 36% v Zvezni Republiki Nemčiji in 7% v Italiji.40  
 
Stanje zalog štiri mesece pred rokom za izpolnitev obveznosti, 
določenih z Direktivo 98/93/ES, prikazuje največji primanjkljaj pri II. 
skupini (plinsko olje in ekstralahko kurilno olje). 
  

                                                 
37 Direktive Sveta Evropske unije 98/93/ES z dne 14. decembra 1998 o spremembi Direktive 
68/414/EGS o obveznosti držav članic EGS glede vzdrževanja minimalnih zalog surove nafte 
in/ali naftnih derivatov. 
38 Zakon o blagovnih rezervah - uradno prečiščeno besedilo (Ur.l. RS, 98/2004). 
39 Podatki o porabi v preteklem letu so določeni glede na prijavljene količine podjetij v skladu z 
Uredbo o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske 
javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov (Ur. l. RS, 96/199). 
40 Vir: ZORD Slovenija (www.ZORD.org) 
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Tabela 6: Stanje rezerv naftnih proizvodov 2004  
 

SKUPINA GORIV41 

Potrebne količine za  
90-dnevne rezerve  

leta 2005 
[ton] 

Stanje rezerv 
31. 12. 2004 

 
[ton] 

I. skupina 170.181 151.971 

II. skupina 367.365 283.593 

III. skupina 13.075 12.700 

Skupna količina 550.621 448.264 

 
 
Poleg nakupa goriv so bili najpomembnejši dogodki leta 2004 izdaje teh 
dokumentov:  

- Zakona o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, 60/95, 30/99, 50/04), 
- Uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega 

nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja 
obveznih rezerv nafte in njenih derivatov (Ur. l. RS, 96/99, 
29/00, 102/00, 85/01, 39/03, 55/04),  

- Odredbe o obrazcu za posredovaje podatkov, ki so potrebni za 
določanje vrste in količine obveznih rezerv nafte in njenih 
derivatov in za prijavo o članarini (Ur. l. RS, 59/04).  

 

                                                 
41 I. skupina: letalski bencin, letalsko gorivo na bencinski osnovi, motorni bencin; II. skupina: 
kerozin, letalsko gorivo na kerozinski osnovi, dizlsko gorivo, ekstralahko kurilno olje, gorilni 
kerozin; III. Skupina: kurilno olje 
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5 OKOLJE 
 
Trajnostni razvoj in ohranjanje okolja ostajata prioriteti politike EU ter 
vse bolj tudi globalna usmeritev, ki jih opredeljujejo vse bolj konkretni 
cilji in obveznosti. Z uveljavitvijo Kjotskega sporazuma po ratifikaciji 
Rusije leta 2004 ter začetkom trgovanja z emisijami toplogrednih 
plinov v letu 2005 postajajo prizadevanja za preprečevanje podnebnih 
sprememb vse bolj konkretna, s pomembnimi spremljajočimi 
gospodarskimi in družbenimi vplivi. Trgovanje z emisijami TGP vpliva 
na cene energije. Pospeševanje razvoja obnovljivih virov energije in 
energetske učinkovitosti pa je tesno povezano z razvojem delovnih 
mest in hkratnim zmanjševanjem strateške odvisnosti od uvoza. 
 
Pri izvajanju energetske politike je vlada vedno bolj zavezana k 
doseganju eksplicitnih okoljskih ciljev, ki jih postavljajo Kjotski 
sporazum, NEC direktiva ter druga okoljska zakonodaja. Za doseganje 
teh ciljev so postavljeni specifični cilji in obveze energetske politike na 
področjih razvoja obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije 
vključno s soproizvodnjo toplotne in električne energije.  
 
Učinkovitost rabe energije in izkoriščanje obnovljivih virov energije 
dobivata v energetski politiki povsem nov položaj in vlogo. Pozornost 
se od okoljskih ciljev usmerja v prispevek teh dejavnosti k 
zagotavljanju strateške zanesljivosti. Na ravni EU je vse bolj priznan 
tudi razvojni potencial teh področij. So opcija uravnoteženega razvoja, 
saj že lokalni projekti s tega področja lahko združujejo vse komponente 
trajnostnega razvoja: okoljske, ekonomske in socialne. 
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5.1 UČINKOVITA RABA ENERGIJE 
 
Ekonomsko učinkoviti ukrepi za učinkovito rabo energije so še 
neizkoriščene možnosti za povečanje zanesljivosti oskrbe z energijo, 
varovanja okolja in gospodarski razvoj. 
 
Slovenska energetska politika zastavlja v ReNEP te cilje za izboljšanje 
učinkovitosti rabe energije. Do leta 2010 doseči izboljšanje 
učinkovitosti rabe energije glede na leto 2004: 
 

- v industriji in storitvenem sektorju za 10%, 
- v stavbah za 10%, 
- v javnem sektorju za 15%, 
- v prometu za 10%. 

 
V EU so cilji tega področja opredeljeni v Direktivi o spodbujanju 
učinkovitosti končne porabe energije in energetskih storitev. Cilji so 
primerljivi s cilji, sprejetimi v ReNEP. 
 

Stanje 
Tudi leta 2004 so se nadaljevale dejavnosti Agencije za učinkovito rabo 
energije in obnovljive vire energije, in sicer na področjih: 
 

- finančne spodbude za naložbe v povečanje energetske 
učinkovitosti (projekti so bili izvedeni v 272 gospodinjstvih v 
skupnem obsegu spodbud za 64 mio SIT) 

- finančne spodbude za pripravo naložb (energetski pregledi 
podjetij in ustanov, študije izvedljivosti za soproizvodnjo in 
energetske zasnove občin) v skupni vrednosti 73,3 mio SIT,  

- informativne, izobraževalne in ozaveščevalne dejavnosti s 
področij URE in OVE, energetsko svetovanje za občane ter 
sofinanciranje mednarodnih projektov za promocijo energetskih 
tehnologij. 

 
Skupne finančne spodbude AURE v letu 2004 za naložbe v učinkovito 
rabo energije (URE) in izrabo obnovljivih virov energije (OVE) so 
znašale 463 milijonov tolarjev; s tem je bilo spodbujenih za okoli 
2,2 milijardi tolarjev investicij. Ocenjeno je bilo, da se je tako 
zmanjšala poraba fosilnih goriv - kot posledica naložb - za okoli 
47.000 MWh; s tem so se zmanjšale tudi emsije CO2, in sicer za dobrih 
15.000 ton na leto. Financiranje vseh programov AURE, ki so se izvajali 
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v letu 2004 - na področjih URE in OVE, vključno s spodbudami za 
naložbe - pa je znašalo 768 milijonov tolarjev proračunskih sredstev. 
 
Leta 2004 se je pomembno povečal obseg sredstev, namenjenih 
izkoriščanju obnovljivih virov energije, predvsem kot posledica 
mednarodnih donacij in subvencij, sredstva za učinkovito rabo energije 
pa so bila v približno podobnem obsegu kot leta 2003. 
 
Ekološko razvojni sklad RS kreditira investicije, namenjene varstvu 
okolja, mednje pa se uvršča učinkovita raba energije kot element 
varstva zraka, ki je eno izmed prednostnih področij Nacionalnega 
programa varstva okolja. Leta 2004 so bili kreditirani projekti za 
izolacijo fasad in obnovo stavbnega pohištva, kot tudi sistemi 
ogrevanja, tudi tisti, ki uporabljajo obnovljive vire energije. Sklad 
namenja sredstva pravnim in fizičnim osebam. 
 
V tabeli (Tabela 7) so prikazana sredstva AURE in Ekološko razvojnega 
sklada, namenjena kreditiranju naložb in financiranju programov za 
učinkovito rabo energije v letih od 2000 do 2004. 
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Tabela 7: Sredstva AURE in posojila Ekološkega sklada RS za programe za 
spodbujanje učinkovite rabe energije od leta 2000-2004 

 

 Sredstva AURE  Posojila Eko 
sklada  

 [1000 SIT] 
2000 245.218 144.528
2001 281.669 69.558
2002 249.416 691.048
2003 266.937 502.468
2004 270.176 56.934

 
Leta 2004 so bili uveljavljeni ti akti: 
 

- Pravilnik o energijskem označevanju gospodinjskih klimatskih 
naprav (Ur. l. RS, 5/04) 

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe za energijsko 
označevanje električnih hladilnikov, zamrzovalnikov in kombinacij 
le-teh (Ur. l. RS, 64/04).  

 
AURE je bila leta 2004 sprejeta v Evropsko energetsko mrežo (EnR), 
katere članice so nacionalne energetske agencije. Konec leta pa je bil 
pripravljen sklep o ukinitvi AURE kot samostojne agencije in prenosu 
obveznosti na Direktorat za evropske zadeve in investicije Ministrstva 
za okolje in prostor, Sektor za dejavnosti, namenjene učinkoviti rabi 
energije in obnovljivih virov energije. 
 
Državni programi za spodbujanje učinkovite rabe energije, ki za 
izvedbo ukrepov pritegnejo znatna privatna sredstva, se izvajajo v 
nespremenjenem obsegu že več let. Obseg državnih spodbud je 
majhen, programi so zato omejeni le na nekatera področja porabe 
energije. Zaskrbljujoče je predvsem dejstvo, da se več sredstev ne 
nameni zmanjševanju porabe električne energije, kjer je rast v zadnjih 
letih kritična, cene električne energije za tarifne odjemalce pa se 
podrejajo makroekonomskemu cilju zniževanja inflacije. Kljub 
načrtovanem povečanju proračunskih sredstev za programe URE in 
OVE v ReNEP in še drugim možnostim financiranja in izvajanja 
tovrstnih programov predvideno po energetskem zakonu, področje 
zaenkrat stagnira na doseženem nivoju. Izboljšave energetske 
učinkovitosti so prepočasne, da bi v Sloveniji obvladovali prekomerno 
rast porabe energije in s tem povezane stroške, emisije in odvisnost od 
uvoza energije in da bi bistveno izboljšali energetsko intenzivnost, s 
tem pa konkurenčnost gospodarstva. 
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5.2 IZKORIŠČANJE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE 
 
Izkoriščanje obnovljivih virov energije (OVE) je pomembno predvsem 
zaradi dveh razlogov: za obvladovanje odvisnosti od uvoza goriv in 
preprečevanje podnebnih sprememb.  
 
Politični cilji so na tem področju natančno opredeljeni v okviru direktiv 
EU in slovenski energetski politiki. To so: 
 

- povečanje deleža OVE v primarni bilanci z 8,8% (leta 2001) na 
12% do leta 2010 je cilj ReNEP. Delež 12% OVE je skladen s 
ciljem EU, opredeljenim v Beli knjigi o obnovljivih virih energije;42  

 
- povečanje deleža električne energije, pridobljenega iz obnovljivih 

virov energije na 33,6% bruto porabe električne energije do leta 
2010, ki je bil opredeljen v pogodbi o pristopu Slovenije k EU (cilj 
povzema tudi ReNEP); obvezujoče cilje za države članice določa 
Direktiva 2001/77/ES; 

 
- delež biogoriv v skupni energijski vrednosti pogonskih goriv: 2% 

do 2005 (cilj ReNEP) in 5,57% do 2010 je minimalna obveznost 
držav članic po Direktivi 2003/30/ES, s sprejetjem Pravilnika o 
vsebnosti biogoriv v gorivih za pogon motornih vozil v letu 2005 
pa tudi cilj slovenske energetske politike. 

 
Cilj ReNEP je tudi povečanje deleža OVE pri oskrbi s toploto z 22% v 
letu 2002 na 25% do leta 2010. Napovedana je priprava evropske 
direktive o oskrbi s toploto iz OVE. 
 

Stanje 
Delež proizvedene električne energije iz OVE glede na skupno bruto 
porabo električne energije v Sloveniji spremlja SURS43 po metodologiji 
EUROSTAT-a 44. Izhodiščne vrednosti za Slovenijo so bile opredeljene 
po nekoliko drugačni metodologiji (namesto proizvodnje na generatorju 
je upoštevana proizvodnja na pragu), v podobnem položaju so še 
nekatere druge evropske države. 

                                                 
42 Energy for the future - renewable sources of energy: White Paper, COM(97) 599 final. 
43 Vir: SURS, baza: SI-STAT. 
44 Delež proizvodnje električne energije na osnovi OVE v bruto porabi električne energije. Bruto 
poraba električne energije je po Eurostatu definirana kot bruto proizvodnja električne energije 
(proizvodnja na generatorju) povečana za uvoz in zmanjšana za uvoz.    
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Delež električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov energije, se 
zato, ker se porabe električne energije povečuje hitreje kot 
pridobivanje, po letu 2000 zmanjšuje, kot prikazuje Tabela 8. Kljub 
spremenljivi proizvodnji hidroelektrarn (leta 2004 je bila 
nadpovprečna) je opazno dolgoročno gibanje – postopno povečevanje 
proizvodnje električne energije iz OVE (poleg povečevanja pridobivanje 
hidroenergije je precejšnje tudi povečevanje pridobivanja iz lesne 
biomase in deponijskega plina).  
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Slika 21: Delež proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije v bruto 

porabi energije 
 
 

Tabela 8: OVE v proizvodnji električne energije in bilanci primarne energije  
 

2000 2001 2002 2003 2004 2004/2003 2004/2002 2004/2000
POVPREČNA LETNA RAST

Proiz. el.en. Iz OVE [GWh] 3.905         3.865         3.415         3.079         4.218         37,0% 11,1% 1,9%
Hidroelektrarne do 10 MW 340            371            327            268            436            62,7% 15,5% 6,4%
Hidroelektrarne nad 10 MW 3.495         3.425         2.986         2.690         3.658         36,0% 10,7% 1,1%
Les in druga trdna biomasa 58              54              84              98              93              -5,1% 5,2% 12,6%
Deponijski plin 9                12              16              22              28              27,3% 32,3% 32,8%
Plin iz čistilnih naprav 3                3                2                1                3                200,0% 22,5% 1,6%

Bruto poraba električne energije [GWh] 12.303       12.694       13.466       13.985       14.492       3,6% 3,7% 4,2%
Delež električne energije iz OVE [%] 31,7% 30,4% 25,4% 22,0% 29,1% 7,1% 1,9% -1,3%
Domača proizvodnja [mio toe] 0,760         0,777         0,750         0,723         0,832         15,2% 5,4% 2,3%
  Vodna in vetrna energija 0,330         0,326         0,285         0,254         0,352         38,4% 11,2% 1,7%
  Drugi obnovljivi viri 0,430         0,450         0,465         0,468         0,480         2,6% 1,7% 2,8%
Skupna poraba primarne energije [mio toe] 6,417         6,701         6,843         6,893         7,126         3,4% 2,0% 2,7%
Delež OVE v skupni porabi primarne e. 11,8% 11,6% 11,0% 10,5% 11,7% 1,2% 0,4% -0,1%  
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Med ukrepi v okviru spodbujanja OVE so najpomembnejše januarja 
2004 spremenjene odkupne cene za kvalificirane proizvajalce električne 
energije.45 Slika 22 in Slika 23 prikazujeta veljavne odkupne cene. 
 
Zaradi nezadostnega razvoja v zadnjih letih je za doseganje 
obvezujočih ciljev na področju obnovljivih virov energije ob 
intenzivnem izvajanju ukrepov za umirjanje rasti porabe električne 
energije potrebno znatno izboljšati podporne instrumente (predvsem 
prilagoditi odkupne cene električne energije), kar je tudi ugotovitev in 
priporočilo Evropske komisije (DG TREN). Sedanje odkupne cene za 
nekatere vrste kvalificiranih proizvajalcev celo zaostajajo za 
najnovejšimi tržnimi cenami za proizvodnjo v klasičnih elektrarnah. 
 
V primarni bilanci je bil leta 2004 delež obnovljivih virov energije 
11,7% ali za 1,2-odstotni točki več kot leto prej. Glede na stanje leta 
2000 (11,8%) je očitna dolgoročna težnja k zmanjševanju deleža 
obnovljivih virov energije tudi v primarni bilanci kljub povečevanju 
uporabe OVE (2,7-odstotna povprečna letna rast uporabe OVE v 
obdobju 2000–2004).  
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Slika 22: Cene za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev - OVE  

                                                 
45 Sklep o cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev 
električne energije (Ur. l. RS, 8/04). 
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Slika 23: Cene za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev - SPTE 
 
Leta 2004 je Agencija RS za učinkovito rabo in obnovljive vire energije 
spodbujala izkoriščanje obnovljivih virov energije s finančnimi 
spodbudami za naložbe za gospodinjstva v višini 110 mio SIT in za 
podjetja in javni sektor v višini 289 mio SIT. V okviru projekta GEF 
“Odstranjevanje ovir za povečano izrabo lesne biomase kot 
energetskega vira”, katerega cilj je spodbuditi in izvesti od tri do pet 
daljinskih sistemov ogrevanja z lesno biomaso, sta se leta 2004 začela 
izvajati dva projekta, in sicer na Vranskem in v Kočevju v skupni višini 
skoraj 1,2 milijarde tolarjev. Projekta sta podprta s 793 mio SIT, ki jih 
je država prispevala v obliki kapitalskih vložkov RS, nepovratnih 
sredstev AURE ter posojila Ekološkega sklada RS.  
 
AURE je spodbujala tudi pripravo investicijskih projektov v zvezi z 
obnovljivimi viri (energetske zasnove in študije izvedljivosti daljinskega 
ogrevanja na lesno biomaso v okviru projekta GEF) ter informativne, 
ozaveščevalne in izobraževalne dejavnosti. Ekološki sklad RS pa je leta 
2004 za naložbe, povezane z obnovljivimi viri energije, dodelil za 
851 mio SIT posojil, v tem znesku je bilo vključene za 135 mio SIT 
državne pomoči. 
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Tabela 9: Sredstva AURE in tuje donacije za programe spodbujanja obnovljivih virov 
energije 

 

 Spodbude AURE 
 

Mednarodna 
sredstva 

 [1000 SIT] 
2000 169.766 106.616 
2001 209.915 0 
2002 139.481 0 
2003 448.937 50.145 
2004 498.293 321.313 

 
 
Leta 2004 se je pomembno povečal obseg sredstev, namenjenih 
izkoriščanju obnovljivih virov energije, predvsem kot posledica tujih 
donacij v okviru projekta GEF. 
 
V tabeli (Tabela 10) so prikazani število kreditov pravnim in fizičnim 
osebam, vrednost kreditov, ki jih je dodelil Ekološki sklad RS za 
obnovljive vire energije v letih od 2001 do 2004. 
 

Tabela 10: Posojila Ekološkega sklada RS za naložbe v OVE v obdobju 2000-2004 
 

Leto Število kreditov Znesek kredita 
 Pravne 

osebe 
Občani Pravne osebe Občani 

 [1000 SIT] 
2001 1 3 18.300 2.716 
2002 3 21 81.053 32.377 
2003 6 31 129.406 51.094 
2004 5 5 839.763 11.811 

 
 
Poraba biogoriv leta 2004 je bila zelo majhna in ni evidentirana v 
statističnih podatkih (SURS-a) o porabi goriva v prometu. V letu 2004 
se je začela prodaja biogoriva kot dodatek drugim mineralnim gorivom 
oziroma dizelskemu gorivu (največ do 5%) za promet. Skladno s to 
politiko in Direktivo za promocijo porabe biogoriva in drugih obnovljivih 
goriv za promet (Direktiva 2003/30/ES46) je bil spremenjen Zakon o 
trošarinah47 tako, da so biogoriva za promet oproščena trošarine (v 
veljavi od 1. 5. 2004). 
 

                                                 
46 Directive 2003/30/EC on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for 
transport. 
47 Zakon o trošarinah (Ur. l. RS, 103/2004) 
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5.3 RAZVOJ SOPROIZVODNJE TOPLOTE IN ELEKTRIČNE ENERGIJE 
 
Soproizvodnja toplote in električne energije v primerjavi z ločeno 
proizvodnjo dosega večje izkoristke, pa tudi znatne prihranke primarne 
energije, zaradi proizvodnje električne energije na mestu porabe pa 
tudi manjše izgube pri distribuciji. Zaradi manjše rabe fosilnih goriv 
zmanjšuje odvisnost od uvoza in s tem povečuje strateško zanesljivost 
oskrbe. Zaradi zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in drugih 
škodljivih snovi varuje okolje. Na industrijskih lokacijah pa 
soproizvodnja tudi zelo gospodarno izkorišča prostor. 
 
Slovenska energetska politika (ReNEP) določa operativni cilj v 
soproizvodnji. Načrtovano je povečanje deleža električne energije iz 
soproizvodnje z 800 GWh v letu 2000 na 1.600 GWh v letu 2010.  
 
EU Strategija za promocijo soproizvodnje in odstranitev ovir za njen 
razvoj postavlja kot cilj povečanje deleža električne energije iz 
soproizvodnje v celotni EU do leta 2010 za dvakrat, in sicer na 18%. 
Cilj je indikativen, direktiva, ki ureja soproizvodnjo 2004/08/ES, za 
zdaj ne postavlja zavezujočih ciljev po državah, predvideva pa 
poglobljeno analizo možnosti za proizvodnjo.  

Stanje 
Statistika spremlja soproizvodnjo po enotni EUROSTAT-ovi metodologiji 
od leta 2002. V statistiko je bilo leta 2004 zajetih 31 enot 
soproizvodnje s skupno instalirano električno močjo 338 MW in letno 
proizvodnja električne energije v soproizvodnji 977 GWh, od tega 43% 
pri samoproizvajalcih. Ključni delež prispevata TE-TOL in TEŠ; TE-TOL v 
celoti, TEŠ pa deloma skupaj proizvaja toploto in električno energijo. 
 

Tabela 11: Soproizvodnja toplote in električne energije v obdobju 2002-2004 
  

 2002 2003 2004 
Instalirana električne moč [MWe] 339 339 338 
Proizvodnja [GWh] 837 910 977 

Z visokim izkoristkom 390 374 418 
Z izkoristkom pod 75% 447 535 559 

Poraba goriv [TJ] 65.961 61.314 63.972 
 
 
Iz tabele je vidno, da se skupna zmogljivost soproizvodnje v zadnjih 
treh letih, to je odkar velja uredba o odkupnih cenah za kvalificirane 
proizvajalce električne energije, ni povečala, z obratovanjem novih 
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učinkovitejših enot pa se skupna proizvodnja električne energije 
povečuje kljub ustavitvi starejših parnih enot.  
  
V zadnjih letih so odkupne cene ugodno vplivale predvsem na nove 
enote SPTE v sistemih daljinskega ogrevanja ter nekaj investicij v 
enote SPTE na osnovi obnovljivih virov energije48, zaradi nezadostne 
podpore pa ni izvedb novih enot v industriji. 
 
Rezultat ustrezne politike odkupnih cen za manjše enote soproizvodnje 
v sistemih daljinskega ogrevanja je več kot 20 MW novih instaliranih 
kapacitet po letu 2000, kar že presega načrtovan projekcije iz ReNEP. 
Za izvedbo precej večjega potenciala soproizvodnje v industriji in večjih 
enot v daljinski energetiki, pa je nujno čim prej zagotoviti zadostno 
podporo (zagotovljene odkupne cene za večje enote in enote v 
industriji ali premije za lastno porabljeno električno energijo).  
 
Leta 2004 je bila sprejeta Direktiva EU 2004/08/ES, namenjena 
promociji in podpori kakovostne soproizvodnje z visokim skupnim 
izkoristkom: vpeljuje predvsem enotne definicije in kriterije za 
določanje kakovostne soproizvodnje za certificiranje izvora električne 
energije in podporne sheme za soproizvodnjo ter pravila za dostop do 
omrežij in tudi obvezno poročanje vključno z analizo možnosti za 
države članice in Evropsko komisijo. 
 
S sklepom o cenah in premijah so bile prvič po izidu (31. januarja 
2004) ažurirane odkupne cene za kvalificirane proizvajalce električne 
energije (Slika 23). 
 

 

 

 

                                                 
48 V letu 2004 so bili glede na podatke, ki so na voljo, instalirani trije novi plinski motorji na 
odlagališčih komunalnih odpadkov v Ljubljani in Celju (skupaj dobrih 2 MWe) ter dva plinska 
motorja (2 MWe) v Splošni bolnišnici Maribor. 
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5.4 EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV 
 
Preprečevanje podnebnih sprememb je eden največjih izzivov sodobne 
oskrbe z energijo. Tudi v Zeleni knjigi EU o zanesljivosti oskrbe z 
energijo je opredeljen kot eden od ključnih razvojnih izzivov energetike 
v Uniji.  
 
Cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TGP) izhaja iz mednarodne 
obveznosti Slovenije, sprejete z ratifikacijo Kjotskega sporazuma, in 
velja za državo v celoti: zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 8% 
glede na emisije v baznem letu 1986.  
 
Sektorske indikativne cilje opredeljuje Operativni program zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov, sprejet julija 2004: za emisije TGP, ki 
izhajajo iz rabe in oskrbe z energijo, je predvideno povečanje za 0,5% 
glede na bazno leto. Državni načrt RS o razdelitvi pravic do emisije 
toplogrednih plinov za obdobje 2005–2007, sprejet oktobra 2004, pa 
dodeljuje kvote oz. dodeljene brezplačne kupone zavezancem za 
trgovanje z emisijami in s tem opredeljuje ciljne emisije za to skupino 
emitentov; med 94 zavezanci so vsi večji proizvajalci električne 
energije in toplote.  
 

Stanje 
Evidence emisij toplogrednih plinov 2004 izidejo januarja 2006, zato je 
podana le njihova ocena49 (Tabela 12, Slika 24 in Slika 25). Skupne 
emisije TGP iz energetske rabe goriv so se leta 2004 povečale za 1,8%. 
Povečale tudi emisije iz sektorjev: industrije (za 7,5%), energetskega 
sektorja (2,9%) in prometa (1%), razen iz ostale rabe (gospodinjstvo 
in storitev) kjer so se zmanjšale (-3,8%). V štiriletnem obdobju pa so 
se najbolj povečale emisije iz energetskega sektorja (15,7%), v tem 
sektorju je tudi delež emisij največji (42% vseh emisij iz energetske 
rabe goriv), sledijo jim emisije iz prometa (z 9,5-odstotno rastjo in s 
26-odstotnim deležem). Emisije TGP iz energetske rabe goriv se 
oddaljujejo od indikativnih ciljev iz Operativnega programa 
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov50: skupne emisije se bodo 
morale zmanjšati še za 2,4% (oz. za 397 kt), emisije TGP iz 
energetskega sektorja vključno z ubežnimi emisijami pa za 12% (oz. 
820 kt) glede na sedanje do kjotskega ciljnega obdobja 2008-2012.   
 
                                                 
49 Prva ocena za emisije TGP v letu 2004, podatki še niso uradni. Predvsem zaključki za emisije 
iz industrije se bodo verjetno še spremenili. 
50 Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (Ur.l. RS 41/2004).  
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Tabela 12: Emisije toplogrednih plinov iz energetske rabe goriv po sektorjih 
  

 
Ciljne emisije –

povprečje  
2008–2012 

Emisije TGP 
leta 200449 

Delež v 
emisijah leta 

2004 

Rast emisij 
2000–2004 

 
 [000 t CO2 ekv.] [%] 
Energetski sektor51 5.910 6.730 42 15,7
Industrija 2.337 2.414 15 3,7
Promet 4.309 4.151 26 9,5
Storitve in 
gospodinjstva 3.133 2.781 17 -8,8
Skupaj energetika 15.689 16.076 100 7,3
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Slika 24: Skupne emisije TGP iz energetike od baznega leta 1986 do leta 2004 

 

                                                 
51 Vključno z ubežnimi emisijami pri pridobivanju 
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Slika 25: Sektorska gibanja in deleži skupnih emisij TGP iz energetike 
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Slika 26: Primerjava specifičnih emisij CO2 pri proizvodnji električne energije v 

termoelektrarnah52 

                                                 
52 Specifične emisije pri proizvodnji električne energije (na generatorju) termoelektrarn (brez 
jedrskih elektrarn). Vir: Annual Energy Review 2001 za stare članice EU in Statistični letopis 
energetskega gospodarstva ter ocene IJS za Slovenijo. 



  66 
 

Prenizek izkoristek starih termoelektrarn na premog ter majhen delež 
zemeljskega plina pri proizvodnji električne energije v Sloveniji se 
odraža v bistveno višjih specifičnih emisijah CO2 v primerjavi s 
termoelektrarnami v starih članicah EU. Za doseganje kjotskega cilja in 
zagotovitev zanesljive oskrbe z električno energijo je nujna čim 
prejšnja zamenjava obstoječih proizvodnih enot s sodobno tehnologijo 
z visokim izkoristkom.  

 
Z državnim načrtom razdelitve emisijskih kuponov za prvo trgovalno 
obdobje 2005–2007 je bil izpolnjen ključni pogoj za začetek trgovanja z 
emisijami TGP v Sloveniji. Z dodeljenimi kvotami je bila obveznost za 
zmanjšanje emisij prenesena neposredno na upravljavce naprav, ki 
lahko glede na stroške za zmanjševanje emisij TGP zmanjšanje emisij 
dosežejo sami ali z nakupom dodatnih potrebnih kuponov na 
evropskem trgu. 
 
Septembra leta 2004 je bila podpisana 10-letna pogodba med 
Premogovnikom Velenje, Termoelektrarno Šoštanj in Holdingom 
slovenskih elektrarn o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu 
električne energije. Količina premoga po tej pogodbi ni usklajena z 
Operativnim programom zmanjševanja emisij TGP in opredelitvami 
ReNEP. 
 
V okviru EU je bilo sprejeto dopolnilo k direktivi o trgovanju z 
emisijami, Direktiva 2004/101/ES, ki širi shemo trgovanja z emisijami 
na enote zmanjšanja emisij, pridobljene s Kjotskimi mehanizmi z 
investicijami zunaj državnih meja, t. i. projekti JI ali CDM. 
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5.5 EMISIJE SO2 in NOX 
 
Emisije žveplovega dioksida (SO2) in dušikovih oksidov (NOx) sodijo 
med klasične onesnaževalce zraka, ki povzročajo kislost okolja in 
nastajanje predhodnikov prizemnega ozona. Zmanjšujemo jih 
predvsem z uporabo čistejših goriv, vgrajevanjem naprav za čiščenje 
dimnih plinov ter modifikacijo procesov zgorevanja. Proces sanacije 
obstoječih objektov s stališča emisij SO2 je v Sloveniji skoraj končan.  
 
Cilj Slovenije je zmanjšanje letnih SO2 do leta 2010 na manj kot 
27.000 t ter letnih emisij NOX na 45.000.  
 
Obveznost je Slovenija sprejela leta 1999 s Sporazumom o 
zmanjševanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona53. To 
področje je urejeno tudi v evropskem pravnem redu z Direktivo 
2001/81/ES o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera 
onesnaževala zraka (Direktiva NEC), ki so bile za Slovenijo določene v 
okviru pristopne pogodbe z Evropsko unijo.  
 

Stanje  
Letne emisije žveplovega dioksida so bile leta 2003 po nacionalnih 
evidencah 65.600 t, za leto 2004 še ni podatka. Glavni vir emisij je 
energetska poraba goriv 96% (največji delež v skupnih emisijah je iz 
elektrarn in toplarn – 78% - najmanj pa iz prometa – 1%), kot 
prikazuje (Slika 27).  
 
Vse prej zastavljene cilje za zmanjšanje emisij žveplovih oksidov v 
Sporazumu iz Osla54 je Slovenija uresničila. Cilj za leto 2005 po tem 
sporazumu so emisije, manjše kot 94.000 t; s tem ne bo težav glede 
na doseženo leta 2003. Zmanjšanje emisij v letu 2004 je predvsem 
posledica zgraditve čistilne naprave na bloku 5 v TEŠ v letu 2003 in s 
tem čiščenja dimnih plinov iz vseh enot elektrarne vse leto. 
 
Emisije žveplovega dioksida se kot posledica sprejetih predpisov in 
izvedenih ukrepov (predvsem izgradnjo razžvepljevalnih naprav v 
termoelektrarnah) intenzivno zmanjšujejo. Z nadaljnjim prilagajanjem 
objektov predpisanim mejnim vrednostim bodo zelo verjetno izpolnjeni 
cilji za letne emisije do leta 2010. 

                                                 
53 Konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja UNECE (Ur. l. RS mp, 9/92) 
in Protokol o zmanjševanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona (Goetheborg, 99) 
54 Drugi žveplov protokol o nadaljnjem znižanju emisij žvepla (Ur. l. RS mp, 29/98) 
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Slika 27: Emisije žveplovega dioksida v Sloveniji 1990–2003 
 
 
Glavni viri emisij NOX so cestni promet in zgorevanje goriv v sektorju 
termoelektrarne – toplarne ter daljinsko ogrevanje. Cestni promet je k 
skupnim emisijam 55.991 t leta 2003 prispeval 56% vseh emisij, 
proizvodnja električne energije in toplote 30%, prispevek preostalih 
sektorjev pa je bil precej manjši, kot prikazuje Slika 28.  
 
Ciljne emisije NOX, ki morajo biti dosežene do leta 2010 (45 kt), so bile 
leta 2003 presežene za 11 kt. Za doseganje cilja bo potrebno še 
nadaljnje zniževanje emisij zlasti v prometu (predvsem uvajanje vozil, 
ki izpolnjujejo nove ekološke standarde EURO 4 in EURO 5). Za 
potrebno zmanjšanje emisij iz velikih kurilnih naprav zaradi zaostritve 
zakonodaje za velike kurilne naprave po letu 2008 in 2016 pa bo nujna 
celovita tehnološka prenova/nadomestitev najbolj zastarelih 
termoenergetskih objektov in izvajanje sekundarnih ukrepov na 
novejših objektih.  
 
Leta 2004 je bil pripravljen Program za zmanjševanja emisij snovi v 
zrak iz velikih kurilnih naprav v Sloveniji v obdobju 2004–2016 (sklep 
vlade 22. 4. 04). V programu je za obstoječe velike kurilne naprave 
opredeljen načrt prilagajanja predpisanim mejnim emisijskim 
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koncentracijam, ocenjene pa so tudi letne emisije posameznih naprav. 
Program se je v letu 2005 na zahtevo EU še spreminjal. 
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Slika 28: Emisije dušikovih oksidov v Sloveniji 1990–2003 
 
 
Sprejete so bile uredbe o meritvah in nadzoru malih kurilnih naprav55. 
 
Začela se je graditev razžvepljevalne naprave na termoelktrarni 
Trbovlje (TET). Ta termoelektrarna je danes največji posamezni 
emitent; prispeva več kot 40% vseh emisij žveplovega dioksida v 
Sloveniji.  S to sanacijo in mešanjem z gorivi z nizko vsebnostjo žvepla 
bo objekt dosegel mejne emisijske koncentracije žveplovega dioksida, 
predpisane po letu 2008. Maja 2004 so bile sprejete spremembe 
zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik.  

                                                 
55 Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe 
izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi 
varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred 
požarom (Ur. l. RS, 129/04) 
Pravilnik o malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe 
izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov (Ur. l. 
RS, 128/04) 
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6 ZUNANJE OKOLIŠČINE 
 
Na strateško usmeritev slovenske energetike vplivajo številni zunanji 
dejavniki, ki izhajajo iz sprejetih usmeritev o trajnostnem razvoju, 
vpetosti v širši mednarodni prostor, in povezovanje znotraj interesnih 
integracij (EU in skupni notranji trg z energijo). Slovenija je v skladu s 
svojo politiko sprejela številne obveznosti, ki so opredeljene že v 
prejšnjih poglavjih, za nadaljnji razvoj in oblikovanje politik o 
energetiki pa so bila v letu 2004 najpomembnejša dogajanja v 
klimatski politiki in dogajanja na trgih energije.  
 

6.1 KLIMATSKA POLITIKA V EU IN V SVETU 
 
S 1. januarjem 2005 se je v EU začela shema trgovanja z emisijami. 
Njen namen je doseči zmanjšanje emisij toplogrednih plinov s čim 
manjšimi stroški ter spodbuditi tehnološki razvoj in povečanje 
učinkovitosti. Leto 2004 je bilo v državah članicah predvsem leto 
priprav na trgovanje. V Sloveniji je bil spremenjen zakon o varstvu 
okolja, pripravljeni so bili podzakonski akti in izdelan nacionalni načrt 
alokacije emisijskih kuponov za prvo obdobje trgovanja – od 2005 do 
2007.  
 
Dolgoletna negotovost glede uveljavitve Kjotskega sporazuma se je 
postopoma razpletala, 16. februarja 2005 je ta mednarodni sporazum 
začel veljati. Nadaljevale so se tudi razprave o obdobju po Kjotu; v 
prvih ocenah nadaljujejo začrtano politiko. 
 
Nadaljevalo se je uresničevanje Evropskega klimatskega programa 
(ECCP)56. Novembra 2004 je začela veljati pomembna direktiva, ki 
evropsko shemo za trgovanje z emisijami širi in omogoča pridobitev 
dodatnih emisijskih kuponov z investicijskimi projekti zunaj nacionalnih 
meja po pravilih za projektne kjotske mehanizme57. 
 
Kot je bilo načrtovano v ECCP, je bila sprejeta Direktiva o spodbujanju 
soproizvodnje na osnovi koristne toplote. Nadaljevali so priprave in 
usklajevanja Direktive o učinkovitosti končne rabe energije in 
energetskih storitvah ter programskih dokumentov Akcijskega načrta s 
področja biomase in Zelene knjige o energetski učinkovitosti. 

                                                 
56 European Climate Change Programme. 
57 Gre za dva mehanizma: mehanizem čistega razvoja (CDM- Clean Development Mechanism) 
in skupna izvajanja (JI – Joint Implementation) 
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6.2 TRGI ENERGENTOV 
 
Za proizvodnjo in oskrbo z energijo v Sloveniji so pomembne dobave 
goriv iz drugih držav oziroma nabava in prodaja električne energije. 
Večina dobav je realiziranih na osnovi kratkoročnih ali dolgoročnih 
pogodb, dopolnjujejo pa se z nakupi na borzah, pri čemer tudi borzne 
cene vplivajo na cene energije po pogodbah.  
 
Za slovenski trg so referenčni svetovni trg nafte in premoga, širši 
evropski trg zemeljskega plina, za električno energijo so poleg 
slovenske borze pomembni regionalni trgi; kot referenčnega za zdaj 
opazujemo najpomembnejši bližnji trg EEX. 
 
Cene nafte. Na gibanje cene nafte je v zadnjih 15 letih vplivalo več 
različnih dejavnikov. Za obdobje od 1990 do 1997 je bilo značilno 
ustaljeno gibanje cene nafte – cena se je gibala od 15–23 USD za sod. 
Večja sprememba se je zgodila leta 1998, ko se je začela azijska kriza. 
Zaradi neustreznega delovanja OPEC-a, ki ni pravočasno zmanjšal 
črpanja nafte, je imelo zmanjšanje povpraševanja po nafti velik vpliv 
na padec cene na raven pod 15 USD na sod. Po letu je 1999 svetovno 
gospodarstvo okrevalo, cene nafte pa so se začele zopet dvigovati. 
Dvigovanje cen se je ustavilo sredi leta 2000 zaradi šibke gospodarske 
rasti v ZDA, cene pa so začele ponovno padati. Z letom 2002 se je 
padanje cene nafte ustavilo, do leta 2004 pa so z manjšimi 
prekinitvami vseskozi naraščale. Konec leta 2004 je bila cena soda že 
39 USD. Rast cen se je pospešeno nadaljevala leta 2005, septembra 
2005 je dosegla vrednost 63,7 USD za sod.  
 
Cene zemeljskega plina. Pri analizi cen zemeljskega plina je potrebno 
obravnavati uvozne cene zemeljskega plina. Poleg proizvodnih odražajo 
tudi stroške za transport in distribucijo. Cene zemeljskega plina 
večinoma sledijo cenam nafte, vendar se v zadnjih letih kaže, da je 
vpliv cene nafte na oblikovanje cene zemeljskega plina vse manjši. 
Leta 1995 je bila vrednost enega MBtu zemeljskega plina 0,16 
vrednosti sodčka nafte, leta 2004 pa le še 0,11. Rast povprečnih 
evropskih cen zemeljskega plina je od leta 2000 v povprečju znašala po 
20% na leto. V Evropi je bila v letu 2004 povprečna letna cena 
zemeljskega plina 14,9 USD/MWh ali za 58% več kot leta 2000. Še 
hitreje cena narašča leta 2005. 
 
Cene premoga. V zadnjih petih letih se je evropska cena premoga 
(uvozna cena) v povprečju precej povečala, s 35 USD/t v letu 2000 na 
62 USD/t v letu 2004. Razlogi za tako velik dvig cene premoga so 
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različni, največji vpliv pa lahko pripišemo rasti cene nafte in 
zemeljskega plina.  
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Slika 29: Indeksi gibanja cen na referenčnih trgih glede na leto 2000 
 
 
Cene električne energije. Na cene električne energije od leta 2000 
naprej so močno vplivala gibanja cen najpomembnejših virov za 
proizvodnjo električne energije (nafte, zemeljskega plina in premoga).  
 
Cene električne energije so se na borzi EEX povzpele z 21 EUR/MWh 
sredi leta 2001 na 30 EUR/MWh v decembru 2004 – letno povprečje 
2004 pa je bilo 29 EUR/MWh. Rast cen na EEX se je leta 2005 
nadaljevala še hitreje. Povprečna letna cena je zrasla na 
47,9 EUR/MWh, novembra leta 2005 pa je bilo mesečno povprečje cen 
najvišje dosedaj, in sicer 73,38 EUR/MWh.  
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Slika 30: Gibanje cene električne energije na borzi EEX od junija 2001 do decembra 
200558  

 
 

                                                 
58 Prikazana so letna in mesečna tehtana povprečja na dnevnem trgu ter drsno povprečje 12-ih 
mesečnih vrednosti. 
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OKRAJŠAVE 
AGEN-RS – Javna agencija za energijo RS 
AURE – Agencija za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije 
BDP – bruto domači proizvod 
CDM – (Clean Development Mechanism) mehanizem čistega razvoja 
CEER  – (Council of European Energy Regulators) Svet evropskih energetskih regulatorjev  
DG TREN – (Directorate General pour Trasport et Energie) Generalni direktorat za 
promet in energijo Evropske komisije 
ECCP – (European Climate Change Programme) Evropski klimatski program 
EE - električna energija 
EEA – (European Economic Area) Evropski gospodarski prostor 
EEX – (European Energy Exchange) nemški dnevni trg  
ELES – Elektro Slovenija, d.o.o. 
ETSO – (European Transmission System Operators) – Združenje evropskih 
upravljalcev prenosnih omrežij 
EUROSTAT – Statistični urad evropske skupnosti 
EZ – Energetski zakon, UPB-1. Ur. l. RS 26/05 
GEF – (Global Environmental Faciltiy) Sklad za svetovno okolje 
JI – (Joint Implementation) skupna izvajanja 
KE – končna energija 
LOLE – (loss of load expectation) pričakovani izpad pokrivanja porabe  
NEC direktiva – Direktiva 2001/81/ES o zgornji meji nacionalnih emisij v zrak za 
določene snovi 
NEK – Nuklearna elektrarna Krško 
NEP – Nacionalni energetski program 
OECD – (Organisation for Economic Cooperation and Development) Organizacija za 
ekonomsko sodelovanje in razvoj 
OVE – obnovljivi viri energije 
PE – primarna energija 
ReNEP – Resolucija o Nacionalnem energetskem programu 
RTH – Rudnik Trbovlje – Hrastnik 
SAIDI – (System Average Interruption Duration Index) indeks povprečnega trajanja 
prekinitev sistema 
SLEG – Statistični letopis energetskega gospodarstva 
SOPO – sistemski operater prenosnega omrežja 
SPTE – soproizvodnja toplote in električne energije 
SURS – Statistični urad RS 
TEŠ – Termoelektrarna Šoštanj 
TET – Termoelektrarna Trbovlje 
TE-TOL – Termoelektrarna toplarna Ljubljana 
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TGP – toplogredni plini 
UCTE - (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity) Združenje za 
koordinacijo prenosa električne energije  
URE – učinkovita raba energije 
ZORD – Zavod RS za obvezne rezerve nafte in naftnih derivatov 
ZP – zemeljski plin 
GCV – (Gross Calorific Value) zgornja kurilna vrednost  
 

STANDARDNE PORABNIŠKE SKUPINE PO KLASIFIKACIJI EUROSTAT-a 
(vir: SURS) 
Gospodinjstva – električna energija  
Da -  luči, RTV, hladilnik, mali gospodinjski aparati;  

letna poraba skupaj 600 kWh, moč 3 kW  
Db -  kot Da ter pralni ali pomivalni stroj;  

letna poraba skupaj 1.200 kWh, moč 3–4 kW  
Dc -  kot Db, pralni in pomivalni stroj, bojler;  

letna poraba 3.500 kWh, od tega ponoči 1.300 kWh, moč 4–9 kW  
Dd -  kot Db, pralni in pomivalni stroj, bojler;  

letna poraba 7.500 kWh, od tega ponoči 2.500 kWh, moč 6–9 kW  
De -  kot Dd in termoakumulacijska peč;  

letna poraba 20.000 kWh, od tega ponoči 15.000 kWh, moč 9 kW 
 
Industrija – električna energija  
Ia -  letna poraba 30 MWh, moč 30 kW 
Ib -  letna poraba 50 MWh, moč 50 kW 
Ic -  letna poraba 160 MWh, moč 100 kW 
Id -  letna poraba 1.250 MWh, moč 500 kW 
Ie -  letna poraba 2.000 MWh, moč 500 kW 
If -  letna poraba 10.000 MWh, moč 2500 kW 
Ig -  letna poraba 24.000 MWh, moč 4000 kW 
Ih -  letna poraba 50.000 MWh, moč 10000 kW 
Ii -  letna poraba 70.000 MWh, moč 10000 kW 
 
Gospodinjstva – zemeljski plin  
D1 -  kuhanje in priprava tople vode;  

letna poraba 8,37 GJ = 2.326 kWh = 221 Sm3 (GCV) 
D2 -  kuhanje in priprava tople vode;  

letna poraba 16,74 GJ = 4.652 kWh = 443 Sm3 (GCV) 
D3 -  kuhanje, priprava tople vode in centralno ogrevanje;  

letna poraba 83,70 GJ = 23.260 kWh = 2.241 Sm3 (GCV) 
D3b -  kuhanje, priprava tople vode in centralno ogrevanje;  

letna poraba 125,60 GJ = 34.860 kWh = 3.323 Sm3 (GCV) 
D4 -  centralno ogrevanje bloka z najmanj 10 stanovanji;  

letna poraba 1.047,00 GJ = 290.750 kWh = 27.698 Sm3 (GCV) 
 
Industrija – zemeljski plin  
I1 -  letna poraba 418,6 GJ = 0,1163 GWh = 11,07 (1000 Sm3 GCV) 
I2 -  letna poraba 4.186 GJ = 1,163 GWh = 110,7 (1000 Sm3 GCV) 
I3–1 in I3–2 -  letna poraba 41.860 GJ = 11,63 GWh = 1107 (1000 Sm3 GCV) 
I4–1 in I4–2 -  letna poraba 418.600 GJ = 116,3 GWh = 11065 (1000 Sm3 GCV) 
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DODATEK 

A: SEZNAM ZAKONODAJE SPREJETE 2004 in 2005 
Energetski zakon /EZ/ (Ur.l. RS, št. 79/1999 (8/2000 - popr.), 110/2002-ZGO-1, 50/2003 

Odl.US: U-I-250/00-14, 51/2004) DZ 
Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (uradno 

prečiščeno besedilo) /ZPKEPS-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 20/2004) DZ 
Resolucija o Nacionalnem energetskem programu /ReNEP/ (Ur.l. RS, št. 57/2004) DZ 
Sklep o cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne 

energije (Ur.l. RS, št. 8/2004) VLADA RS 
Sklep o določitvi cen za dobavo električne energije za gospodinjske odjemalce in cene za pokritje 

stroškovdobavitelja pri dobavi električne energij (Ur.l. RS, št. 66/2004, 38/2005) VLADA RS 
Sklep o določitvi deleža cene za uporabo prenosnega omrežja zemeljskega plina za leto 2006 

(Ur.l. RS, št. 113/2005) VLADA RS 
Sklep o določitvi omrežnine za uporabo elektroenergetskih omrežij in korekcijskih faktorjev za 

izravnavo prihodka iz omrežnin (Ur.l. RS, št. 121/2005) AGEN RS 
Sklep o imenovanju predsednika in devetih članov Nadzornega odbora Sklada za financiranje 

razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne 
elektrarne Krško (Ur.l. RS, št. 19/2005) DZ  

Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Ur.l. RS, št. 63/2004, 
95/2004) VLADA RS 

Akt o določitvi metedologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih 
stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Ur.l. RS, št. 87/2005 (102/2005 - 
popr.)) AGEN RS 

Akt o določitvi metodoligije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in 
kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja 
(Ur.l. RS, št. 121/2005) AGEN RS 

Akt o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih 
stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina (Ur.l. RS, št. 131/2004) AGEN RS 

Akt o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz 
distribucijskega omrežja (Ur.l. RS, št. 74/2005) AGEN RS 

Akt o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina 
iz distribucijskega omrežja (Ur.l. RS, št. 87/2005 (102/2005 - popr.)) AGEN RS 

Akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega 
plina (Ur.l. RS, št. 87/2005 (102/2005 - popr.)) AGEN RS 

Akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina 
(Ur.l. RS, št. 131/2004 (132/2004 - popr.)) AGEN RS 

Akt o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za distribucijsko omrežje zemeljskega 
plina (Ur.l. RS, št. 87/2005 (102/2005 - popr.)) AGEN RS 

Akt o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za dobavo in odjem toplote iz 
distribucijskega omrežja (Ur.l. RS, št. 74/2005) AGEN RS 

Akt o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Ur.l. RS, št. 139/2004, 
19/2005, 40/2005, 53/2005, 59/2005, 69/2005, 87/2005, 94/2005, 102/2005) GEOPLIN 

Akt o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Ur.l. RS, št. 117/2005) 
GEOPLIN 

Akt o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu 
njihovega prikazovanja (Ur.l. RS, št. 47/2005) AGEN RS 

Uredba o izdaji potrdil o izvoru električne energije (Ur.l. RS, št. 121/2005) VLADA RS 
Uredba o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja 

prenosnega omrežja zemeljskega plina (Ur.l. RS, št. 109/2004) VLADA RS 
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Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne 
energije tarifnim odjemalcem (Ur.l. RS, št. 117/2004) VLADA RS 

Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja 
prenosnega omrežja električne energije (Ur.l. RS, št. 114/2004) VLADA RS 

Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja 
prenosnega omrežja zemeljskega plina (Ur.l. RS, št. 97/2004, 8/2005) VLADA RS 

Uredba o pogojih in postopku za izdajo ter odvzem licence za opravljanje energetske dejavnosti 
(Ur.l. RS, št. 21/2001, 31/2001, 66/2005) VLADA RS 

Uredba o preoblikovanju Javnega podjetja Elektro-Slovenije, p.o., v Javno podjetje Elektro-
Slovenije, d.o.o. (Ur.l. RS, št. 28/1996, 108/2000, 44/2001, 21/2003, 63/2005) VLADA RS 

Uredba o tarifnem sistemu za prodajo električne energije (Ur.l. RS, št. 36/2004) VLADA RS 
Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Ur.l. RS, št. 125/2004) 

VLADA RS 
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih 

virov energije (Ur.l. RS, št. 49/2003, 38/2005) MOP 
Pravilnik o energijskem označevanju gospodinjskih klimatskih naprav (Ur.l. RS, št. 5/2004) 

MOP 
Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več 

odjemalci (Ur.l. RS, št. 52/2005) MOP 
Pravilnik o načinu ogrevanja na območju Mestne občine Ljubljana (Ur.l. RS, št. 131/2003, 

84/2005) MOP 
Pravilnik o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi 

(Ur.l. RS, št. 114/2004, 54/2005) MOP 
Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih posredujejo izvajalci energetskih dejavnosti (Ur.l. RS, št. 

75/2004, 122/2004 (136/2004 - popr.)) MOPE 
Odredba za energijsko označevanje električnih hladilnikov, zamrzovalnikov in njihovih kombinacij 

(Ur.l. RS, št. 104/2001, 64/2004) MOP 
Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti klimatske naprave s 

Pravilnikom o energijskem označevanju gospodinjskih klimatskih naprav 
(Ur.l. RS, št. 60/2005) MOP 

Sistemska obratovalna navodila za prenos zemeljskega plina 
(Ur.l. RS, št. 89/2005) GEOPLIN 

Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz prenosnega omrežja 
(Ur.l. RS, št. 89/2005) GEOPLIN 

 
Vir: http://zakonodaja.gov.si 


