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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) in so v 
soglasju s politikami EU, predvsem iz Zelene knjige o zanesljivosti energetske oskrbe in ključnih 
direktiv ter z drugimi mednarodnimi obveznostmi, ki jih je sprejela Slovenija - je osredotočen na 
leto 2006, nekateri komentarji pa se nanašajo tudi na kasnejše dogodke. LEP za leto 2006 je tretje 
tovrstno poročilo, ReNEP predvideva vsakoletno spremljanje izvajanja energetske politike.  
 
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 RS za energijo, ki se posveča predvsem področjema oskrbe 
z zemeljskim plinom in z električno energijo ter analizam, povezanim 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: 
 

1. konkurenčnost energetskih podjetij, gospodarstva in države, 
2. zanesljivost pri zagotavljanju energetskih storitev, 
3. trajnostni razvoj energetike in 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 2006, navedene pa so tudi najvplivnejše dejavnosti ali dogodki koledarskega leta.  
 
Poročilo začenjamo s pregledom večletnih energetskih in okoljskih bilanc in glavnih indikatorjev 
energetike, nadaljujemo s pregledom strateško pomembnih zunanjih okoliščin iz leta 2006, temu 
pa sledi pregled izvajanja zastavljenih ciljev po zgoraj navedenih vsebinskih sklopih.  
 
Kot osnovni vir podatkov so bile uporabljene objave Statističnega urada RS (SURS). Določene 
pojave ilustriramo tudi s podrobnejšimi podatki iz drugih virov.  
 
V poročilu so navedeni izključno podatki javnega značaja. 
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POVZETEK 
 
Energetska bilanca in glavni kazalci 
 
1. Skupna oskrba z energijo je v letu 2006 znašala 7,32 Mtoe oziroma (306 PJ) in je bila za 

0,2 % višja kot v letu 2005. Od leta 2000 se je povprečju letno povečala po 2,4%. 
 
2. Proizvodnja primarne energije je bila v letu 2006 3,45 Mtoe oziroma 144 PJ, kar je za 

1,4 % manj kot leta 2005, kar je v največji meri posledica nižje pretvorbe jedrske energije 
zaradi remonta ter tudi nižje rabe biomase. Po drugi strani se je povečala raba domačega 
premoga in tudi hidrološke razmere so bile v letu 2006 bolj ugodne kot v letu 2005. 

 
3. Struktura oskrbe z energenti na ravni primarne energije je bila leta 2006 sledeča: nafta in 

derivati 34,4 %, trdna goriva 21,4 %, jedrska energija 19,8 %, zemeljski plin 13,7 % in 
obnovljivi viri in odpadki 10,7 % V strukturi skupne oskrbe z energijo je opazno povečanje 
znatno deleža tekočih goriv ter majhno povečanje deleža trdnih goriv na račun zmanjšanja 
deleža plinastih goriv in jedrske energije. Delež obnovljivih virov je ostal nespremenjen. 

 
4. Rast rabe končne energije je v letu 2006 znašala 1,5 % kar je manj od povprečne letne rasti 

za obdobje 2000 - 2006, ki znaša 2,0 %. V letu 2006 je k rasti rabe končne energije največ 
prispevala rast porabe električne energije (3,4 %) in tekočih goriv (2,7 %). Rast porabe 
tekočih goriv je višja od rasti v obdobju 2000 - 2006 (1,6 %), rast porabe električne energije 
pa je nižja (3,8 %).  

 
5. V strukturi rabe končne energije tekoča goriva predstavljajo skoraj polovico, natančneje 

48,8 % skupne končne energije, sledijo električna energija z 22,6 %, zemeljski plin s 14,6%, 
obnovljivi viri z 8,7 % ter daljinska toplota s 3,8 %. Premog v končni rabi predstavlja 1,6 %. 
Trend glede na leto 2005 je negativen, saj se je delež tekočih goriv in električne energije 
povečal, deleži obnovljivih virov, zemeljskega plina ter daljinske toplote pa so se zmanjšali. 

 
6. V sektorski razdelitvi rabe končne energije predelovalne dejavnosti in gradbeništvo 

(industrija) predstavljajo 35 %, promet 32 % in široka raba vključno z gospodinjstvi 32 %. V 
letu 2006 se je delež prometa in industrije povečal (za 0,6 in 12,2 % točki), delež široke rabe 
pa zmanjšal (za 1,8 % točki). 

 
7. Značilnosti oskrbe in rabe energije za leto 2006 v primerjavi z gibanji v letih 2000 – 2006 

kažejo: 
• raba primarne energije na prebivalca se je leta 2006 zmanjšala za 0,2 %, povprečna 

letna rast v obdobju 2000-2006 pa je bila 2,2 %, 
• raba končne energije na prebivalca raste hitreje kot raba primarne energije: leta 2006 

se je povečala za 1,1 %, v zadnjih šestih letih pa za 1,8 %, 
• proizvodnja električne energije na prebivalca se je v letu 2006 znižala za 0,4 %, v 

zadnjih šestih letih pa je v povprečju dosegala letno rast 1,6 %, 
• letna rast porabe električne energije je od leta 2000 v povprečju 3,8 %, v letu 2006 pa 

3,4 %. 
Povprečni letni stopnji rasti oskrbe z energijo in rabe končne energije za obdobje 2000-2006 sta 
višji, kot sta bili predvideni po ReNEP (za oskrbo z energijo je bila predvidena 2,0 %, dosežena 
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2,4 % rast, za rabo končne energije pa je bila predvidena 1,9 %, dosežena pa 2,0 % rast1). Višja 
rast je posledica višje rasti rabe v termoenergetskih objektih ter višje rasti rabe energije v industriji 
(tako električne energije kot goriv) ter porabe tekočih goriv v prometu. 

V letu 2006 je bil na področju oskrbe in rabe končne energije dosežen vidnejši napredek, vendar 
večletni pokazatelji rabe in oskrbe z energijo kažejo na gibanja, ki so 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 
 
8. Ključni razvojni izziv slovenske energetike ostaja visoka energetska intenzivnost. Kazalec 

energetske intenzivnosti, meri porabo energije pri ustvarjanju enote produkta (dodane 
vrednosti) in kaže na to, kakšna je struktura in kako učinkovito gospodarstvo izrablja 
energijo. Energetska intenzivnost se v Sloveniji izboljšuje, napredek v letu 2006 je 
precej boljši kot v večletnem obdobju.  

 
9. Leta 2006 se je energetska intenzivnost porabe primarne energije izboljšala glede na 

predhodno leto za 5,3 % (v obdobju 2000 do 2006 se je v povprečju izboljšala za 1,5 % 
letno), intenzivnost porabe končne energije pa se je v zadnjem letu izboljšala za 4,0 % (v 
obdobju od 2000 do 2006 pa v povprečju za 1,9 % na leto). 

 
10. Slovenija še vedno zelo zaostaja za povprečjem EU-25. V EU pa je predvidena nova 

dinamika zaradi izvedbe Akcijskega načrta s področja energetske učinkovitosti EU in sicer 
letno izboljšanje energetske intenzivnosti v EU za 1,8 % (na primarni ravni). To pa pomeni, 
da bo v Sloveniji potreba dodatna dinamika, da doseže z EU primerljivo konkurenčnost. 

 
11. Na sektorski ravni je najbolj problematičen predvsem sektor prometa, kjer poraba energije 

narašča hitreje od rasti dodane vrednosti, tako na letni ravni kot v obdobju zadnjih šestih let. 
Pozitiven razvoj se kaže v široki rabi (gospodinjstva in storitve). Na področju industrije so 
spremembe v energetski intenzivnosti tudi pozitivne, vendar posebno izrazite večletne 
dinamike ni zaznati. Leta 2006 se je v okviru industrije energetska intenzivnost izboljšala v 
vseh štirih, po porabi energije, največjih panogah predelovalnih dejavnosti: proizvodnji 
nekovinskih mineralnih izdelkov (DI), proizvodnji kovin in kovinskih izdelkov (DJ), 
proizvodnji vlaknin, papirja, založništvu in tiskarstvu (DE) in v proizvodnji električne in 
optične opreme (DL). 

 
Spremembe v energetski intenzivnosti slovenskega gospodarstva kažejo pozitivne trende, 
vendar bi bilo za zaustavitev prehitre rasti porabe energije, glede na rast bruto domačega 
proizvoda, potrebno zagotoviti, da se bodo izvajali mehanizmi za zniževanje energetske 
intenzivnosti. 
 
12. Poraba električne energije. Vsi kazalci o porabi električne energije za leto 2006 kažejo, da 

se visoka rast porabe električne energije nadaljuje (v letu 2006 je bila rast končne porabe 
električne energije 3,3 %, v obdobju 2000-2006 3,8 %). Po podatkih SURS-a se je poraba leta 
2006 povečevala v vseh sektorjih. Največja rast je bila dosežena v industriji (3,7 %) in v široki 
rabi (2,8 %). Visoka rast porabe električne energije je posledica visoke gospodarske rasti brez 
izboljšav energetske intenzivnosti, pri čemer se ukrepi za učinkovito rabo električne energije 
ne izvajajo v obsegu, predvidenem v ReNEP. 

                                                 
1 Energetska in neenergetska raba končne energije. 
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13. Trg z električno energijo se je postopoma odpiral od leta 2001. Leta 2006 je imelo možnost 

izbire dobavitelja 97.786 odjemalcev, kar je po številu 12,5 % vseh odjemalcev (leta 2005 
11,1 %) oz. po deležu energije 75 % porabljene električne energije v Sloveniji. Leta 2005 je 
dobavitelja zamenjalo 2.187 upravičenih odjemalcev, kar predstavlja 2,2 % upravičenih 
odjemalcev, po odjemu pa 1,4 % električne energije na distribucijskem omrežju. Trg z 
zemeljskim plinom se je v Sloveniji začel odpirati leta 2003. Leta 2006 je bilo 10.395 
upravičenih odjemalcev, kar je po številu 8,85 % vseh odjemalcev (8,36 % v letu 2005). 
Stopnja odprtosti trga v letu 2006 ostaja enaka, in sicer 90 %. 

 
14. Za slovenski trg električne energije je še naprej značilna visoka koncentracija, na trgu je 

prisotno majhno število udeležencev z veliki tržnimi deleži. Največji proizvajalec je imel po 
moči 70,4 % delež na trgu električne energije, največji trije proizvajalci pa 89,8 %. 
Koncentracija v panogi je nekoliko drugačna, če je tržni delež opredeljen s proizvodnjo 
električne energije. Po tem kriteriju je bil tržni delež največjega proizvajalca 65,3 %, treh 
največjih proizvajalcev pa 96,7 %. Tudi na področju zemeljskega plina so značilni veliki tržni 
deleži pri posameznih dobaviteljih. 

 
15. Ločitev funkcij. Podobno kot v drugih sistemih je tudi v Sloveniji že izvedena pravna ločitev 

sistemskega operaterja prenosnega omrežja (SOPO) od drugih dejavnosti, tako na področju 
električne energije, kot zemeljskega plina, v začetku leta 2007 pa je bila izvedena tudi prava 
ločitev sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije (SODO). Dejavnost 
sistemskega operaterja distribucije zemeljskega plina se še naprej izvaja znotraj podjetij za 
distribucijo, kjer je zagotovljeno ločeno računovodsko spremljanje tržnih in netržnih 
dejavnosti. 

 
16. V letu 2006 je bilo na organiziranem trgu z električno energijo prodane 1.152 MWh električne 

energije, kar je za 97 % manj kot leta 2005. Delež električne energije prodane na 
organiziranem trgu je v tem letu znašal 0,009 % celotne slovenske porabe energije. 

 
V Sloveniji delovanje trga 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. 
 
17. Cene električne energije za industrijske odjemalce. V letu 2006 se je nadaljeval trend, ki 

se je začel v letu 2005, ko so začele rasti tudi cene električne energije za industrijske 
odjemalce. Cene v industriji so se v letu 2006 glede na leto 2005 realno zvišale (9,2 % do 
19,8 %). Za tarifne odjemalce (gospodinjstva) se cene električne energije v letu 2006 glede 
na leto 2005 realno niso bistveno spremenile (-2,8 % do 2,2 %). Primerjava s povprečjem 
EU-25 pokaže, da so cene v Sloveniji nižje. Za gospodinjske odjemalce so bile cene leta 2006 
glede na povprečje EU-25 nižje za 28 %, glede na kupno moč pa so bile v Sloveniji cene višje 
za 3 %.  

 
18. Rast cen zemeljskega plina se je v letu 2006 nekoliko umirila. Za industrijske odjemalce so 

bile cene v letu 2006 glede na leto 2005 realno višje (0,2 % do 0,5 %), realno so bile višje tudi 
pri tarifnih odjemalcih (gospodinjstva) (0,7 % do 5,3 %). Primerjava s povprečjem EU-25 
pokaže da so bile v letu 2006 cene zemeljskega plina v Sloveniji pod ravnijo cen držav EU-25, 
tako pri industrijskih kot tudi tarifnih odjemalcih. Glede na kupno moč pa so cene 
zemeljskega plina pri tarifnih odjemalcih za 37 % višje od povprečja EU-25. 
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Cene električne energije za industrijske odjemalce so bile v letu 2006 glede na leto 2000 
realno višje, medtem ko so se cene za tarifne porabnike v obdobju 2000-2006 realno 
zniževale, predvsem zaradi zasledovanja makroekonomskih ciljev: zadrževanje rasti cene 
zaradi obvladovanja inflacije. Sedanje cene za tarifne porabnike ne odražajo stroškov, niti 
tržnih gibanj in dajejo neustrezne impulze pri porabi električne energije. 
 
19. Davki. V Sloveniji so se davki na energijo od leta 2000 naprej realno povečevali. Do 

največjih realnih sprememb obdavčitve je prišlo pri zemeljskemu plinu za gospodinjske 
uporabnike (v letu 2006 so bili davki za 60 % realno višji kot v letu 2000) in za industrijske 
odjemalce (37 % realno višji davki v letu 2006 glede na leto 2000). Tudi pri pogonskih gorivih 
in kurilnem olju je bila obdavčitev leta 2006 glede na leto 2000 realno višja, v povprečju za 
22 %. Na splošno so davki na energijo v Sloveniji nižji od povprečnih davkov v EU-25, tudi 
delež davkov v končni ceni energije je v Sloveniji manjši od deleža davkov v EU-25. 

 
20. Zunanji (eksterni) stroški proizvodnje električne energije. Zunanji stroški proizvodnje 

električne energije so se v zadnjih 10 letih, kljub večanju proizvodnje električne energije, 
precej zmanjšali. Ocenjuje se, da so zunanji stroški proizvodnje električne energije v Sloveniji, 
v letu 2005 znašali od 3,5 do 9,9 cent€/kWh (izraženo v stalnih cenah leta 2000), kar je več 
kot znašajo ti stroški v povprečju v EU-25 za leto 2004 (1,8 - 6,0 cent€/kWh). Zunanji 
stroški v Sloveniji so odraz predvsem velikega deleža proizvedene električne energije iz 
fosilnih goriv (premoga). V Sloveniji internalizacija zunanjih stroškov ni izvedena v celoti 
zaradi številnih nasprotnih si interesov, negotovosti in izvedbenih problemov. 

 
21. Subvencije v energetiki Ocenjuje se, da se subvencije na področju energetike zadnja leta 

nekoliko zmanjšujejo. Večji del pomoči je namenjen izrabi in pridobivanju energije iz fosilnih 
goriv, medtem ko je obseg spodbud za uresničevanje ciljev učinkovite rabe in obnovljivih 
virov energije deset krat manjši od predvidenega v ReNEP. 

 
Zanesljivost 
 
22. Odvisnost države od uvoza energije je bila leta 2006 z 51,8 % malo ugodnejša kot prejšnji dve 

leti (52,5 % leta 2005 in 52,3 % leta 2004). Nihanja se pojavljajo zaradi hidroloških razmer. 
Dolgoročno se povečuje uvoz trdnih in tekočih goriv ter uvoz električne energije. tako da je 
postala Slovenija neto uvoznica električne energije. Odvisnost od uvoza energije je v Sloveniji 
nekoliko slabša kot v povprečju EU 25; tam je v letu 2004 znašala 50,2 %. 

 
23. Struktura uvoza energije se ne spreminja bistveno. Slovenija v celoti uvaža tekoča goriva, več 

kot 99 % plinastih, trdnih goriv pa 21 %. Po sektorjih je odvisnost od uvoza največja v prometu 
99 %, pri toploti za ogrevanje znaša 69,4 %, v predelovalnih dejavnostih pa 58,7 %.  

 
24. Odvisnost od uvoza pri domači proizvodnji električne energije znaša 6,1 %, z upoštevanjem 

samo polovice proizvodnje NEK pa 7,5 %. Ob upoštevanju izvoza polovice proizvodnje jedrske 
elektrarne na Hrvaško je Slovenija statistično gledano leta 2006 postala neto uvoznica električne 
energije, in sicer v deležu 0,3 %. V kolikor se omenjeni izvoz ne upošteva, je Slovenija neto 
uvoznica električne energije in sicer v višini 20 % potrebne električne energije. 

 
25. Poraba energije v Sloveniji narašča, povečuje se tudi uvoz energentov. Stroški za uvoz 

električne energije in goriva so bili v letu 2006 490,2 mrd SIT2 (2,05 mrd €) in so bili za 
22,1 % večji od stroškov uvoza v letu 2005. Ti stroški predstavljajo 17,7 % celotnega uvoza 
Slovenije in 6,7 % bruto domačega proizvoda (BDP). Delež uvoza naftnih derivatov 

                                                 
2 Vir: Statistični urad RS 
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predstavlja 11,2 % celotnega uvoza v državi, oziroma 4,2 % BDP. Zaradi občutljivost za hitro 
rast cene naftnih derivatov se povečujejo tveganja, povezana z odvisnostjo od uvoza, in vpliv 
na inflacijo v Sloveniji. 

 
26. Zadostnost kapacitet. Po kriterijih LOLE (pričakovano nepokrivanje porabe) in UCTE 

(primerjavi med količino odjema in razpoložljivimi proizvodnimi kapacitetami ) Slovenija ne s 
težavo izpolnjuje pogoje za zadostnost kapacitet. Če upoštevamo dopustno vrednost LOLE 
največ 10 ur/leto, smo v slovenskem EES-u v letu 2006 za doseganje omenjenega kriterija 
potrebovali uvoz preko 750 MW moči. Po metodi UCTE pa mora Slovenija skoraj v vseh 
trenutkih koristiti del sistemske rezerve za pokrivanje referenčne porabe, kazalec zadostnosti 
kapacitet pa je bil v letu 2006 negativen. 

 
27. Kakovost električne energije. Skupno število pritožb v letu 2006 glede kakovosti napetosti je 

znašalo 449 in je ostalo na enaki ravni kot v preteklem letu. Kazalca SAIDI (indeks 
povprečnega trajanja prekinitev napajanja v sistemu) in SAIFI (indeks poprečnega števila 
prekinitev napajanja odjemalcev in celotnega števila napajanja odjemalcev) pri dveh 
slovenskih distributerjih kažeta na vrednost SAIDI med 95 in 119 minutami na odjemalca in 
na leto ter vrednost SAIFI, ki kaže 99,98-odstotno zanesljivost, kar je primerljivo z operaterji 
v EU. Za izboljšanje izračuna kazalnikov za zanesljivost oskrbe z električno energijo in za 
komercialno kakovost za območje celotne Slovenije je Agencija za energijo leta 2006 
pripravila izhodišča in način elektronskega spremljanja vrednosti kazalnikov o zanesljivosti 
(neprekinjenosti) oskrbe z električno energijo za sistemske operaterje distribucijskih omrežij 
(SODO). 

 
28. Konec leta 2006 so rezerve naftnih derivatov zadoščale za nekaj več kot 90-dnevno porabo, 

s čimer Slovenija izpolnjuje kriterije. V Sloveniji je bilo uskladiščenih 71% obveznih rezerv 
naftnih derivatov, preostali del v Nemčiji (26%) in Italiji (3%). 

 
Trajnostni razvoj energetike 
 
29. Raba končne energije je tudi v letu 2006 nadaljevala večletni trend naraščanja. Učinki 

aktivnosti učinkovite rabe energije, ki so se izvajale v letu 2006 so bistveno boljši kot učinki 
doseženi v letu 2005 vendar vsi kazalci učinkovite rabe energije kažejo na gibanja, ki ne 
omogočajo doseganja zastavljenih ciljev energetske in okoljske politike. Obseg izvedbe 
aktivnosti učinkovite rabe energije znaša le 3,8% načrtovanega in ne omogoča obvladovanja 
prekomerne rasti porabe energije in s tem povezanih stroškov, emisij in odvisnosti od uvoza 
energije. Posledično se znižuje tudi delež obnovljivih virov energije v celotni porabi energije. 
Energetska intenzivnost se znižuje vendar prepočasi, kar negativno vpliva na konkurenčnost 
gospodarstva.  

 
30. Slovenija je v letu 2006 z (ne)izvajanjem programov učinkovite rabe energije in 

obnovljivih virov energije v načrtovanem obsegu dosegla na letnem nivoju le okoli 5,5 % 
zastavljenih ciljev Resolucije o Nacionalnem energetskem programu za sektorje široka raba in 
industrija oziroma 6,7 % povprečnega letnega prihranka končne energije v skladu z Direktivo 
2006/32/ES. Temu primerno nizek je tudi prispevek izvedenih ukrepov učinkovite rabe 
energije v letu 2006 k prihranku rabe končne energije z zgodnjimi ukrepi, kot jih določa 
Direktiva 2006/32/ES. Področje spodbujanja učinkovite rabe energije še bolj zaostaja za 
načrtovanimi cilji kot spodbujanje obnovljivih virov. 

 
31. Obseg državnih programov za spodbujanje učinkovite rabe energije, ki za izvedbo 

ukrepov pritegnejo znatna privatna sredstva, se od leta 2001 nominalno znižuje in je v letu 
2006 nižji kot leta 2000. Glede na proračun za leto 2007 ter predlog sprememb proračuna za 
leto 2008 in predlog proračuna za leto 2009 se bodo ta sredstva tudi v obdobju 2007 - 2009 
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še naprej zmanjševala. Obseg državnih spodbud za uresničevanje ciljev URE je 10-krat 
manjši od predvidenega v Resoluciji o Nacionalnem energetskem programu.  Skupni obseg 
spodbud na področju URE je v letu 2006 obsegal 2.614,9 mio SIT v obliki nepovratnih 
sredstev ter kreditov. Obseg spodbud za URE se je v letu 2006 v primerjavi z letom 2005 
povečal za 30%, in sicer izključno na osnovi 34,3% povečanja kreditiranja pravnih in fizičnih 
oseb s strani Ekološkega sklada, ob 6,3% zmanjšanju obsega finančnih spodbud s strani 
MOP. Na razpolago je bilo 356,3 mio SIT nepovratnih sredstev, kar je le 3,8% v ReNEP-u 
načrtovanih sredstev za URE na letnem nivoju. 

 
32. V letu 2006 je opaziti dodatno povečanje obsega aktivnosti Ekološkega sklada RS. 

Drugi finančni viri, ki so predvideni in možni po zakonodaji (dodatek za spodbujanje 
učinkovite rabe energije in izrabo obnovljivih virov energije, ki se plačuje od vsake porabljene 
kilovatne ure električne energije v Republiki Sloveniji), se še ne izkoriščajo, niti ne potekajo 
priprave na to. 

 
33. V Sloveniji je kritična rast porabe električne energije ter povečanje emisij toplogrednih 

plinov v prometu, večina spodbujevalnih aktivnosti URE je še vedno usmerjena v 
učinkovito rabo toplote.  

 
34. Delež električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov energije se znižuje. Leta 

2006 je bil dosežen 24,4 % delež, kar je sicer za 0,2 odstotni točki več kot leta 2005, vendar se 
je delež glede na leto 2000 znižal za 7,3 odstotne točke. Leta 2006 je bila Slovenija od ciljnega 
deleža po direktivi 2001/77/ES in ReNEP v višini 33,6 % oddaljena za 9,2 odstotne točke. 
Glavna problema pri doseganju ciljnega deleža proizvedene električne energije iz OVE v 
bruto porabi sta velik delež proizvodnje iz velikih HE, ki z leti močno niha ter zlasti zelo hitra 
rast končne rabe električne energije, zaradi česar bi bilo nujno intenzivnejše izvajanje ukrepov 
za umirjanje rasti. Razvoj proizvodnje električne energije iz ostalih OVE (bioplin in 
fotovoltaika) gre v pravo smer, k čemur so v zadnjem letu pripomogle zagotovljene odkupne 
cene električne energije ter tudi višja tržna cena električne energije. 

 
35. Delež obnovljivih virov v primarni bilanci je leta 2006 znašal 10,5 %, kar je 0,1 odstotno 

točko manj kot leto prej in 1,4 odstotno točko manj kot leta 2000. Cilj za leto 2010 znaša 
12 %. Ključen razlog za dolgoročno težnjo k zmanjševanju deleža je, da je rast uporabe OVE 
počasnejša od rasti porabe primarne energije. (Povprečna letna rast uporabe OVE je bila 0,2-
odstotna in rast porabe primarne energije pa 2,4-odstotna v obdobju 2000–2006). Med 
uspešnimi projekti spodbujanja uporabe OVE je potrebno izpostaviti projekt GEF, dobre 
rezultate pa dosega tudi spodbujanje investicij v OVE s strani MOP, Sektorja za aktivnosti 
URE in OVE. Glavno oviro za še boljše rezultate predstavlja pomanjkanje sredstev.  

 
36. Soproizvodnja toplotne in električne energije se v Sloveniji povečuje. Leta 2006 je 

proizvodnja električne energije znašala 1123 GWh. Cilj za leto 2010 zapisan v ReNEP je 1600 
GWh. Za dosego tega cilja bi morala biti rast v letu 2006 večja3. Rezultat ustrezne politike 
odkupnih cen pri manjših enotah soproizvodnje v sistemih daljinskega ogrevanja je občutno 
povečanje kapacitet. Za izvedbo precej večjega potenciala soproizvodnje v industriji in večjih 
enotah v daljinski energetiki ter s tem doseganje cilja, pa je nujno čim prej izpeljati začeto 
prenovo podporne sheme soproizvodnje. 

 

                                                 
3 To izhaja iz primerjave letne rasti v letu 2006 ob predpostavljeni linearni rasti proizvodnje električne energije in dejanske letne rasti leta 

2006.  
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Okolje 
 
37. Emisije toplogrednih plinov (TGP) iz energetike rastejo. V letu 2006 je rast znašala 0,7 % v 

letu 2005 pa 1,9 %. Posledica tega je, da so bile emisije leta 2006 višje od baznih emisij za 2,7 
%. Za doseganje kjotskega cilja so zlasti problematične emisije iz prometa, ki so se v zadnjih 
sedmih letih povečale za 26 %. Emisije iz energetskega sektorja ter v velikem delu tudi iz 
industrije, ki so prav tako v porastu so omejene s kvotami, ki so bile podeljene v okviru 
sheme trgovanja z emisijami toplogrednih plinov. Za doseganje obveznosti države bo 
potrebno dosledno izpolnjevanje sprejetih programov zniževanja emisij toplogrednih plinov. 

 
38. Primerjava podatkov o dejanskih emisijah in podeljenih kuponih za zavezance v 

sistemu trgovanja z emisijami toplogrednih plinov za leti 2005 in 2006, kaže da je bil v 
letu 2005 presežek kuponov, v letu 2006 pa primanjkljaj kuponov. Skupna bilanca za leti 2005 
in 2006 pokaže minimalen presežek kuponov.  

 
39. Emisije žveplovega dioksida – daleč največji vir je zgorevanje goriv v termoenergetskih 

objektih (78 %) – so se v zadnjih letih močno znižale. Leta 2005 so bile glede na leto 2004 
nižje za 23 %. Znižanje se pričakuje tudi v letu 2006 z izvedbo načrtovanih ukrepov čiščenja 
dimnih plinov, zato se pričakuje, da bo Slovenija izpolnila mednarodne obveznosti. 

 
40. Emisije dušikovih oksidov so v letu 2005 presegale ciljne emisije iz NEC direktive za leto 

2010 za 12,7 kt. Glede na leto 2004 so se povečale zaradi večje porabe tekočih goriv v 
prometu ter povečanja emisij v industriji. Za doseganje ciljnih emisij bo potrebno izvajanje 
številnih ukrepov, med katerimi so najpomembnejši: uvajanje novih vozil, ki izpolnjujejo 
strožje standarde EURO, izvedba primarnih in sekundarnih ukrepov na velikih kurilnih 
napravah in industrijskih kurilnih napravah zaradi zaostritve zakonodaje ter prilagajanja 
najboljšim razpoložljivim tehnikam, pomembna pa je tudi tehnološka prenova sektorja 
proizvodnje električne energije in toplota.  
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1 ENERGETSKA BILANCA REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRUGI KAZALCI  

1.1 Energetska bilanca  

Oskrba z energijo4. Oskrba z energijo je v letu 2006 znašala 7,32 Mtoe oziroma 306 PJ5. Glede 
na leto 2005 je bila za 0,2 % višja, kar je občutno nižja rast kot leta 2005. V obdobju 2000 - 2006 
se je v povprečju povečevala za 2,4 % na leto. Primerjava rasti v obdobju 2000 - 2005 z EU-15 in 
EU-25 pokaže, da je povprečna letna rast v Sloveniji več kot še enkrat višja. 
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Slika 1: Oskrba z energijo v obdobju 2000 - 20066 

Letna stopnja rasti oskrbe z energijo v letu 2006 je bila občutno nižja kot v obdobju 2000-
2006, ko je bila rast predvidena po ReNEP presežena za 0,9 odstotnih točk. Nižja stopnja 
rasti je posledica tega, da je bila rast rabe tekočih goriv (zaradi prometa) v končni rabi ter 
trdnih goriv v proizvodnji električne energije in toplote kompenzirana z nižjo rabo 
jedrskega goriva in zemeljskega plina (v proizvodnji električne energije in toplote, 
neenergetski rabi ter končni rabi). Zmanjšanje oskrbe z energijo lahko delno pripišemo 
tudi toplemu letu 2006 (Temperaturni primanjkljaj7 je bil v letu 2006 za 11 % manjši kot 
leta 2005).  

                                                 
4 Izraz uporablja SURS, V EUROSTAT-ovih bilancah se za to količino uporablja izraz »Gross inland energy consumption«. Izraz, ki se 

tudi uporablja, je potrebna primarna energija oziroma skupna poraba primarne energije Total Primary Energy Supply – TPES. 
5 1 Mtoe = 41,868 PJ. 
6 Ostalo*: ostali obnovljivi viri energije in uvoz električne energije. 
7 Temperaturni primanjkljaj je mera za potrebo po toploti za ogrevanje. Izračunan je kot je mesečna vsota dnevnih razlik med temperaturo 

20 °C in povprečno dnevno temperaturo, če je ta manjša ali enaka 12 °C. 
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Proizvodnja primarne energije. V Sloveniji je bilo v letu 2006 proizvedene 3,45 Mtoe oziroma 
144 PJ primarne energije. Glede na leto 2005 se je proizvodnja primarne energije zmanjšala za 
1,4 %, kar je v največji meri posledica nižje pretvorbe jedrske energije zaradi remonta ter tudi 
nižje rabe biomase (zapiranje proizvodnje celuloze). Po drugi strani se je povečala raba domačega 
premoga in tudi hidrološke razmere so bile v letu 2006 bolj ugodne kot v letu 2005.  

Uvoz. Slovenija v celoti uvaža tekoča goriva, uvoz plinastih goriv pa predstavlja 99,7 %. Uvoz 
trdnih goriv znaša 21 %8. Neto uvoz električne energije je znašal 0,3 % električne energije 
pridobljene v Sloveniji (v tem deležu uvoza je statistično upoštevana tudi polovica proizvodnje 
jedrske elektrarne oddane Hrvaški)9. 
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Slika 2: Primerjava strukture oskrbe z energijo v Sloveniji in EU10 

Struktura oskrbe z energijo se je v letu 2006, glede na pretekla leta, nekoliko spremenila. V 
strukturi skupne oskrbe z energijo je opazno znatno povečanje deleža tekočih goriv ter majhno 
povečanje deleža trdnih goriv na račun zmanjšanja deleža plinastih goriv in jedrske energije. 
Delež obnovljivih virov je ostal nespremenjen. V letu 2006 je bila struktura oskrbe z energijo 
sledeča: nafta in derivati 34,4 %, trda goriva 21,4 %, jedrska energija 19,8 %, zemeljski plin 
13,7 %, ter obnovljivi viri energije in odpadki 10,7% (delež obnovljivih virov energije brez 
odpadkov predstavlja 10,5 %) (Slika 2).  

  

                                                 
8 Delež v energijski vrednosti v oskrbi s premogi. 
9 V skladu z mednarodnimi standardi (metodologija EUROSTAT/OECD) je v bilanci vsa proizvodnja električne energie v državi.  
10 Delež energentov v oskrbi z energijo. V oskrbo z energijo je vključeno tudi trgovanje z električno energijo.  
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Vir: SURS 

Slika 3: Struktura končne rabe energije v letih 2000 in 2006 

 

Raba končne energije11. Končna raba energije12 je v letu 2006 znašala 5.014 ktoe in je glede na 
leto 2005 porasla za 1,5 %, kar je manj od povprečne letne rasti v obdobju 2000-2006, ki znaša 
2,0 %. Glede na leto 2005 je rast nižja za 0,2 odstotni točki. Rast je posledica rasti rabe tekočih 
goriv v prometu in industriji ter rasti rabe električne energije v vseh sektorjih končne rabe. Raba 
ostalih goriv in daljinske toplote se je v letu 2006 zmanjšala. Na nižjo porabo daljinske toplote, 
kakor tudi goriv v sektorju široke rabe je vplivalo tudi toplo leto 2006. Analiza rasti rabe končne 
energije po sektorjih pokaže, da je rast pozitivna v industriji in prometu, negativna pa v 
gospodinjstvih in ostali rabi. Glede na leto 2005 se je rast v industriji in prometu znižala, vendar 
je še vedno velika (3,3 % oz. 5,4 %). Po drugi stani se je znižala tudi stopnja zmanjševanja rabe v 
sektorjih gospodinjstev in ostale rabe.  

Struktura rabe končne energije po gorivih. Tekoča goriva predstavljajo skoraj polovico, 
natančneje 48,8 % skupne končne energije, sledijo električna energija z 22,6 %, zemeljski plin s 
14,6%, obnovljivi viri z 8,7 % ter daljinska toplota s 3,8 %. Premog v končni rabi predstavlja 1,6 . 
Iz sprememb v strukturi končne rabe energije v letu 2006 glede na leto 2005 je razvidno, da se je 
delež tekočih goriv in električne energije povečal, deleži obnovljivih virov, zemeljskega plina ter 
daljinske toplote pa so se zmanjšali (Slika 3). 

                                                 
11 V EUROSTAT-ovih bilancah se uporablja izraz »Final energy consumption«. 
12 Raba končne energije v energetske namene brez neenergetske rabe. 
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Slika 4: Letne rasti  rabe končne energije po energentih 

 

Sektorska porazdelitev rabe končne energije je bila leta 2006 sledeča: predelovalne dejavnosti 
in gradbeništvo (industrija) 35 %, promet 32 % in široka raba (vključno z gospodinjstvi) 32 %. V 
letu 2006 se je delež prometa in industrije povečal (za 4 % in 2 %), delež široke rabe pa zmanjšal 
(za 5 %). Enak trend kot v letu 2006 je opazen tudi v zadnjih šestih letih (Slika 5). 

Gibanje rabe končne energije po sektorjih. V prometu se je poraba tekočih goriv povečala za 
5,3 %. Poraba bencina se je zmanjšala za 2,0 %, poraba dizelskega goriva pa se je povečala za 
11,4 %. Povečanje rabe končne energije v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu je posledica 
dviga porabe tekočih goriv (za 18 %), električne energije (za 4 %) in zemeljskega plina (za 2 %). 
Po drugi strani se je zaradi opuščanja proizvodnje celuloze znižala raba obnovljivih virov 
(biomasa). Znižanje rabe končne energije v široki rabi (gospodinjstva in ostala raba) je posledica 
nižje rabe vseh oblik energije z izjemo električne energije, kjer je bila zabeležena 3 % rast. 
Znižanje porabe goriv in daljinske toplote lahko delno pripišemo tudi toplemu letu 2006. 

Neenergetska raba goriv (uporabljajo se zemeljski plin, tekoča in trdna goriva) je leta 2006 
znašala 200 ktoe. Glede na leto 2005 se je poraba znižala za 10,7 %. 
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Slika 5: Sektorska in skupna končna raba energije 

 

Letna stopnja rasti končne rabe energije je bila v letu 2006 nižja od povprečne letne rasti v 
zadnjih šestih letih in tudi nižja od rasti v letu 2005. Rast rabe je posledica rasti v 
industriji in prometu, kjer lahko del rasti pripišemo tudi razmahu tranzitnega prometa ob 
širitvi Evropske unije. Rast v obeh sektorjih je nižja kot v letu 2005. Zniževanje rabe 
končne energije v široki rabi se je nadaljevalo, vendar z nižjo stopnjo kot v letu 2005. 
Delno je nižja poraba v široki rabi tudi posledica toplega leta 2006. Zaskrbljujoče je, da se 
je poraba električne energije v letu 2006 povečala v industriji (za 3,7 %) in široki rabi (za 
3 %). Letna rast porabe električne energije je v letu 2006 znašala 3,4 %.  
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Tabela 1: Energetska bilanca 2000-2006 (vir: SURS) 

Energetska bilanca
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006/2005 2006/2004 2006/2000

Domača proizvodnja [Mtoe] 3,124 3,210 3,322 3,290 3,461 3,495 3,446 -1,4% -0,2% 1,6%
  Trdna goriva 1,115 1,058 1,160 1,184 1,201 1,173 1,209 3,1% 0,3% 1,4%
  Nafta 0,002 0,001 0,001 0,022 0,001 0,000 0,000  
  Zemeljski plin 0,006 0,005 0,005 0,005 0,005 0,004 0,004 0,0% -10,6% -6,5%
  Jedrska energija 1,241 1,370 1,440 1,357 1,422 1,533 1,446 -5,7% 0,8% 2,6%
  Vodna in vetrna energija 0,330 0,326 0,285 0,254 0,352 0,298 0,309 3,7% -6,3% -1,1%
  Geotermalna energija 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000    
  Drugi obnovljivi viri 0,430 0,450 0,431 0,468 0,480 0,487 0,478 -1,8% -0,2% 1,8%
Neto uvoz  [Mtoe] 3,236         3,314         3,661 3,670         3,726         3,847         3,807         -1,0% 1,1% 2,7%
  Trdna goriva 0,243 0,209 0,306 0,309 0,356 0,339 0,323 -4,7% -4,7% 4,9%
   Tekoča goriva 2,286 2,319 2,547 2,344 2,443 2,508 2,488 -0,8% 0,9% 1,4%
     Surova nafta 0,160 0,005 0,005 -0,001 -0,001 0,000 0,000  
     Naftni proizvodi 2,126 2,314 2,542 2,345 2,444 2,508 2,488 -0,8% 0,9% 2,7%
  Zemeljski plin 0,820 0,939 0,906 1,003 0,994 1,028 0,996 -3,1% 0,1% 3,3%
  Drugi obnovljivi viri 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,003    
  Električna energija -0,113 -0,153 -0,098 0,014 -0,067 -0,028 0,004 -114,3%   
Skupna poraba primarne energije [Mtoe] 6,360 6,749 7,015 6,930 7,128 7,307 7,318 0,2% 1,3% 2,4%
  Trdna goriva 1,359 1,440 1,548 1,496 1,537 1,532 1,569 2,4% 1,0% 2,4%
  Nafta in derivati 2,289 2,371 2,303 2,333 2,405 2,453 2,517 2,6% 2,3% 1,6%
  Zemeljski plin 0,825 0,944 0,911 1,008 0,999 1,032 0,999 -3,2% 0,0% 3,2%

  Ostalo (1) 1,887 1,994 2,253 2,093 2,187 2,290 2,233 -2,5% 1,0% 2,8%

Proizvodnja električne energije [TWh] (2) 13,624 14,466 14,600 13,821 15,272 15,117 15,114 0,0% -0,5% 1,7%
  Jedrske elektrarne 4,761 5,257 5,528 5,207 5,459 5,884 5,548 -5,7% 0,8% 2,6%
  Hidro in vetrne elektrarne 3,834 3,796 3,313 2,957 4,095 3,461 3,591 3,8% -6,4% -1,1%
  Termo elektrarne 5,029 5,413 5,759 5,657 5,718 5,772 5,975 3,5% 2,2% 2,9%
Proizvodne kapacitete [MWe]

 (3) 2631 2899 2943 2969 2965 2991 3039 1,6% 1,2% 2,4%
  Jedrske elektrarne 656 656 656 656 656 656 666 1,5% 0,8% 0,3%
  Hidro in vetrne elektrarne 860 906 949 973 974 979 1010 3,2% 1,8% 2,7%
  Termo elektrarne 1115 1337 1338 1340 1335 1356 1363 0,5% 1,0% 3,4%

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

Poraba goriv v termoelektrarnah [Mtoe] (5) 1,356 1,492 1,567 1,466 1,512 1,514 1,560 3,0% 1,6% 2,4%
  Premog 1,277 1,372 1,463 1,374 1,405 1,411 1,447 2,6% 1,5% 2,1%
  Tekoča goriva 0,010 0,032 0,014 0,012 0,008 0,009 0,010 11,1% 11,8% 0,0%
  Zemeljski plin 0,062 0,072 0,065 0,052 0,070 0,065 0,074 13,8% 2,8% 3,0%
  Geotermalna energija 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000    
  Biomasa 0,007 0,016 0,025 0,028 0,029 0,029 0,029 0,0% 0,0% 26,7%
Neenergetska raba energije [Mtoe] 0,130 0,135 0,117 0,172 0,210 0,224 0,200 -10,7% -2,4% 7,4%

Skupna končna raba energije [Mtoe] (6) 4,452 4,619 4,621 4,759 4,858 4,941 5,013 1,5% 1,6% 2,0%
  Premog 0,081 0,064 0,103 0,087 0,078 0,080 0,079 -1,3% 0,6% -0,4%
  Tekoča goriva 2,223 2,325 2,275 2,310 2,336 2,381 2,445 2,7% 2,3% 1,6%
  Zemeljski plin 0,632 0,667 0,655 0,703 0,731 0,739 0,730 -1,2% -0,1% 2,4%
  Električna energija 0,905 0,940 1,006 1,038 1,079 1,096 1,133 3,4% 2,5% 3,8%
  Toplota 0,195 0,198 0,185 0,190 0,195 0,196 0,189 -3,6% -1,6% -0,5%
  Obnovljivi viri energije 0,416 0,425 0,397 0,431 0,439 0,449 0,437 -2,7% -0,2% 0,8%
Emisije CO2  [Mt CO2] 14,384 15,307 15,392 15,132 15,482 15,775 15,882 0,7% 1,3% 1,7%
Kazalci  
 Prebivalstvo [milijon] 1,99 1,99 2,00 2,00 2,00 2,00 2,01 0,4% 0,3% 0,2%
 BDP [milijard EUR 1995] 19,47 20,07 20,81 21,39 22,34 23,27 24,60 5,7% 4,9% 4,0%
 Skupna primarna poraba /BDP [toe/MEUR 1995 327 336 337 324 319 314 297 -5,3% -3,4% -1,5%
 Skupna primarna poraba/prebivalca  [kgoe/preb 3196 3388 3515 3471 3569 3651 3643 -0,2% 1,0% 2,2%
 Proizvodnja elektrike/prebivalca  [kWh/preb.] 6845 7262 7316 6922 7647 7554 7525 -0,4% -0,8% 1,6%
 Emisije CO2/prebivalca   [kg CO2/preb.]* 7227 7684 7713 7578 7753 7883 7907 0,3% 1,0% 1,5%
 Uvozna odvisnost  [%] 50,9% 49,1% 52,2% 53,0% 52,3% 52,6% 52,0% -1,2% -0,2% 0,4%
 Delež tekočih goriv v končni porabi energije [%] 49,9% 50,3% 49,2% 48,5% 48,1% 48,2% 48,8% 1,2% 0,7% -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)
*  pri izračunu sprememb kazalcev so uporabljene emisije iz leta 2005, za leto 2006 še ni podatka o emisijah

POVPREČNA LETNA RAST
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Tabela 2: Končna raba energije po sektorjih 2000-2006 (vir: SURS) 

Raba energije po sektorjih
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006/2005 2006/2004 2006/2000

POV. LETNA RAST
Industrija Zemeljski plin 546 509 478 554 568 601 611 1,7% 3,7% 1,9%

Tekoča goriva 292 218 145 208 204 222 262 18,0% 13,3% -1,8%
Električna energija 472 486 498 563 577 617 640 3,7% 5,3% 5,2%
Toplota 0 0  58 53 62 58 -6,5% 4,6%  
Obnovljivi viri 46 64 70 105 113 123 110 -10,6% -1,3% 15,6%
Trdna goriva 76 51 95 83 78 80 79 -1,3% 0,6% 0,6%

Promet Tekoča goriva 1254 1338 1372 1390 1436 1526 1607 5,3% 5,8% 4,2%
Električna energija 23 22 15 15 16 17 17 0,0% 3,1% -4,9%
Obnovljivi viri(1) 0 0  0 0 0 2    

Široka raba Zemeljski plin 86 158 177 149 163 138 119 -13,8% -14,6% 5,6%
Tekoča goriva 677 769 758 712 696 633 576 -9,0% -9,0% -2,7%
Električna energija 410 432 493 460 486 462 476 3,0% -1,0% 2,5%
Toplota 195 198 185 132 142 134 131 -2,2% -4,0% -6,4%
Obnovljivi viri 370 361 327 326 326 326 325 -0,3% -0,2% -2,1%
Trdna goriva 5 13 8 4 0 0 0   -100,0%

Skupaj KE Zemeljski plin 632 667 655 703 731 739 730 -1,2% -0,1% 2,4%
Tekoča goriva 2223 2325 2275 2310 2336 2381 2445 2,7% 2,3% 1,6%
Električna energija 905 940 1006 1038 1079 1096 1133 3,4% 2,5% 3,8%
Toplota 195 198 185 190 195 196 189 -3,6% -1,6% -0,5%
Obnovljivi viri 416 425 397 431 439 449 435 -3,1% -0,5% 0,7%
Trdna goriva 81 64 103 87 78 80 79 -1,3% 0,6% -0,4%

  (1)  Podatek SURS-a o rabi biogoriv v prometu se ne ujema s podatkov Ministrstva za okolje in prostor, ki je uporabljen v poglavju o Obnovljivih virih energije

 
 

1.2 Glavni energetski kazalci 

Značilnosti oskrbe z energijo in  njene rabe v letu 2006 v primerjavi z gibanji v obdobju od leta 
2000 do leta 2006 (Slika 6): 

• raba primarne energije na prebivalca se je v letu 2006 v primerjavi z letom 2005 znižala za 
0,2%, povprečna letna rast v obdobju 2000-2006 pa je bila 2,2 %, 

• raba končne energije na prebivalca raste hitreje kot raba primarne energije na prebivalca: v 
letu 2006 se je povečala za 1,1 %, v zadnjih šestih letih pa v povprečju za 1,8 % na leto, 

• proizvodnja električne energije na prebivalca se je v zadnjem letu znižala za 0,4 %, v 
zadnjih šestih letih pa je v povprečju dosegala letno rast 1,6 %, 

• povprečna letna rast porabe električne energije na prebivalca je od leta 2000 v povprečju 
3,7 %, v letu 2006 pa je bila 3,0 %, 

• energetska intenzivnost oskrbe (energetska intenzivnost na primarni ravni) se je v letu 
2006 zmanjšala za 5,3 %, v zadnjih šestih letih pa se je v povprečju zmanjševala s 1,5 % 
na leto, 

• energetska intenzivnost rabe končne energije se je v letu 2006 zmanjšala za 4,0 %, v 
zadnjih šestih letih pa se je v povprečju zmanjševala s 1,9 % na leto, 

• skupna raba obnovljivih virov energije se je v letu 2006 zmanjšala za 0,6 %, v zadnjih 
šestih letih pa je v povprečju dosegala rast 0,2 %, 

• emisije CO2 iz energetike  so se v letu 2006 povečale za 0,7 %, v letu 2005 pa za 1,9 %; 
povprečna letna rast emisij v obdobju 2000-2006 je znašala 1,7 %, 

• CO2 intenzivnost se je po zmanjšanju v letu 2005 za 0,6 % v letu 2006 povečala za 0,5 %; 
v obdobju 2000-2006 se je intenzivnost v povprečju zmanjšala za 0,7 % letno. 
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Slika 6: Letne spremembe glavnih energetskih kazalcev v letih 2006 in 2005 ter povprečne letne stopnje 
rasti od leta 2000 do leta 2006 

 
Energetska intenzivnost (na primarni ravni) se v Sloveniji izboljšuje, vendar zelo počasi. 
Povprečna letna stopnja rasti porabe energije ni bistveno nižja od rasti bruto domačega 
proizvoda. Razmerje se izboljšuje za 1,5% povprečno na leto (obdobje 2000-2006). V letu 2006 je 
bil na področju zmanjševanja energetske intenzivnosti narejen večji napredek. Večji napredek je 
dosežen pri energetski intenzivnosti rabe končne energije: izboljševala se je v povprečju 1,9% na 
leto od leta 2000, v zadnjem letu pa celo za 4,0%. Trend je izrazit zaradi počasne rasti porabe 
energije v gospodinjstvih in storitveni dejavnosti glede na gospodarsko rast, medtem ko poraba 
energije v prometu, še vedno sledi gospodarski rasti. Večji napredek je bil v letu 2006 narejen tudi 
v industriji.  
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Tabela 3: Glavni kazalci energetike 2000-2006 (vir: IJS, podatki: SURS) 

Glavni kazalci
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006/2005 2006/2004 2006/2000

Skupna raba energije [Mtoe] 6,360 6,749 7,015 6,930 7,128 7,307 7,318 0,2% 1,3% 2,4%
  Javne termoelektrarne+JE 2,513 2,770 2,947 2,801 2,874 2,987 2,954 -1,1% 1,4% 2,7%
  Termoelektrarne samoproizvajalcev 0,084 0,093 0,060 0,054 0,060 0,060 0,051 -15,0% -7,8% -8,0%
  Ostala energetika 0,085 0,091 0,093 0,093 0,087 0,098 0,081 -17,3% -3,5% -0,8%
  Končna poraba energije (KE) 4,452 4,617 4,621 4,757 4,858 4,942 5,014 1,5% 1,6% 2,0%

    Industrija (1) 1,433 1,328 1,286 1,570 1,593 1,705 1,761 3,3% 5,1% 3,5%
    Promet 1,277 1,360 1,387 1,405 1,452 1,543 1,626 5,4% 5,8% 4,1%
    Gospodinjstva 1,139 1,137 1,171 1,259 1,242 1,197 1,167 -2,5% -3,1% 0,4%
    Ostala raba 0,603 0,792 0,777 0,523 0,571 0,497 0,460 -7,4% -10,2% -4,4%
Energetska intenzivnost oskrbe [toe/MEUR 1995] 326,7 336,2 337,2 324,0 319,0 314,0 297,5 -5,3% -3,4% -1,5%
  Javne termoelektrarne 129,1 138,0 141,6 130,9 128,6 128,4 120,1 -6,5% -3,4% -1,2%
  Termoelektrarne samoproizvajalcev 4,3 4,6 2,9 2,5 2,7 2,6 2,1 -19,6% -12,1% -11,5%
Energetska intenzivnost končne rabe [toe/MEUR 1995] 228,7 230,0 222,1 222,4 217,4 212,4 203,8 -4,0% -3,2% -1,9%

  Industrija (1) 73,6 66,2 61,8 73,4 71,3 73,3 71,6 -2,3% 0,2% -0,5%
  Promet 65,6 67,8 66,7 65,7 65,0 66,3 66,1 -0,3% 0,9% 0,1%
  Storitve in gospodinjstva 89,5 96,1 93,6 83,3 81,1 72,8 66,1 -9,2% -9,7% -4,9%
Energetska intenzivnost -  po sektorjih [toe/MEUR 1995]
  Industrija (1) 235            211          195          228          223          230          218           -5,5% -1,3% -1,3%
  Promet 1.208         1.240       1.273       1.232       1.209       1.211       1.167        -3,6% -1,7% -0,6%
  Storitve in gospodinjstva 65              82            77            51            53            44            40             -10,6% -13,5% -7,9%
Energija na prebivalca [kgoe/preb.] 3.196         3.388       3.515       3.471       3.569       3.651       3.643        -0,2% 1,0% 2,2%
Končna energija na prebivalca [kgoe/preb.] 2.237         2.318       2.315       2.382       2.433       2.470       2.496        1,1% 1,3% 1,8%

  Industrija (1) 720            667          644          786          798          852          877           2,9% 4,8% 3,3%
  Promet 642            683          695          704          727          771          810           5,0% 5,5% 4,0%
  Storitve in gospodinjstva 303            398          389          262          286          248          229           -7,8% -10,5% -4,6%
Proizvodnja električne energije na prebivalca [MWh/preb.] 6,845         7,262       7,316       6,922       7,647       7,554       7,525        -0,4% -0,8% 1,6%
Raba električne energije na prebivalca [MWh/preb.] 5,288         5,488       5,862       6,046       6,284       6,370       6,560        3,0% 2,2% 3,7%
Delež električne energije [%]
Končna poraba energije 20,3% 20,4% 21,8% 21,8% 22,2% 22,2% 22,6% 1,9% 0,9% 1,8%

   Industrija (1) 32,9% 36,6% 38,7% 35,9% 36,2% 36,2% 36,3% 0,4% 0,2% 1,7%
   Promet 1,8% 1,6% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% -5,1% -2,6% -8,7%
   Storitve in gospodinjstva 23,5% 22,4% 25,3% 25,8% 26,8% 27,3% 29,3% 7,3% 4,5% 3,7%
Skupna raba obnovljivih virov energije (OVE) [Mtoe] 0,760 0,776 0,716 0,713 0,822 0,772 0,767 -0,6% -3,4% 0,2%
  Hidroenergija 0,330 0,326 0,285 0,254 0,352 0,298 0,309 3,7% -6,3% -1,1%
  Biomasa 0,429 0,449 0,426 0,454 0,463 0,467 0,449 -4,0% -1,6% 0,8%
  Ostali obnovljivi viri 0,001 0,001 0,005 0,006 0,007 0,007 0,008 24,3% 12,7% 42,7%
Intenzivnost izrabe OVE [koe/MEUR 1995] 39,04 38,66 34,41 33,34 36,77 33,18 31,18 -6,0% -7,9% -3,7%
Raba OVE na prebivalca [koe/preb.] 381,9 389,6 358,8 357,2 411,4 385,8 381,9 -1,0% -3,7% 0,0%

Emisije CO2 [Mt CO2] 14,384 15,307 15,392 15,132 15,482 15,775 15,882 0,7% 1,3% 1,7%
  Javne termoelektrarne, TE-TO in toplarne 5,493 6,266 6,442 6,215 6,356 6,437 6,438 0,0% 0,6% 2,7%
  Ostala energetika 0,111 0,101 0,103 0,102 0,091 0,085 0,090 6,5% -0,2% -3,4%

  Industrija (2) 2,241 2,182 2,216 2,130 2,259 2,455 2,551 3,9% 6,3% 2,2%
  Promet 3,653 3,786 3,800 3,941 4,092 4,367 4,600 5,3% 6,0% 3,9%
  Storitve in gospodinjstva 2,885 2,972 2,830 2,745 2,685 2,431 2,203 -9,4% -9,4% -4,4%
CO2 intenzivnost [t CO2/toe] 2,26 2,27 2,19 2,18 2,17 2,16 2,17 0,5% 0,0% -0,7%
  Javne termoelektrarne, TE-TO in toplarne 2,19 2,26 2,19 2,22 2,21 2,15 2,18 1,1% -0,7% 0,0%
  Ostala energetika 1,30 1,11 1,11 1,09 1,04 0,86 1,11 28,8% 3,4% -2,6%

  Industrija (1),(2) 1,48 1,54 1,65 1,31 1,37 1,39 1,41 1,2% 1,5% -0,8%
  Promet 2,86 2,78 2,74 2,80 2,82 2,83 2,83 -0,1% 0,2% -0,2%
  Storitve in gospodinjstva 1,66 1,54 1,45 1,54 1,48 1,44 1,35 -5,6% -4,4% -3,3%
Emisije CO2 na prebivalca [kg CO2 /preb.] 7227 7684 7713 7578 7753 7883 7907 0,3% 1,0% 1,5%

  Industrija (2) 1126 1095 1110 1067 1131 1227 1270 3,5% 6,0% 2,0%
  Promet 1836 1901 1904 1974 2049 2183 2290 4,9% 5,7% 3,8%
  Storitve in gospodinjstva 1450 1492 1418 1375 1344 1215 1097 -9,7% -9,7% -4,5%
CO2 na enoto BDP [t CO2/MEUR 1995] 739 763 740 707 693 678 646 -4,8% -3,5% -2,2%
  Industrija (2) [t CO2/MEUR 1995] 115 109 107 100 101 106 104 -1,7% 1,3% -1,7%
  Promet  [t CO2/MEUR 1995] 188 189 183 184 183 188 187 -0,4% 1,0% -0,1%
  Storitve in gospodinjstva  [t CO2/MEUR 1995] 148 148 136 128 120 104 90 -14,3% -13,7% -8,1%
  (1)  Panoge  CB, D (brez DF) in F;  brez neenergetske rabe (panoge CA, DF in E so vključene v Energetski sektor v končni rabi)
  (2)  Celotne emisije ind. SPTE so upoštevane v industriji

POV. LETNA RAST
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2 PREGLED ZUNANJIH OKOLIŠČIN 

Med zunanjimi dejavniki, ki vplivajo na slovensko energetiko, so leto 2006 in začetek leta 
2007 zaznamovale razmere na mednarodnih energetskih trgih, predvsem pa nove 
usmeritve v evropski energetski in klimatski politiki. 

2.1 Mednarodni energetski trgi 

Slovenija je zaradi velike energetske uvozne odvisnosti močno vpeta v mednarodne 
energetske trge. Za oskrbo z energijo v Sloveniji je odločilno dogajanje na zunanjih 
energetskih trgih, prvič, ker je Slovenija za več kot polovico primarne energije odvisna od 
uvoza, in drugič, ker je vpeta v notranji trg EU z energijo in tudi druge energetske trge, 
na katerih nastopajo tudi domači proizvajalci, predvsem na področju električne energije. 
Dogajanja na mednarodnih energetskih trgih imajo neposreden vpliv na razmere na 
domačih energetskih trgih, kar se posredno odraža v konkurenčnosti slovenskega 
gospodarstva. Za proizvodnjo in oskrbo z energijo v Sloveniji so pomembne predvsem 
dobave goriv iz drugih držav, oziroma nabava in prodaja električne energije. Večina 
dobav se realizira na osnovi kratkoročnih ali dolgoročnih pogodb, dopolnjuje pa z nakupi 
na borzah, pri čemer borzne cene vedno bolj vplivajo na cene energije po pogodbah.  

Za slovenski trg so referenčni svetovni trg nafte in premoga, širši evropski trg 
zemeljskega plina, na področju električne energije pa so pomembni regionalni trgi, in 
sicer najpomembnejši bližnji trg EEX (Leipzig) ter vedno bolj italijanski trg IPEX.  

Nafta. Nafta kljub zmanjševanju možnosti za povečevanje proizvodnje ostaja svetovno 
referenčno gorivo. V zadnjih treh letih so se svetovne cene nafte močno povečale in v 
letu 2006 zopet dosegale rekordne vrednosti. Po podatkih IEA je v letu 2006 cena nafte 
na mednarodnih trgih dosegla najvišjo vrednost do sedaj. Na angleški borzi (Brent) je bila 
povprečna cena nafte v letu 2006 65 $ na sod, kar predstavlja 19 % rast glede na leto 
poprej. Rast cen nafte se nadaljuje tudi v letu 2007. V prvi polovici leta 2007 je bila 
povprečna cena nafte že 71 $ na sod. 

Na cene nafte najbolj vplivajo spremembe zalog nafte pri trgovcih goriv, ki nastanejo kot 
odziv na nestabilne zunanje razmere. Razlog za visoke cene nafte v letu 2006 je visoka 
svetovna rast gospodarstva in vse večje azijsko povpraševanje po nafti, zelo intenzivno 
orkansko obdobje v Mehiškem zalivu ter krizne razmere v Libanonu. Cene nafte so se v 
prvi polovici leta 2007 nekoliko umirile, vendar je hipotekarna kriza v ZDA razlog, da so 
se cene nafte konec meseca septembra 2007 zopet povzpele do vrednosti nad 80 $ za 
sod, ob koncu leta pa se je celo približala 100 $ na sod. 

Zemeljski plin. Za zemeljski plin, ki se dobavlja po plinovodih, je za Slovenijo 
relevanten širši evropski trg, pri čemer so najkonkurenčnejši viri Severno morje 
(Norveška, V. Britanija, Danska, Nizozemska), severna Afrika (Alžirija, Libija, Egipt) in 
Rusija. Utekočinjeni zemeljski plin (LNG), ki pa je dobavljiv tudi iz bolj oddaljenih virov 
(Nigerija, Trinidad), je pri sedanjih cenah že konkurenčen. Zemeljski plin se še vedno 
dobavlja pretežno na osnovi dolgoročnih bilateralnih pogodb oziroma svežnjev pogodb 
za gorivo in transport na posameznih odsekih plinovodov.  
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Evropa je glede dobav zemeljskega plina v ugodnejši geo-strateški legi kot ZDA. 
Največje svetovne zaloge zemeljskega plina so v Rusiji, ki je doslej dobavljala večino 
uvoženega plina v Zahodno Evropo. En vir in pretežno enosmerna dobava (čez 
Ukrajino13) ne zagotavlja zanesljivosti oskrbe. V gradnji, ali pa celo že v obratovanju, so 
novi plinovodi, iz tradicionalnih smeri, vendar po novih trasah (Rusija-Turčija-Grčija; 
Alžirija-Italija, Alžirija-Španija). Nekaj nadaljnjih projektov pomembnih za oskrbo s 
plinom v naši okolici je tik pred izgradnjo: plinovod Nabucco, iz smeri Iran čez Turčijo 
in vzhodni Balkan ter Madžarsko do Dunaja.  

Borza za zemeljski plin že deluje na obeh koncih interkonektorja Bacton (VB) -
Zeebrugge (Belgija), bolj odprto trgovanje pa se je pričelo tudi v Nemčiji. Vsaj v obdobju 
do leta 2010 lahko pričakujemo bolj prožno trgovanje tudi v naši bližini. Kandidati za 
tržna vozlišča (hub) so avstrijski Baumgarten (blizu Dunaja) za dobave z vzhoda in 
Padska nižina kot področje z velikim odjemom, na katerem se srečujejo vsi evropski viri 
(plinovodi s severa, Rusije in severne Afrike ter LNG s terminalov v Italiji). 

V publikaciji IEA »Energy prices and taxes« so dostopni podatki o uvoznih cenah 
zemeljskega plina, ki poleg tržne cene odražajo tudi proizvodne in transportne stroške 
zemeljskega plina. Iz podatkov IEA je za leto 2006 razvidna velika rast uvoznih cen 
zemeljskega plina za države EU. Povprečna uvozna cena zemeljskega plina, ki je bila v 
letu 2006 7,32 $/MBtu, je bila za 37 % višja od povprečnih uvoznih cen zemeljskega 
plina leta 2005 (5,33 $/MBtu) in je znatno prispevala k letni rasti povprečnih evropskih 
uvoznih cen zemeljskega plina v obdobju 2000-2006, ki je v povprečju 17,2 %. Rast 
uvoznih cen zemeljskega plina se nadaljuje tudi v letu 2007. Razlogi za porast uvoznih 
cen zemeljskega plina se skrivajo v vse večjem povpraševanju po zemeljskem plinu in 
visokih cenah nafte. Precejšen vpliv na uvozne cene zemeljskega plina pa je imel tudi 
belorusko-ruski spor, ki ga je sprožilo povišanje cen ruskega plina za Belorusijo. 

 

                                                 
13 V zimi 2005/2006 je že prišlo do kratkotrajne omejitve dobav zaradi sporov med Rusijo (Gazpromom) in Ukrajino. Ta 

prekinitev dobav ni povzročila izpada oskrbe porabnikov, je pa bila resno opozorilo. 
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Slika 7: Indeksi gibanja cen na referenčnih trgih glede na leto 1995 

 
Premog. Za premog obstoji svetovni trg, z dobavami po morju. V Sloveniji se poleg 
domačega uporablja premog iz Indonezije, ki ima posebne kakovostne značilnosti. Zaradi 
velikih zalog in razvite ponudbe premoga so cene premoga standardne kakovosti (steam 
coal) bolj stabilne kot cene nafte. Na druge cene energije vpliva posredno, med drugim 
tudi kot stabilizacijski dejavnik cene električne energije, saj se večina električne energije v 
Evropi še proizvaja s kurjenjem premoga. Na končno ceno uvoženega premoga znatno 
prispevajo stroški notranjega transporta, ker gre za sorazmerno majhne uvožene količine. 
V zadnjih letih je prišlo tudi na mednarodnem trgu premoga do povišanja cen. Tega 
povišanja se ne pripisuje zgolj pohajanju zalog, tako kot pri nafti, ampak nenadnemu 
povečanju povpraševanja, zaradi katerega so tako premogovniki kot tudi ladjarji lahko 
zahtevali višja plačila.  

Po podatkih IEA so povprečni uvozni stroški premoga v letu 2006 znašali 69,8 $/t, kar je 
2 % manj kot leto poprej. Povprečni uvozni stroški premoga so bili leta 2006 za 97 % 
višji od povprečnih uvoznih stroškov v letu 2000.  

Električna energija. Gosto elektroenergetsko omrežje, ki je v Zahodni Evropi 
povezano v interkonekcijo UCTE14, omogoča trgovanje z električno energijo. Načeloma 
je trgovanje z elektriko možno po celotnem povezanem omrežju in celo na večje razdalje, 
saj obstajajo povezave tudi med posameznimi sinhronimi omrežji (UCTE, Skandinavija, 
VB in UES, enotnim energetskim omrežjem nekdanje Sovjetske Zveze). V sinhrono 
omrežje UCTE so bila v letu 2006 povezana vsa omrežja kontinentalnih članic EU in 
kandidatk (BG, RO) ter tudi držav zahodnega Balkana (bivše Jugoslavije in Albanije). 

                                                 
14 Union for Coordination of Transport of Electricity, operativni sedež v Laufenburgu, Švica; prej UCPTE, ker je vključeval 

tudi "koordinacijo proizvodnje", kar je sedaj kot tržna dejavnost izven domene delovanja takega mednarodnega združenja. 
Od 1. 1. 2002 je sedež organizacije v Bruslju. 
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Ekonomsko-tehnične značilnosti elektroenergetskih prenosov pa niso v prid prenosu 
večjih količin električne energije na velike razdalje15. 

Jedro liberalizacije je uvajanje trgovanja z električno energijo na debelo. Izmenjave 
električne energije igrajo ključno vlogo, saj oblikujejo zanesljiv kazalec cen energije in 
pomagajo trgu zagotavljati likvidnost. Na trgu se posli z električno energijo med 
proizvajalci, dobavitelji, trgovci in končnimi porabniki sklepajo na različne načine. Na 
trgih v EU se velika večina trgovanja izvede preko t. i. bilateralnih pogodb ter preko 
OTC (Over The Counter) pogodb. Trgovanje na organiziranih trgih - borzah električne 
energije pa je pomembno prav zaradi oblikovanja sistemske cene kot reference za vse 
ostale pogodbe. 

Leipziška borza z električno energijo (EEX), ki je začela delovati leta 2000, se je v 
obdobju liberalizacije trga z električno energijo izkazala kot najlikvidnejša borza na 
področju srednje Evrope. Kot taka je v zadnjem času najpomembnejša referenčna točka 
za določanje cene električne energije na bližnjih trgih z električno energijo. Na njej lahko 
udeleženci trgujejo z več standardiziranimi produkti, tako na trgu za dan vnaprej (Day-
Ahead) ter sprotnem urnem trgu (Intra-Day) kot tudi na likvidnem trgu s terminskimi 
pogodbami (Futures Contracts). Terminske pogodbe so finančne pogodbe med 
udeleženci trga, ki jih na EEX lahko sklepajo za obdobje od enega meseca do šestih let v 
prihodnosti. Terminske pogodbe omogočajo udeležencem varovanje tržnih in cenovnih 
tveganj na trgu z električno energijo. 

Za Slovenijo so relevantne tudi razmere v območju Alpe-Jadran. V tem delu omrežja 
UCTE je precej možnosti za transport v več smereh. Žal na tem območju še ni 
uveljavljene borze z električno energijo, ki bi postavljala cenovni standard, je pa trgovanje 
z neposrednimi pogodbami že precej živahno. Slovenski BORZEN je kot referenčna 
borza bistveno premalo likviden16. 

V splošnem velja, da so cene električne energije močno odvisne od svetovnih cen 
najpomembnejših virov za proizvodnjo električne energije (nafta, zemeljski plin in 
premog), močan vpliv na cene električne energije pa imajo tudi razmere na trgu z 
emisijskimi kuponi. 

V prvih mesecih delovanja leta 2001 se je povprečna mesečna cena pasovne dobave 
energije na EEX gibala med 15 in 25 €/MWh (Slika 8). Decembra 2001 se je mesečna 
cena dvignila skoraj do 40 €/MWh, do junija 2003 pa se je gibala med 20 in 30 €/MWh. 
V juliju 2003 so cene rasle, do konca leta 2004 so se gibale med 25 in 35 €/MWh. V letu 
2005 so cene drastično poskočile in v decembru presegle rekordno mesečno vrednost več 
kot 80 €/MWh. Povprečne cene električne energije so se v petih letih dvignile za več kot 
100 %, trg EU pa je v tem času zaradi rasti porabe in zapiranja starih elektrarn prešel iz 
stanja viška proizvodnih zmogljivosti v stanje njihovega pomanjkanja. To obdobje je 
prekratko za celovito načrtovanje in pravočasno izgradnjo novih, energetsko in emisijsko 
učinkovitih proizvodnih virov. Kot drugi vzrok za zvišanje cen pa strokovna javnost 
navaja koncentracijo lastništva v proizvodnji, oligopolni položaj elektropodjetij v 
                                                 
15 Stroški prenosa električne energije, skupaj investicijski stroški in stroški izgub, so precej večji kot stroški prenosa 

zemeljskega plina. Ta primerjava je relevantna, če je električna energija iz zemeljskega plina robna (marginalna) v naboru 
proizvodnih enot.  

16 Možna je tudi razširitev avstrijske borze EXAA na to območje. Ta borza sedaj deluje praktično v tesni povezanosti z nemško 
EEX. 
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posameznih državah in v zadnjem času tudi internacionalizacijo oligopolov. Znano je, da 
takšna struktura trga znatno pripomore k izkoriščanju tržne moči in posledično višanju 
cen na trgu. V primeru elektroenergetskega sektorja pa to dejstvo vzpodbujata še dva 
faktorja: odziv proizvodnih podjetij in povpraševanja na dvig cene je neelastičen. 

 V letu 2006 so se cene nekoliko umirile. V letu 2006 je bila povprečna cena električne 
energije 51,05 €/MWh, kar je za 6,5 % več kot v letu 2005. Razmere na trgu električne 
energije so se v prvem polletju leta 2007 začele postopoma umirjati, kar se odraža tudi na 
cenah električne energije. Povprečna cena je v prvih devetih mesecih leta 2007 znašala 
31,8 €/MWh, kar za 37,8 % manj od povprečnih borznih cen v letu 2006. Glavni razlog 
za umiritev razmer so nizke cene emisijskih kuponov za prvo alokacijsko obdobje. 
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Slika 8: Gibanje cen električne energije na borzah EEX in IPEX od junija 2001 do septembra 
200717 

 

Emisijsko trgovanje. Trg z emisijskimi kuponi se je vzpostavil s 1. januarjem 2005, ko 
je Evropska komisija uvedla emisijsko trgovanje, ki določa, da morajo upravljavci naprav 
svoje emisije toplogrednih plinov (v obdobju 2005 - 2012 zgolj CO2) pokriti z emisijskimi 
kuponi. Borza EEX, kjer trgovanje s kuponi poteka od uvedbe sheme, predstavlja za 
slovenske razmere referenčni trg emisijskih kuponov. 

Leto 2005 in prvo četrtino leta 2006 so zaznamovale ekstremno visoke cene (povprečno 
25 €/t CO2), po objavi prvih podatkov posameznih držav članic EU konec aprila 2006, o 
stanju emisij 2005 glede na alokacijo emisijskih kuponov za isto leto, pa je cena emisijskih 
kuponov doživela znaten padec, z 29 € na dobrih 13 €/t CO2 (Slika 9). Do septembra 
2006 je bila cena emisijskih kuponov precej stabilna, cene so se gibale okoli vrednosti 

                                                 
17 Prikazana so letna in mesečna tehtana povprečja na dnevnem trgu ter drsno povprečje 12-ih mesečnih vrednosti. 
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15 €/t CO2, z oktobrom pa so se cene začele zmanjševati in so v decembru znašale v 
povprečju 6,8 €/t CO2. V letu 2007 se je ta trend nadaljeval, tako da je ob koncu leta 
2007 vrednost emisijskega kupona praktično 0 €/t CO2. 
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Slika 9: Gibanje cen emisijskih kuponov na borzi EEX od januarja 2005 do septembra 200718 

 
Dosedanje izkušnje iz evropskega trgovanja so pokazale, da je trg z emisijskimi kuponi 
lahko zelo negotov, če ni pregleden. To preglednost omejuje zlasti način dodeljevanja 
emisijskih kuponov, ki je prepuščen vsaki posamezni državi članici. Ne glede na to, da 
emisijsko trgovanje v obdobju 2005-2007 ni prineslo večjih okoljskih učinkov (ker v 
zmanjševanje emisij zaradi presežka emisijskih kuponov oziroma njihove nizke cene ni 
bil prisiljen praktično nihče), pa lahko obogateni s to prvo triletno izkušnjo z večjim 
pričakovanjem zremo v prihodnost. 

Namreč, v letu 2006 in 2007 je Evropska komisija potrdila večino razdelitvenih načrtov 
držav članic za obdobje 2008-2012 (t. j. obdobje, v katerem bodo morale države članice 
doseči zastavljene Kjotske cilje), in prve analize kažejo, da bo količina emisijskih 
kuponov, ki bodo v obtoku na trgu, zagotavljala oziroma omogočala potrebno 
zmanjšanje emisij v sektorjih, ki so vključeni v trgovanje. 

Pred samim začetkom drugega trgovalnega obdobja pa Evropska komisija pripravlja tudi 
revizijo direktive (upoštevano šele v obdobju po 2012), na podlagi katere je vzpostavljeno 
emisijsko trgovanje EU. Nameravane spremembe gredo predvsem v smeri še večje 
transparentnosti trga, med drugim se preučuje možnost dodeljevanja emisijskih kuponov 

                                                 
18 Prikazana so letna in mesečna povprečja na dnevnem trgu EEX ter drsno povprečje 6-ih mesečnih vrednosti. 
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na evropskem nivoju (dražba), vključitev dodatnih sektorjev (npr. letalski promet) in 
možnost vključitve še nekaterih drugih toplogrednih plinov (CH4, HFC, HCFC itd.). 

2.2 Energetska politika v EU  

Januarja 2007 je evropska komisija objavila paket ukrepov za vzpostavitev nove 
evropske energetske politike. Strateške usmeritve je potrdil tudi Svet EU v svojih 
spomladanskih sklepih19. Zaradi preprečevanja globalnega segrevanja, zagotavljanja 
zanesljive oskrbe in povečevanja konkurenčnosti unije je vedno nujnejše, da EU 
vzpostavi celostno energetsko politiko. Korak k njenemu oblikovanju predstavljajo 
predlagani ukrepi, ki obsegajo: 

- ukrepe za učinkovitejše delovanje in izoblikovanje notranjega trga EU s plinom in 
električno energijo,  

- ukrepe za izboljšanje medsebojne povezanosti in enotnosti trga, vključno s 
prednostnimi projekti v evropskem interesu, 

- ukrepe za odzivanje v kriznih okoliščinah z medsebojnim sodelovanjem,  

- smernice za skupno in učinkovito evropsko mednarodno energetsko politiko, 

- določa ambiciozne in kvantitativno opredeljive cilje za energetsko učinkovitost, 
obnovljive vire energije in uporabo biogoriv: 

o 20 % povečanje energetske učinkovitosti v primerjavi s predvidevanji iz 
Zelene knjige,20 

o zavezujoč cilj 20 % deleža obnovljivih virov energije v primarni 
energetski bilanci, 

o zavezujoči 10 % delež biogoriv v celotni porabi bencina in dizla za prevoz 
v EU do leta 2020, ki ga morajo doseči vse države članice, 

- strateški načrt za energetske tehnologije, vključno z okoljsko varnima zajemanjem 
in shranjevanjem ogljika. 

Komisija je že objavila dva predloga novih zakonodajnih instrumentov, potrebnih za 
izvedbo, in sicer že tretji paket zakonodaje za liberalizacijo trgov z električno energijo in 
zemeljskim plinom ter strateški načrt za energetske tehnologije. Napovedana pa je tudi 
nova krovna direktiva o obnovljivih virih energije ter vrsta instrumentov za druge zgoraj 
navedene teme. V pripravi je tudi revizija smernic o državnih pomočeh za varstvo 
okolja21 in pa Zelena knjiga o tržnih instrumentih za namene okoljske politike in z njo 
povezanih politik22. 

Tretji paket zakonodaje za liberalizacijo trgov z električno energijo in zemeljskim 
plinom je namenjen učinkoviti implementaciji trgov, večjemu sodelovanju regulatorjev in 

                                                 
19 Evropski svet, 8. in 9. marca 2007, sklepi predsedstva, 7224/1/07. 
20 Zelena knjiga o energetski učinkovitosti Komisije, COM (2006) 105 končno. 
21 Osnutek, 5. novembra 2007. 
22 COM(2007) 140 končno. 
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pa vzpostavitvi razmer, ki bodo omogočale potrebne naložbe. Obsega pet predlogov 
uredb oz. direktiv: 

• Predlog Uredbe o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev,23  

• Predlog spremembe Direktive 2003/54/ES o skupnih pravilih za notranji trg z 
električno energijo,24 

• Predlog spremembe Uredbe (ES) št. 1228/2003 o pogojih za dostop do omrežja 
za čezmejne izmenjave električne energije,25 

• Predlog spremembe Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2003/55/ES o 
skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom,26 

• Predlog spremembe Uredbe (ES) št. 1775/2005 o pogojih za dostop do 
prenosnih omrežij zemeljskega plina.27 

Med konkretnimi predlaganimi rešitvami velja omeniti:  

• ločitev lastništva upravljalcev prenosnega omrežja od podjetij za dobavo energije,  

• nadzor nad prenosnim omrežjem in upravljalcem prenosnega omrežja, 

• povečanje moči in neodvisnost nacionalnih regulatorjev z novimi pooblastili,  

• zagotavljanje neodvisnosti regulatorja s pravno ločitvijo in funkcijsko 
neodvisnostjo od vseh drugih javnih in zasebnih subjektov, 

• predlog novega mehanizem za sodelovanje in odločanje nacionalnih regulatorjev 
za urejanje čezmejnih vprašanj po modelu omrežja organov, pristojnih za 
konkurenco. 

Predlog strateškega načrta za energetske tehnologije28: je del ambicioznega 
evropskega energetsko-klimatskega paketa. Načrt postavlja na prvo mesto energetsko 
učinkovitost in napoveduje nadaljevanje zastavljene politike na tem področju. 
Opredeljuje nabor tehnologij za doseganje ciljev in vizije do leta 2020. Ugotavlja, da izziv 
zahteva nov model raziskovalnega in razvojnega sodelovanja. 

Opredeljuje vloge posameznih akterjev:  

• večje povezovanje privatnega sektorja pri raziskavah in razvoju, ter prilagoditev 
finančnega sektorja za investiranje v čiste tehnologije,  

• usmeritev nacionalnih politik v spodbude, ki stimulirajo inovacije in ustvarjajo 
dodano vrednost, ter v davčne politike in instrumente, kot so strukturni skladi in 
zmanjšanje subvencij, 

• aktivnosti skupnosti: združevanje virov pri razvoju novih tehnologij, ki presegajo 
zmožnosti posameznih držav, 

                                                 
23 COM (2007) 0530. 
24 COM (2007) 0528. 
25 COM (2007) 0531. 
26 COM (2007) 0529. 
27 COM (2007) 0532. 
28 COM(2007) 723 final 
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•  novo raven sodelovanja na področju energetskih tehnologij pri globalnih 
aktivnostih.  

Podrobneje so opredeljeni tudi podrobni cilji, skupno strateško planiranje, iniciative 
evropske industrije, ustanovitev evropske zveze za energetske raziskave, povezovanje pri 
načrtovanju trans-evropskih energetskih omrežij in sistemov, kot tudi mednarodno 
povezovanje. Vsi predlagani ukrepi bodo predvidoma prinesli velike spremembe v 
evropski energetski prostor.  

2.3 Klimatska politika po Kjotu  

2.3.1 Mednarodna pogajanja  

Leta 2007 so mednarodna prizadevanja za preprečevanje podnebnih sprememb dobila 
nov zagon. Na novo dinamiko so najpomembneje vplivali: izid četrtega poročila 
medvladne skupine IPCC, izid Sternovega poročila, z oceno ekonomskih posledic 
podnebnih sprememb, Nobelova nagrada za mir podeljena medvladni skupini IPCC in 
Al Goru za prispevek na tem področju in posledično povečana občutljivost javnosti in 
spremenjen odnos medijev do problematike. 

Znatne spremembe so se zgodile tudi na političnem prizorišču, kjer je Nemčija prodrla z 
vprašanji podnebne politike kot prednostne teme v času svojih predsedovanj Svetu EU in 
skupini G8. Tudi v okviru Združenih narodov so se problematiki podnebnih sprememb 
prvič na posebnem dogodku ob generalni skupščini posvetili najvišji predstavniki držav. 
Vrstijo se tudi nove pobude, kot je bil npr. sestanek dvajsetih največjih gospodarstev tik 
za tem v Washingtonu.  

Praktično že lahko rečemo, da je nov mednarodni dogovor o preprečevanju podnebnih 
sprememb po letu 2012 že v pripravi. Pogajanja o njem naj bi formalno stekla decembra 
na trinajstem zasedanju pogodbenic Konvencije na Baliju. Evropska unija ostaja vodilni 
mednarodni akter. Prizadeva si za sklenitev novega mednarodnega dogovora Okvirne 
konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah do leta 2009. Nov dogovor naj 
bi gradil na Kjotskem protokolu in pridobljenih izkušnjah, bil pa naj bi globalen in širši 
od sedaj veljavnega. V stališču EU izraženem v sklepih Sveta EU marca letos, so bile 
opredeljene bistvene sestavine prihodnjega dogovora: oblikovanje skupne vizije za 
uresničitev glavnega cilja konvencije, krepitev in širitev svetovnih trgov ogljika, razvoj, 
uporaba in prenos tehnologije, potrebne za zmanjševanje emisij, ustrezni ukrepi za 
prilagoditev, da bi se uspešno spopadli s posledicami podnebnih sprememb, ukrepanje v 
zvezi s krčenjem gozdov ter reševanje vprašanja emisij zaradi mednarodnega letalskega in 
pomorskega prometa. Vse države bi bilo treba pozvati, naj v skladu s svojimi različnimi 
odgovornostmi in zmožnostmi prispevajo k prizadevanjem v tem okviru. To obsega 
večje absolutne obveznosti zmanjševanja emisij razvitih držav in spodbujanje pravičnega 
in učinkovitega prispevka drugih držav.  

O novih obveznosti razvitih držav, ki so ratificirale Kjotski protokol pogajanja tečejo že 
drugo leto. Za stabilizacijo segrevanja ozračja - na najnižji ravni med ocenjenimi s strani 
IPCC - bo potrebno, da razvite države kot skupina do leta 2020 zmanjšajo svoje izpuste v 
območju 25-40 % glede na raven izpustov leta 1990 in sicer z domačimi in 
mednarodnimi ukrepi. Doseženo je že bilo soglasje o tem, da se navedeno območje 
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upošteva kot izhodišče, pri odločanju o zmanjšanju emisij držav Kjotskega protokola. 
Skladen s tem je poziv EU razvitim državam, naj sprejmejo obveznosti zmanjšanja 
izpustov toplogrednih plinov za 30 %. EU se je v spomladanskih sklepih sveta zavezala, 
da bo v vsakem primeru, tudi brez mednarodnega dogovora, zmanjšala izpuste TGP za 
20 % do leta 2020. EU poudarja tudi, da bo potrebno povečati prispevek držav v razvoju 
h globalnim naporom za doseganje cilja 2 stopinji Celzija in da je na voljo veliko opcij, ki 
omogočajo zmanjšanje intenzivnosti izpustov teh gospodarstev in hkrati podpirajo 
nadaljnji gospodarski razvoj, izboljšanje energijske zanesljivosti in doseganje zdravstvenih 
koristi. 

Pričakovati je, da se bodo stališča mednarodne skupnosti še nadalje približevala. V tem 
trenutku je težko napovedati raven obveznosti, ki jih bodo države sprejele. Pričakujemo 
lahko znatno večje obveznosti kot v Kjotskem obdobju v razvitih državah, poleg tega pa 
dolgoročno tudi večji obseg dejavnosti za zmanjšanje emisij TGP v državah v razvoju.  

2.3.2 Trgi z emisijami 

V pripravi je revizija evropske direktive o trgovanju z emisijami, ki bo uveljavljena v 
tretjem trgovalnem obdobju. Evropska komisija napoveduje večje spremembe, svoj 
predlog, ki ga pripravlja ob posvetovanju z zainteresiranimi javnostmi, bo objavila konec 
januarja 2008. Pričakujemo te novosti: poenotenje pravil za razdelitev pravic do izpustov 
glede pravil za nove vstope in obseg podeljenih pravic, kot metode za podelitev, pa naj bi 
se uporabljale dražbe ter primerjani kazalci (benchmarking). Pričakujemo tudi podaljšanje 
trgovalnega obdobja, kar bo akterjem zagotovilo stabilnejše pogoje poslovanja. V pripravi 
so tudi povezave evropske trgovalne sheme z drugimi trgi po svetu, tako v okviru 
trgovanja po Kjotskem protokolu, kot tudi zunaj njega (npr. povezava z ZDA). 

Viri 

[1] Energy Prices & Taxes, Quarterly Statistics, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 
2001, 2000, IEA, France. 

[2] SURS, baza SI STAT: http://www.stat.si/pxweb/Dialog/statfile2.asp 
[3] EUROSTAT: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_330
76576&_dad=portal&_schema=PORTAL 

[4] EEX: http://www.eex.com/en/ 
[5] IPEX: http://www.mercatoelettrico.org/GmeWebInglese/Default.aspx 
[6] World Energy Outlook 2006; OECD/IEA, 2006. 
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3 KONKURENČNOST 

Evropa, in z njo Slovenija, išče načine, kako oblikovati takšno energetsko politiko, ki bi 
omogočala višjo rast in konkurenčnost gospodarstva, kot je predvideno z Lizbonsko 
strategijo. Zanesljiva oskrba z energenti ob primernih cenah je ključ do uspeha, pri čemer 
lahko tako gospodarstvo kot gospodinjstva izkoristijo prednosti ukrepov učinkovite 
izrabe energije. Za doseganje tovrstnih ciljev je potrebno v energetskem sektorju 
zagotoviti pogoje konkurenčnosti, cilj EU pa je ustvariti največji povezani konkurenčni 
trg z energijo na svetu. 

Na področju konkurenčnosti je slovenska energetska politika osredotočena na doseganje 
dveh ciljev: 

Odprtje trgov z električno energijo in z zemeljskim plinom v celoti do 1. julija 2007  

Odprtje trgov je pomembno za zagotavljanje konkurenčne oskrbe z energijo, predvsem 
industrijskih odjemalcev, za večjo učinkovitost poslovanja energetskih podjetij, večjo 
preglednost same oskrbe z energijo in energetskih trgov ter boljšo ponudbo energetskih 
storitev odjemalcem. 

Zagotavljanje učinkovite, pregledne in neodvisne regulacije energetskih trgov  

Učinkovita regulacija je pogoj za optimalno delovanje trgov. Z ustrezno cenovno politiko 
in spodbujanjem investicij ter storitev z vključevanjem zasebnega domačega in tujega 
kapitala, zagotavlja normalne razmere za delovanje gospodarskih javnih družb v 
energetiki, predvsem pa zagotavlja trajnostni razvoj elektroenergetskih omrežij. V okviru 
regulacije je predvidena pravna in funkcionalna ločitev med proizvajalci in dobavitelji 
električne energije oziroma zemeljskega plina.  

Zmanjšanje energetske intenzivnosti gospodarstva 

Tudi zmanjšanje energetske intenzivnosti gospodarstva je eden izmed ciljev slovenske 
energetske politike. Izboljševanje energetske intenzivnosti gospodarstva, preko 
izboljševanja procesov, prestrukturiranja proizvodnje v energetsko bolj učinkovite 
tehnologije in izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije, ima pozitiven učinek na 
izboljševanje konkurenčnosti gospodarstva.  

3.1 Energetska intenzivnost  

Kako učinkovito gospodarstvo izrablja energijo nam pove kazalec energetske 
intenzivnost, ki meri porabo energije pri ustvarjanju ene enote produkta. Izračuna se kot 
razmerje med oskrbo z energijo in bruto domačim proizvodom. Učinkovita raba energije 
predstavlja pomemben izziv za Slovenijo. Zmanjševanje energetske intenzivnosti, ne 
samo da izboljšuje konkurenčnost gospodarstva, predstavlja tudi zelo učinkovit način 
zagotavljanja zanesljive oskrbe z energijo, zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in 
spodbuja razvoj trga z visoko energetsko učinkovito tehnologijo. Energetska intenzivnost 
končne rabe energije meri rabo energije pri ustvarjanju enote produkta in kaže kako 
učinkovito gospodarstvo izrablja energijo. Na spremembe kazalnika vplivata sama 
učinkovitost rabe energije, pa tudi sprememba v strukturi gospodarstva. V kazalcu 
energetske intenzivnosti se odraža skupni učinek dveh procesov; spremembe 
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učinkovitosti rabe energije in spremembe v strukturi gospodarstva, ki prehaja k 
energetsko manj intenzivnim dejavnostim. Praviloma imajo države z bolj razvitim 
gospodarstvom (delež storitvenega sektorja narašča) nižjo energetsko intenzivnost kot 
manj razvite države (kjer je delež industrije v ustvarjeni dodani vrednosti večji). 

Izboljševanje energetske intenzivnosti gospodarstva ima preko izboljševanja procesov, 
prestrukturiranja proizvodnje v energetsko bolj učinkovite tehnologije in preko izvajanja 
ukrepov učinkovite rabe energije, pozitiven učinek na izboljšanje konkurenčnosti 
gospodarstva. Slovenska energetska politika, ki je opredeljena v ReNEP, ne zagotavlja 
konkretnih ciljev in mehanizmov za izboljšanje energetske intenzivnosti, postavlja pa 
konkretne cilje za energetsko učinkovitost, ki je pomemben element, ki vpliva na 
energetsko intenzivnost gospodarstva. ReNEP predpisuje spremljanje energetske 
intenzivnosti, prav tako pa je spremljanje energetske intenzivnosti predvideno v okviru 
strukturnih indikatorjev, ki so merilo uspešnosti izvajanja Lizbonske strategije za 
področje okolja.29. 

Na ravni EU je bil oktobra 2006 sprejet Akcijski načrt za energetsko učinkovitost30, 
katerega ciljna vrednost je zmanjšanje primarne porabe energije za 20 % do leta 2020, kar 
predstavlja zmanjševanje energetske intenzivnosti na primarni ravni za 1,8 % na leto. 

Stanje 

Iz podatkov SURS je razvidno, da se v Sloveniji energetska intenzivnost rabe primarne 
energije zmanjšuje. V zadnjih šestih letih se je kazalec v povprečju zmanjšal za 1,5 % 
letno, v letu 2006 se je kazalec zmanjšal za 5,3 % kar je bistveno več kot predvideva 
Akcijski načrt za energetsko učinkovitost (zmanjšanje za 1,8 % letno). 

Na ožjem segmentu rabe končne energije se energetska intenzivnost zmanjšuje. 
Energetska intenzivnost rabe končne energije je leta 2006 znašala 204 toe na milijon 
evrov BDP (izraženega v cenah 1995). Leta 2006 se je kazalec izboljšal za 4,0 %. 
 

                                                 
29 Razmerje med BDP in oskrbo s primarno energijo  
30 Action Plan for Energy Efficiency: Realising the Potential 



 34 

31% 32% 35%

36% 39% 34%

31%29%33%

254
272 267

247
237 229 231 225 224 219 215

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

D
el

ež
 s

ek
to

rja
 v

 k
az

al
cu

 e
ne

rg
et

sk
e 

in
te

nz
iv

no
st

i 
ra

be
 k

on
čn

e 
en

er
gi

je
 [%

]

0

50

100

150

200

250

300

En
er

ge
ts

ka
 in

te
nz

iv
no

st
 [t

oe
/m

io
 €

 1
99

5]

Delež industrije in gradbeništva Delež gospodinjstev
Delež prometa Industrija in gradbeništvo
Široka raba (gospodinjstva in storitve) Promet
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Slika 10: Intenzivnost rabe končne energije v obdobju 1995-2006 in prispevek posameznih 
sektorjev k skupnemu kazalcu intenzivnosti rabe končne energije 

 

V Sloveniji je v obdobju od 2000 do 2006 bruto domači proizvod (BDP) rasel po stopnji 
4,0 % na leto, raba končne energije pa je rasla po stopnji 2,0 % letno. To je razlog, da se 
je energetska intenzivnost rabe končne energije v tem obdobju zmanjševala po povprečni 
stopnji 1,9 % letno. V obdobju od leta 2000 do leta 2006 se je energetska intenzivnost 
končne energije zmanjšala za 10,9 %.  
Dinamika sprememb v energetski intenzivnosti končne porabe energije je bila v letu 2006 
precej večja od povprečja preteklih šestih let (Slika 11).  
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Vir: SURS 

Slika 11: Sprememba energetske intenzivnosti končne porabe energije v letih 2005 in 2006 ter 
povprečne letne spremembe v obdobju 2000 do 200631 

Slovenija pri ustvarjanju proizvoda porabi več energije kot najrazvitejše države EU in 
precej manj od novih držav članic. Vzrok za visok kazalec energetske intenzivnosti rabe 
končne energije v Sloveniji je v največji meri energetska neučinkovitost vseh sektorjev, 
kar je razumljivo glede na nižjo razvitost slovenskega gospodarstva, vzrok pa je med 
drugim tudi strukturne narave. Za slovensko gospodarstvo je značilno, da je delež 
dodane vrednosti ustvarjene v industriji nad povprečjem, delež široke porabe (storitve in 
gospodinjstva) pa pod povprečjem EU-25.  
 

                                                 
31 Opazujemo porabo energije v sektorju glede na proizvodnjo v državi oz. spremembe tega kazalca. 
31 Podatki se razlikujejo od lani objavljenih, ker je SURS-a revidiral podatke končne rabe energije za obdobje 2000-2004 in 

BDP (FISIM) za obdobje 1995 – 2005. Popravki ne vplivajo na kvalitativne zaključke. 
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Slika 12: Energetska intenzivnost porabe končne energije v državah članicah EU 

 

3.1.1 Energetska intenzivnost po sektorjih in panogah 

Iz pregleda sektorskih kazalcev v obdobju od 2000 do 2006 so razvidne pozitivne 
spremembe v sektorjih industrije in široke rabe. Največji napredek je glede na 2000 
napravil sektor široke rabe, energetska intenzivnost katerega do leta 2002 ni kazala 
bistvenih sprememb, po letu 2003 pa je v tem sektorju moč zaznati velik napredek. Tudi 
napredek industrije je glede na 2000 pozitiven. Najbolj problematičen od vseh je kazalec 
energetske intenzivnosti v prometu, kjer od leta 2000 naprej bistvenih sprememb kazalca 
ni zaznati. 
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Slika 13: Indeks energetske intenzivnosti in energetske intenzivnosti po sektorjih v obdobju 
1992-2006 

 
Industrija 

Industrija ima na splošno najvišji kazalec energetske intenzivnosti. Za Slovenijo je ta 
kazalec v letu 2006 znašal 72 toe/mio € 1995, kar pomeni za več kot 100 % višjo 
energetsko intenzivnost, kot je povprečje EU-25 in malo manj kot 40% nižjo vrednost 
kazalca od povprečja novih članih EU. V Sloveniji se je v obdobju 2000 do 2006 
energetska intenzivnost v sektorju industrije zmerno zmanjševala, s povprečno letno 
stopnjo zmanjšanja v energetski intenzivnosti 0,5 %. Glavni razlog za takšen trend 
razvoja je visoka rast bruto domačega proizvoda, h kateremu je občutno prispevala rast 
dodane vrednosti industrije, pri čemer je v enakem obdobju rast rabe končne energije v 
industriji precej zaostajala za rastjo BDP.  

Podrobnejša analiza industrijskega sektorja po posameznih panogah razkriva razloge za 
pozitivne spremembe v sektorskem kazalcu. Razloge za zmanjšanje energetske 
intenzivnosti industrije nam razkrivajo panožni kazalci energetske intenzivnosti. 
Izračunani so kot razmerje med panožno porabo končne energije in dodano vrednostjo 
panoge. Kazalec nam pove, kakšna je učinkovitost posamezne panoge pri izrabi energije, 
ne glede na to, kakšen je njen strukturni pomen znotraj industrije in znotraj celotnega 
gospodarstva (Slika 14). 

Prikazane so letne rasti dodane vrednosti ter energetska intenzivnost leta 2003 in 2006. 
Ugotovimo naslednje (glej Slika 14):  

• večina panog, katerim je uspelo zmanjšati energetsko intenzivnost, so hitro 
rastoče panoge za katere je značilna visoka rast dodane vrednosti;  

• panoge, ki se soočajo s strukturnimi in razvojnimi težavami (DC – Proizvodnja 
usnje in usnjenih izdelkov, DN – Proizvodnja pohištva) in imajo negativno rast 
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dodane vrednosti, v okviru svoje proizvodnje na kažejo napredka pri izrabi 
energije (izjema je panoga DB – Proizvodnja tekstila in tekstilnih izdelkov).  
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Slika 14: Spremembe energetske intenzivnosti in rasti dodane vrednosti po panogah 
predelovalne dejavnosti v letu 2006 glede na leto 2003 

 
V letu 2006 so pozitivne spremembe panožnih kazalcev energetske intenzivnosti značilne 
za osem panog32. Največje izboljšanje intenzivnost je bilo doseženo v panogah 
proizvodnja vlaknin papirja in založništvo (DE), proizvodnja kemikalij in kemičnih 
izdelkov (DG), proizvodnja vozil in plovil (DM) in proizvodnja kovin in kovinskih 
izdelkov (DJ). Kolikšen je vpliv posamezne panoge na energetsko intenzivnost na 
sektorski ravni, je odvisno od velikosti panoge po ustvarjeni dodani vrednosti in njene 
porabe energije. Obseg porabe energije v tistih panogah, pri katerih je poraba energije 
rasla hitreje od dodane vrednosti, je bil glede na  obseg porabe energije v celotni 
predelovalni dejavnosti, razmeroma majhen. Vsem trem, po porabi energije največjim 
panogam (proizvodnja vlaknin in papirja (DE), proizvodnja nekovinskih mineralnih 
izdelkov (DI), proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov (DJ)), je v letu 2006 uspelo 
učinkoviteje izrabljati energijo za svojo proizvodnjo. To je glavni razlog, da kazalec 
energetske intenzivnosti za celotno panogo industrije v letu 2006 kaže spremembo v 
pozitivno smer (Slika 15). 
 

                                                 
32 DA - Proizvodnja hrane in pijač, DD - Obdelava in predelava lesa, DE - Proizvodnja vlaknin, papirja, založništvo in 

tiskarstvo, DI – Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov, DJ – Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov, DM – 
Proizvodnja vozil in plovil, DN – Proizvodnja pohištva in drugih predelovalnih dejavnosti 
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Obarvani krogi: dodana vrednost 2006
Modri obroči: letna poraba energije 2006
* V označenem (rdečem) polju se nahajajo panoge, kjer poraba energije raste hitreje od dodane vrednosti
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Slika 15: Dodana vrednost in poraba energije po panogah in razmerje med rastjo dodane 
vrednosti in rastjo porabe energije leta 2006 

Oceno vpliva strukturnih sprememb in vpliva spremembe učinkovitosti rabe energije v 
posameznih panogah na spremembo intenzivnosti rabe energije v predelovalnih 
dejavnostih omogoča dekompozicijska analiza33. Rezultat je prikazan na sliki (Slika 16). V 
letu 2004 se je učinkovitost rabe energije po panogah izboljšala, zato se je intenzivnost 
izboljšala za približno 0,007 ktoe/MEUR v stalnih cenah 1995. Poleg tega je pozitivno na 
spremembo intenzivnosti vplivala tudi sprememba strukture dodane vrednosti, saj se je 
zaradi povečanja deleža panog, ki so energetsko bolj učinkovite, energetska intenzivnost 
predelovalnih dejavnosti izboljšala za približno 0,001 ktoe/MEUR v stalnih cenah 1995. 
Skupaj se je intenzivnost izboljšala za skoraj 0,008 ktoe/MEUR v stalnih cenah 1995. V 
letu 2005 se je intenzivnost glede na leto 2004 poslabšala, zato se je intenzivnost glede na 
leto 2003 manj zmanjšala kot leta 2004. Vpliv strukturnih sprememb je glede na leto 2003 
enak nič. V letu 2006 se je intenzivnost zopet občutno izboljšala, vendar je k temu 
prispevalo samo izboljšanje učinkovitosti rabe energije po panogah, medtem ko je vpliv 
strukturnih sprememb negativen. Povečal se je delež panog z visoko energetsko 
intenzivnostjo. 

Zmanjšanje intenzivnosti rabe energije predelovalnih dejavnosti v obdobju 2003-2006 je 
v daleč največji meri posledica izboljšanja učinkovitosti rabe energije po panogah, 
medtem ko je vpliv strukturnih sprememb minimalen. 

                                                 
33 Za analizo je bila uporabljena dekompozicijska metoda LMDI I, ki jo je definiral Ang (več: 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V2W-4B4HBBG-
1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid
=10&md5=3cefefee20bb97bae8f06c0a7607d791). Uporabljeni so bili podatki SURS, in sicer dodana vrednost po panogah 
za leta 2003 do 2006 in podatki o rabi energije po panogah za enako obdobje. 
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Slika 16: Dekompozicija gibanja intenzivnosti rabe energije (Vtot) v predelovalnih dejavnostih 
na vpliv strukturnih sprememb (Vstr) in vpliv spremembe učinkovitosti rabe energije v 

posameznih panogah (Vint) v letih 2004, 2005 in 2006 glede na leto 2003 

 

Široka raba (gospodinjstva in storitve) 

Za sektor široke rabe je na splošno značilna nekoliko nižja energetska intenzivnost, 
vendar je v Sloveniji ta kazalec še vedno precej visok. V letu 2006 je znašal 66 
toe/mio € 1995, kar je trenutno 37 % nad povprečjem EU-25, po velikosti pa je skoraj 
primerljiv s slovenskim kazalcem energetske intenzivnosti industrije. V široki rabi do leta 
2002 pri zmanjševanju energetske intenzivnosti ni bilo vidnega napredka. Večje pozitivne 
spremembe kazalca so značilne po letu 2002, predvsem na račun manjše rabe končne 
energije in pozitivne rasti BDP (Slika 13). Največja sprememba intenzivnosti je bila 
dosežena v letu 2005, ko se je kazalec zaradi negativne rasti rabe končne energije, 
zmanjšal za kar 10,3 %, v letu 2006 pa je bilo to znižanje še za dodatnih 9,2 %. 
Spremembe v energetski intenzivnosti so v največji meri posledica sprememb v rabi 
končne energije, ki pa v tem sektorju ni neposredno odvisna od fizičnega proizvoda in od 
rasti BDP. Raba končne energije v tem sektorju je v največji meri odvisna od klimatskih 
razmer, števila zaposlenih v storitvenem sektorju, površine objektov itd. 

Sektor prometa 

Sektor prometa je edini sektor v katerem kazalec v letu 2006 ne kaže izboljšanja glede na 
leto 2000. Največje pozitivne spremembe energetske intenzivnosti so se zgodile v 
obdobju 1997 do 2000 zaradi upada bencinskega turizma, po letu 2000 pa do večjih 
sprememb kazalca ni prišlo (glej Slika 13) . Vrednost energetske intenzivnosti je v letu 
2006 znašala 66 toe/mio € 1995, kar je trenutno 63 % nad povprečjem EU-25 in 24 % 
nižja vrednost od povprečja novih članic EU. Razlog za negativen trend razvoja 
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energetske intenzivnosti prometa je predvsem visoka rast rabe končne energije, ki je 
posledica večje urbanizacije in daljših razdalj, boljših in cenejših transportnih povezav, 
sprememb življenjskih navad prebivalstva kakor tudi intenzivne rasti tranzitnega prometa 
zlasti po vstopu Slovenije v EU34. 

3.2 Poraba električne energije  

Kljub nižjim trendom rasti končne rabe energije v letu 2006 (skupaj 1,5 %), ki so bili v 
široki rabi celo negativni (velik vpliv pri tem je imela mila zima), pa je trend rasti porabe 
električne energije v vseh sektorjih pozitiven in višji od trendov rasti ostale rabe energije 
(v absolutni količini raste hitreje le poraba tekočih goriv v prometu). Kazalec porabe 
električne energije zato obravnavamo podrobneje kot pri drugih oblikah energije, saj ima 
trenutno največji vpliv na zanesljivost oskrbe ter doseganje zavezujočih mednarodnih 
obvez Slovenije. 

Stanje 

Vsi kazalci o porabi električne energije kažejo, da se visoka rast porabe električne energije 
iz zadnjih let nadaljuje, kar ostaja osrednji izziv energetske politike predvsem z vidika 
zagotavljanja zanesljive oskrbe z električno energijo in izpolnjevanja direktive 
2006/32/ES o energetskih storitvah (dosežen prihranek rabe energije za 9% glede na 
izhodiščno povprečno rabo 2001-2005 do 2016). 

Končna poraba električne energije se je v letu 2006 v primerjavi z letom 2005 po 
podatkih SURS-a povečala za 3,3 %35 (Agencija za energijo v svojem letnem poročilu 
navaja nekoliko višjo 3,5 % rast36). Po presenetljivi nižji rasti porabe v preteklem letu 
(1,5 %) je letošnja rast le nekoliko nižja od povprečne letne rasti v zadnjih petih letih 
(3,8 % letno), kar ne kaže na umirjanje rasti porabe. Podrobnejše podatke o porabi 
električne energije prikazuje Tabela 4. 

 

                                                 
34 Ker je nakup tekočih goriv v Sloveniji cenovno ugodnejši kot v sosednjih državah, tranzitni promet skozi Slovenijo občutno 

povečuje prodajo motornih goriv v Sloveniji. 
35 V končni porabi električne energije je v tem primeru upoštevana tudi poraba energetskega sektorja. 
36 Agencija za energijo v svojih bilancah navaja le podatke o energiji oddani iz omrežja, zato je skupna poraba za 470 GWh 

nižja od skupne končne porabe električne energije SURS-a, kar se ujema z lokalno proizvodnjo na distribucijskem omrežju 
(samostojna poraba samoproizvajalcev), absolutno letno povečanje porabe pa je enako pri obeh virih poročanja. 
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Tabela 4: Poraba električne energije v Sloveniji 2000 -2006 

        Letna 
rast 

Povprečna 
letna rast 

[GWh] 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 06/05 06/00 

Neposredni odjemalci 2.079 2.119 2.575 2.763 2.783 2.774 2.785 0,4% 5,0%
Distribucija 8.442 8.683 8.947 9.315 9.557 10.014 10.354 3,4% 3,5%
Izgube - prenos 303 324 253 264 275 277 265 -4,3% -2,2%
SKUPAJ bruto poraba prenos 10.824 11.126 11.775 12.342 12.615 13.065 13.404 2,6% 3,6%

Izgube - distribucija 508 405 484 592 575 677 605 -10,6% 3,0%
Končna poraba 10.664 11.091 11.817 12.203 12.680 12.872 13.298 3,3% 3,7%

Energetski sekt. 142 164 128 138 132 129 133 3,1% -1,1%
Pred.dej. in grad. 5.490 5.648 5.790 6.543 6.710 7.172 7.440 3,7% 5,2%
Promet 265 256 172 179 189 197 198 0,5% -4,7%
Gospodinjstva 2.601 2.675 2.704 3.008 3.012 2.951 3.055 3,5% 2,7%
Drugi porabniki 2.166 2.348 3.023 2.335 2.637 2.423 2.472 2,0% 2,2%
Letni kazalci končne porabe:          
Letna rast 2,2% 4,0% 6,6% 3,2% 3,9% 1,5% 3,3% 3,3% 3,8%

Letno povečanje [GWh] 232 427 726 386 477 192 426 426 439

Vir: ELES, SURS, IJS 

 

Podatki o rasti porabe na prenosnem omrežju (brez izgub prenosa) kažejo nekoliko nižjo 
rast, saj je bila poraba v letu 2006 za 2,7 % večja od porabe v letu 2005, kar pa je tudi 
občutno nižje od povprečne petletne rasti, ki je bila 4,0 % na leto. Spodbudna je tudi 
počasnejša rast konične obremenitve prenosnega omrežja, ki se je v letu 2006 povečala le 
za 1,6 % (najvišja letna konična obremenitev je bila 2.075 MW, dosežena v četrtek, 26. 
januarja 2006 ob 19h), v zadnjih petih letih pa je rasla povprečno 2,5 % letno. Počasnejša 
rast konične obremenitve od porabe kaže na ugodno povečevanje obratovalnih ur in 
faktorja obremenitve sistema. Zaostajanje porabe na prenosnem omrežju za skupno 
porabo pa kaže na pozitiven trend povečevanja lokalne proizvodnje električne energije37. 

Rast porabe električne energije je še vedno najvišja v predelovalnih dejavnostih in 
gradbeništvu (3,7 % oz. 268 GWh v letu 2006) in predstavlja kar 63 % skupnega 
povečanja porabe, ki je bilo v letu 2006 kar 426 GWh. Po trendu rasti sledi gospodinjska 
poraba s 3,5 % rastjo in povečanjem porabe za 104 GWh ter ostala potrošnja (2 % oz. 
49 GWh), kot prikazuje Slika 17. 

                                                 
37 Po podatkih AERS se je proizvodnja kvalificiranih proizvajalcev v letu 2006 povečala za skoraj 100 GWh oziroma za kar 

23%.  
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Slika 17: Kazalci rasti porabe električne energije v treh glavnih sektorjih 

 

Tem trem sektorjem bo potrebno v prihodnje posvetiti veliko več pozornosti in pričeti z 
izvajanjem ukrepov za usmerjanje porabe električne energije v skladu z zakonsko 
predvidenimi obveznostmi sistemskih operaterjev omrežij ter s sodelovanjem tudi drugih 
akterjev, kar nam nalaga tudi direktiva 2006/32/ES o energetskih storitvah.  

Po podatkih SURS se je v industriji poraba električne energije v letu 2006 absolutno 
najbolj povečala v proizvodnji izdelkov iz gume in plastičnih mas (73 GWh), proizvodnji 
strojev in naprav (61 GWh), prehrambeni industriji (57 GWh) ter proizvodnji električne 
opreme (31 GWh) ter nekovinskih izdelkov (30 GWh), kot prikazuje Slika 18. 

Po podatkih ELES-a se je tudi v letu 2006 nadaljevalo povečanje porabe električne 
energije na treh lokacijah železarn (skupaj za 55 GWh), na ostalih dveh lokacijah pa se je 
poraba zmanjšala, v Kidričevem za 12 GWh v Rušah pa za 33 GWh (skupna poraba 
neposrednih odjemalcev se je povečala le za 11 GWh). 
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Slika 18: Končna poraba električne energije v industriji po panogah 

 

Z vidika vpliva gospodarske rasti na porabo električne energije je zanimiva primerjalna 
analiza rasti porabe električne energije ter dodane vrednosti po posameznih industrijskih 
panogah. Slika 19 prikazuje povprečne rasti porabe električne energije ter dodane 
vrednosti v zadnjih štirih letih. Zaradi večletnega povprečja, ki odpravlja večja letna 
odstopanja, se vse panoge nahajajo zelo skupaj, s tipično rastjo dodane vrednosti okrog 
5 %, širši pa je razpon v rasti porabe električne energije (večina od 0 % do 10 %). Na 
meji označenega (rdečega) trikotnika, ki označuje področje, kjer je rast porabe električne 
energije večja od rasti dodane vrednosti, se nahaja večina panog, pretežni del, vsaj po 
velikosti porabe električne energije, pa teži izven tega kritičnega območja. 

Prikaz kazalcev za leto 2006 (Slika 20), kaže na veliko večjo medletno dinamiko v 
industrijskih panogah. Opazni so višji konjukturni trendi, saj se je rast dodane vrednosti 
občutno dvignila in znaša za večino panog okrog 10 %. Posledica večje rasti dodane 
vrednosti v panogah je veliko širši razpon trendov rasti porabe električne energije. 
Izrazito v desno z visoko rastjo porabe električne energije izstopajo panoge gumarska 
industrija in plastične mase (DH), proizvodnja strojev in naprav (DK) ter prehrambena 
industrija (DA), proizvodnja električne opreme (DL) pa ostaja na meji rdečega polja. 
Pozitivne trende z precej večjo rastjo dodane vrednosti od rasti porabe električne energije 
(dvig navzgor in v levo) pa izkazujejo proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov (DI), 
proizvodnja kovin (DJ) ter predvsem kemična in farmacevtska industrija (DG).  
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Slika 19: Povprečna rast dodane vrednosti in porabe električne energije po panogah ter 
razmerje med rastjo dodane vrednosti in rastjo porabe električne energije v obdobju 2003 – 2006 

 
 

Obarvani krogi: dodana vrednost 2006
Modri obroči: letna poraba električne energije 2006
* V označenem (rdečem) polju se nahajajo panoge, kjer poraba električne energije raste hitreje od dodane 
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Slika 20: Rast dodane vrednosti in porabe električne energije po panogah in razmerje med 
rastjo dodane vrednosti in rastjo porabe električne energije leta 2006 
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Zanimiva je tudi primerjava s kazalci za leto 2005 (glej LEP 2005), ki omogoča letno 
spremljanje razvoja posameznih industrijskih panog. Kljub negotovosti statističnih 
podatkov pa iz predstavljenih kazalcev lahko zaključimo, da je v industriji kar nekaj 
panog, kjer še ni opaznega razklopa med rastjo dodane vrednosti in porabo električne 
energije, kar kaže na še vedno velik potencial za tehnološko posodobitev ter izvedbo 
ukrepov učinkovite rabe energije. Prav zmanjšanje stroškov za električno energijo bo ob 
skokoviti rasti cen električne energije v zadnjih letih v prihodnje eden ključnih dejavnikov 
za ohranitev konkurenčnosti slovenske industrije ter ohranitev delovnih mest v Sloveniji.  

3.3 Razvoj trgov v Sloveniji 

Osnovni cilj energetske politike v Sloveniji je zagotavljanje konkurenčne oskrbe 
porabnikov z energijo (ReNEP). Za zagotavljanje konkurenčnosti oskrbe z energijo sta v 
ReNEP zastavljena dva pomembna cilja. Prvi cilj je popolno odprtje trga z električno 
energijo in zemeljskim plinom do julija 2007, drugi cilj pa je usmerjen na učinkovito in 
pregledno zagotavljanje delovanja reguliranih energetskih dejavnosti.  

Cilji energetske politike v Sloveniji so usklajeni s cilji, ki so zastavljeni v evropskih 
Direktivah o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in zemeljskim plinom 
(2003/54/ES in 2003/55/ES). Osnovni cilj direktiv je vzpostavitev notranjega trga v 
elektroenergetskem in plinskem sektorju za večjo učinkovitost, nižje cene energije, višjo 
kakovost storitev in večjo konkurenčnost evropskega gospodarstva. Za omenjena trga je 
predvidena popolna liberalizacija, ki bo dosežena postopoma, s popolnim odprtjem trga, 
svobodno izbiro dobavitelja, z nediskriminatornim in preglednim dostopom do omrežja 
in pravno ločitvijo reguliranih in nereguliranih dejavnosti.  

Eden izmed ciljev lizbonske strategije je dokončanje skupnega notranjega trga in 
sprostitev v mrežnih industrijah (za električno energijo in zemeljski plin do leta 2007). V 
predlogu skupne energetske politike v EU, v Zeleni knjigi, Evropski strategiji za 
trajnostno, konkurenčno in zanesljivo energijo38, je med prednostnimi področji delovanja 
dokončno oblikovanje notranjih trgov za električno energijo in zemeljski plin. 

O stanju slovenskega trga z energenti enkrat letno poroča Javna Agencija za Energijo RS, 
medtem ko je letno poročanje o delovanju skupnega evropskega trga v pristojnosti 
Evropske komisije. 

3.3.1 Trg z električno energijo in zemeljskim plinom  

Delovanje trgov je predvsem odvisno od velikosti trga oz. stopnje odprtosti trga, pogojev 
uporabe omrežij in ločevanja funkcij sistemskih operaterjev od drugih dejavnosti, s čimer 
se zagotavlja urejene pogoje za vstop novih dobaviteljev na trge. Ali je delovanje trga 
uspešno in konkurenčno, nam kažejo predvsem zamenjave dobavitelja, razlika v ceni na 
nacionalnem in regionalnih trgih, delež neto uvoza/izvoza električne energije v celotni 
porabi, obseg trgovanja na organiziranem trgu, pri čemer je pogost vzrok za slabo 
likvidnost borze, prevladujoč položaj oz. visoka koncentracija ponudnikov. 

                                                 
38 COM(2006)105 končno. 
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Odprtost trga. Trg z električno energijo v Sloveniji se je od leta 2001 odpiral 
postopoma. Po podatkih Agencije za energijo je imelo v letu 2006 možnost izbire 
dobavitelja na trgu 97.786 odjemalcev, kar je po številu 12,5 % vseh odjemalcev (leta 
2005 11,1 %) oz. po deležu energije 75 % porabljene električne energije v Sloveniji (leta 
2005 tudi 75 %).  

Kljub temu, da se je delež upravičenih odjemalcev v letu 2006 malenkost povečal, ostaja 
stopnja odprtosti trga skoraj enaka39. Stopnja odprtosti trga ni pomembneje vplivala na 
konkurenčnost trga. 

Trg z zemeljskim plinom v Sloveniji se je začel odpirati leta 2003. V Sloveniji je bilo po 
podatkih Agencije leta 2006 10.395 upravičenih odjemalcev, kar je po številu 8,85 % vseh 
odjemalcev (8,36 % v letu 2005). Stopnja odprtosti trga, ki je izražena kot razmerje med 
porabo zemeljskega plina upravičenih odjemalcev glede na celotno porabo zemeljskega 
plina, se v letu 2006 glede na leto 2005 ni spremenila in znaša 90 %. 

3.3.2 Indikatorji učinkovitega delovanja trga električne energije in 
zemeljskega plina 

Zamenjava dobavitelja. Dobavitelja električne energije je leta 2006 zamenjalo 2.187 
upravičenih odjemalcev, kar predstavlja 2,2 % vseh upravičenih odjemalcev, gledano po 
odjemu pa 1,4 % električne energije. Število zamenjav dobavitelja se je glede na leto 2005 
zmanjšalo, kar je posledica sklepanja dvo ali večletnih pogodb med odjemalci in 
ponudniki40. 

Razlogi za nizko število zamenjav so različni. Po javnomnenjski raziskavi, ki jo je izvedla 
Agencija oktobra 2006, je cena električne energije glavni razlog za odločitev o zamenjavi 
dobavitelja. Nizko število zamenjav je posledica nezaupanja, pomanjkanja informacij o 
drugih dobaviteljih in možnostih, ki jih zamenjava prinaša. 

Leta 2006 so imeli odjemalci, priključeni na prenosno omrežje zemeljskega plina, 
možnost zamenjati dobavitelja. Zamenjav dobavitelja to leto ni bilo, najpomembnejši 
razlogi pa so dolgoročne pogodbe o dobavi in nedoločen postopek zamenjave 
dobavitelja. 

Upravičeni odjemalci, priključeni na distribucijsko omrežje zemeljskega plina, v letu 2006 
še niso imeli možnosti za zamenjavo dobavitelja. Po podatkih Agencije je glavni razlog v 
tem, da so bile omrežnine za posamezna distribucijska omrežja še v postopku določanja, 
prav tako pa še niso bili znani postopek menjave dobavitelja, delovanje bilančnih skupin 
in splošni pogoji za dobavo in odjem.  

Likvidnost borze. V letu 2006 je bilo na organiziranem trgu z električno energijo 
prodane 1.152 MWh, kar je za 97 % manj kot leta 2005. Delež električne energije 
prodane na organiziranem trgu je v tem letu znašal 0,009 % celotne slovenske porabe 
električne energije (0,3 % leta 2005), 99,99 % porabljene energije pa je bilo dobavljene 
preko dvostranskih pogodb ali preko tujih borz z električno energijo. 

                                                 
39 Stopnja odprtosti trga z električno energijo se meri kot razmerje med količino električne energije, dobavljene upravičenim 

odjemalcem, in vso porabljeno električno energijo v Sloveniji. 
40 Vir: Agencija za energijo. 
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Iz primerjave deležev prodane električne energije na sprotnem trgu, glede na celotno 
porabo električne energije po posameznih državah EU, je razvidno, kako majhen je delež 
električne energije prodane na slovenski borzi z električno energijo (Slika 21). 

 

Trgovanje z električno energijo na organiziranem trgu je leta 2006 praktično 
povsem zamrlo. Za učinkovitejše delovanje elektroenergetskega trga v 
prihodnosti je nujno potrebna izrazitejša vloga borze. 
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Slika 21: Primerjava likvidnosti borz med posameznimi državami EU v letu 2006 in likvidnost 
trgovanja v Sloveniji v obdobju 2003-200641 

 
Organiziranega trga, kjer bi bilo možno trgovati s standardiziranimi produkti zemeljskega 
plina, v Sloveniji ni. 

Koncentracija. Za Slovenijo je značilen velik tržni delež največjih proizvajalcev 
električne energije. Po podatkih Agencije je imel največji proizvajalec po moči 70,4 % 
delež na trgu električne energije, največji trije proizvajalci pa 89,8 %42. Koncentracija v 
panogi je nekoliko drugačna, če je tržni delež opredeljen s proizvodnjo električne 
                                                 
41 Dober pokazatelj likvidnosti borze je razmerje med letno količino prodane električne energije na sprotnem trgu in letno 

porabo električne energije. 
42 V letu 2006 je bila v izračunu stopnje koncentracije treh največjih proizvajalcev upoštevana polovična moč NEK. 
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energije. Po tem kriteriju je bil tržni delež največjega proizvajalca 65,3 %, treh največjih 
proizvajalcev pa 96,7 %. Tržni delež treh največjih proizvajalcev se je v letu 2006 povečal. 
Za trg električne energije je značilna visoka koncentracija saj je na trgu prisotno majhno 
število udeležencev z velikimi tržnimi deleži. 

Tudi na področju zemeljskega plina so značilni veliki tržni deleži pri posameznih 
dobaviteljih. Iz podatkov Agencije je razvidno, da je imel v letu 2006 največji dobavitelj 
zemeljskega plina na celotnem maloprodajnem trgu 74 % tržni delež (72,2 % leta 2005). 
Tržni delež največjega dobavitelja po posameznih segmentih prodaje znaša 93 %  pri 
prodaji zemeljskega plina največjim odjemalcem43(90,2 % leta 2005), medtem ko na 
drugih tržnih segmentih44 pri nobenem izmed dobaviteljev zemeljskega plina ni izrazitega 
tržnega delež. Za trg zemeljskega plina je značilna visoka koncentracija trga, saj je na trgu 
prisotno razmeroma majhno število udeležencev, pri čemer je skoraj tri četrtine trga v 
rokah enega dobavitelja. 

Ločitev funkcij. V Sloveniji je že izvedena ločitev sistemskega operaterja prenosnega 
omrežja električne energije in plina (SOPO) od drugih dejavnosti. SOPO je ločena 
pravna oseba na ločeni fizični lokaciji.  

SOPO za električno energijo je na celotnem ozemlju Slovenije ena pravna oseba, ki ne 
opravlja druge dejavnosti in je v 100 % lasti države, ki je tudi lastnik prenosnega omrežja. 

V letu 2006 se je dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO) 
izvajalo v petih podjetjih za distribucijo električne energije, ki so v 79,5 % lasti države. 
Podjetja so za energetske dejavnosti, ki so jih opravljala, vodila ločene računovodske 
izkaze. Do pravne ločitve operaterjev in distributerjev električne energije pri elektro 
podjetjih in ločenih organizacijskih funkcij, ki jih zahteva druga direktiva o elektro 
energetskih trgih, je prišlo v letu 2007. Nastalo je podjetje SODO, ki mu je država 
podelila koncesijo za upravljanje z distribucijskim omrežjem. Naslednji korak pri 
ločevanju funkcij je tudi lastniška ločitev funkcij.  

Na področju zemeljskega plina je že izvedena ločitev sistemskega operaterja prenosnega 
omrežja, ki je v 100 % lasti največjega dobavitelja zemeljskega plina v Sloveniji.  

V letu 2006 se je dejavnost sistemskega operaterja distribucije zemeljskega plina izvajala 
znotraj 17 podjetij za distribucijo zemeljskega plina, ki so opravljala tudi druge energetske 
in tržne dejavnosti, za kar so zagotavljali ločeno računovodsko spremljanje vsake izmed 
energetskih dejavnosti. Pri distribuciji zemeljskega plina pravna ločitev funkcij ni 
potrebna, saj nobeno od distribucijskih podjetij trenutno ne priključuje več kot 100.000 
odjemalcev. 

3.3.3 Delovanje skupnega trga EU  

V januarju 2007 je Komisija skupaj z energetskim paketom izdala Sporočilo o notranjem 
energetskem trgu, v katerem so povzeti zaključki iz končnega poročila o sektorski 
raziskavi konkurence v panogi plina in elektroenergetski panogi. V sporočilu je 
predstavljeno stanje na področju liberalizacije v EU, ki se, kljub precejšnjim 

                                                 
43 Veliki odjemalci so odjemalci z letno porabo nad milijon Sm3. 
44 Odjemalci z letno porabo od 4.500 do milijon Sm3 in odjemalci z letno porabo pod 4.500 Sm3. 
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pomanjkljivostim, počasi izboljšuje. Sporočilo potrjuje tudi nadaljnje znatne potencialne 
koristi procesa liberalizacije, zato je nadaljevanje tega procesa nujno. Med najbolj 
izpostavljenimi problemi ostajata visoka koncentracija trga in vertikalna integracija na 
strani dobave in proizvodnje, ki vodita do neenakopravnega dostopa do omrežja in do 
nezadostnih investicij v proizvodno in prenosno infrastrukturo, pri čemer poročilo ne 
izključuje možnost dogovorov med operaterji glede delitve trga. 

Izboljšanje učinkovitosti. Postopna konvergenca in integracija trgov v enotni in s tem 
učinkovitejši trg z energijo bi se morala odražati na nižjih cenah električne energije. 
Komisija v poročilu ugotavlja, da je liberalizacija pripeljala do nekaterih izboljšav pri 
učinkovitosti oskrbe z energijo in odjemalcem omogočila prihranke, zlasti v začetni fazi 
tega procesa. V zadnjih dveh letih se je rast cen plina in električne energije (na debelo) 
prenesla tudi na cene končnih uporabnikov, kar je razvidno zlasti pri večjih industrijskih 
uporabnikih energije. Kljub izboljšavam na področju učinkovite proizvodnje energije, 
ostaja odprto vprašanje ali so cene plina in električne energije rezultat konkurenčnega 
procesa ali posledica odločitev in dogovorov znotraj podjetij s tržno močjo.  

Razlog za višje cene so med drugim tudi višja cena primarnega goriva, nove naložbe, 
nove okoljske obveznosti (vključno s sistemom trgovanja z emisijami (ETS)), razvoj 
obnovljivih virov energije, pomanjkanje prave konkurence, visoka stopnja koncentracije 
na trgu na debelo in pomanjkanje tržne preglednosti.  

Nepravilno izvajanje dosedanjega pravnega okvira. Komisija v sporočilu ugotavlja, 
da je delovanje in odpiranje trga nepopolno tudi zaradi pomanjkljivosti pri prenosu 
sedanje evropske zakonodaje v nacionalni zakonodajni okvir. Za Slovenijo je bilo 
ugotovljeno, da so temeljne naloge pri odpiranju energetskega trga dobro opravljene in 
da je na trgih bistveno manj težav in ovir kot v drugih državah članicah. 

Konkurenčnost. Predpogoj za razvoj konkurenčnega trga je povezanost sistemov z 
ustreznimi prenosnimi kapacitetami. Na ravni EU je postavljen cilj, da morajo prenosne 
kapacitete omogočiti prenos do 10 % letne porabe električne energije v državi. Ta kriterij 
v mnogih državah EU-25 ni dosežen, medtem ko je Slovenija relativno dobro povezana 
predvsem zaradi prenosnih kapacitet na meji s Hrvaško. Po podatkih SURS je znašal 
izvoz električne energije v letu 2006 4.375 GWh (brez izvoza NEK), uvoz električne 
energije pa je znašal 7.071 GWh. Razlika med uvoženo in izvoženo električno energijo 
predstavlja neto uvoz oziroma količino električne energije, ki so jo morali slovenski 
dobavitelji uvoziti za pokrivanje domačih potreb in v letu 2006 znaša 2.696 GWh, kar 
predstavlja dobre 20 % celotne slovenske porabe električne energije.  

Konvergenca trgov. Postopna konvergenca in integracija trgov je odvisna predvsem od 
stopnje razvitosti borz in fizične povezave med državami. Cene električne energije so 
eden izmed indikatorjev integracije trga. Čim bolj se cene notranjih trgov z električno 
energijo razlikujejo med seboj, manjša je integracija med trgi. 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 
pokaže, da so bile cene leta 2004 in 2005 primerljive s cenami EEX, v letu 2006 pa so 
bile povprečne letne borzne cene v Sloveniji za 20 % višje od povprečne cene na nemški 
borzi EEX ter za 17 % nižje od povprečnih cen električne energije na italijanski borzi 
IPEX. 
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Ovire za konkurenco na ravni EU. Evropski potrošniki imajo zaenkrat zgolj zakonske 
pravice za svobodno izbiro svojega dobavitelja energije, v praksi pa je izvajanje tega težko 
uresničljivo. Ovire za vstop na trg so še vedno prisotne. Evropska unija trenutno še 
zdaleč ni sposobna zagotoviti, da bi lahko katero koli podjetje v EU imelo pravico 
prodajati električno energijo in plin v kateri koli državi članici pod enakimi pogoji kot 
obstoječa nacionalna podjetja, brez diskriminacije ali ovir.  

3.3.4 Poslovanje energetskih družb na področju električne energije 

Na podlagi letnih poročil za leto 2006 so prihodki v proizvodnih podjetjih v letu 2006 
znašali 116,1 milijard tolarjev (474,6 mio €). Proizvodna podjetja so ustvarila za 7,4 
milijard tolarjev (30,7 mio €) dobička pred davki. 

Na podlagi poslovnih poročil je razvidno, da so podjetja za distribucijo električne energije 
v letu 2005 ustvarila 202,7 milijard tolarjev prihodkov (846,2 mio €), kar je za 9,5 % več 
kot v letu 2005. Dobiček pred davki se je zmanjšal s 4,4 milijarde tolarjev (18,3 mio €) v 
letu 2005 na 4,15 milijarde tolarjev (17,3 mio €) v letu 2006. Distribucijska podjetja so v 
letu 2006 največ prihodkov ustvarila z izvajanjem prodaje električne energije, in sicer 
121,5 milijard tolarjev (507 mio €), in ustvarila 1,1 milijarde tolarjev (4,7 mio €) dobička. 
Pri vseh petih distribucijskih podjetjih je bila s prodajo električne energije tarifnim 
odjemalcem ustvarjena izguba v skupni višini 4,7 milijard tolarjev (19,8 mio €), z 
izvajanjem ostalih tržnih dejavnosti pa dobiček v višini 5,9 milijard tolarjev (24,5 mio €). 
Z izvajanjem aktivnosti SODO so podjetja ustvarila 81,3 milijard tolarjev (339,2 mio €) 
prihodkov in 3,4 milijarde tolarjev (14 mio €) dobička pred davki. 

Na področju prenosa je bil v letu 2006 ustvarjen prihodek v višini 40,2 milijard tolarjev, 
kar je 9,2 % več kot leta 2005. Ustvarjen dobiček pred davki se je povečal z 2,3 na 7,5 
milijard tolarjev. 

Iz osnovnih kazalcev donosnosti je razvidno, da je bilo poslovanje podjetij v letu 2006 
nekoliko boljše kot leta 200545, kljub temu pa so za elektro podjetja že dalj časa značilni 
nizki kazalci dobičkonosnosti kapitala, sredstev in prihodkov (Slika 22). 

 

 

                                                 
45 ROE – kazalec dobičkonosnosti kapitala (razmerje med dobičkom pred davki in povprečnim kapitalom). 
 ROA – kazalec dobičkonosnosti sredstev (razmerje med dobičkom pred davki in povprečnimi sredstvi). 
 ROS – kazalec dobičkonosnosti prihodkov (razmerje med dobičkom pred davki in povprečnimi prihodki). 
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Vir: Poslovna poročila elektroenergetskih podjetij za leto 2006 

Slika 22: Kazalci dobičkonosnosti za slovenska elektroenergetska podjetja leta 2006 
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3.3.5 Poslovanje energetskih družb na področju zemeljskega plina 

Iz poslovnih poročil je razvidno, da je podjetje za prenos zemeljskega plina Geoplin 
plinovodi, d. o. o., v letu 2006 ustvarilo 8,42 milijarde SIT (35,14 mio €) prihodkov iz 
prodaje in 2,7 milijarde SIT (11,2 mio €) dobička pred davki. Za leto 2006 sta za prenos 
zemeljskega plina značilni 9,0 % dobičkonosnost kapitala in 8,3 % dobičkonosnost 
sredstev. 

Za največjega dobavitelja zemeljskega plina pa 16,6 % dobičkonosnost kapitala in 13,2 % 
dobičkonosnost sredstev (Slika 23). 
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Vir: Letna poročila podjetij 

Slika 23: Kazalci dobičkonosnosti za slovenski podjetji za prenos in dobavo zemeljskega plina v 
obdobju 2003-2006 

 

3.4 Cene energije  

Za primerjavo cen energije se v svetu uporabljajo različni indikatorji, in sicer: povprečne 
cene proizvajalcev, cene za tipične porabniške skupine, cene izražene s pariteto kupne 
moči idr. Med seboj se ti indikatorji vsebinsko zelo razlikujejo, namenjeni so analizam 
konkurenčnosti industrijskih porabnikov, konkurenčnosti proizvajalcev oziroma oskrbe z 
energijo, ekonomskega položaja gospodinjstev idr. 

V Sloveniji cene energije za tipične porabniške skupine sistematično spremlja SURS po 
metodologiji Eurostat. 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. 

Povprečne cene na strani ponudbe, ki so pomembne za analize konkurenčnosti 
energetskega sektorja, se v Sloveniji statistično ne spremljajo in objavljajo. Mednarodne 
primerjave povprečnih cen pripravlja IEA, od leta 2007 naprej se cene spremlja tudi za 
Slovenijo. 
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Energetska politika ne vpliva na cene neposredno. Cene za uporabo omrežij in cene za 
tarifne odjemalce oblikuje Agencija za energijo RS. Na obdavčenje energentov pa vpliva 
država z izvajanjem davčne politike. 

3.4.1 Cene električne energije  

Stanje 

Iz SURS-ovih podatkov je razvidno, da so se cene električne energije za industrijske 
odjemalce od leta 2000 naprej realno zmanjšale zgolj pri nekaterih porabniških skupinah. 
V letu 2006 se nadaljuje trend, ki se je začel z letom 2005, ko so začele cene električne 
energije realno rasti tudi pri industrijskih odjemalcih. Cene v industriji so se v letu 2006 
realno povečale od 9,2 % do 19,8 %. Za gospodinjstva je realna sprememba cen v 
obdobju 2000 - 2006 nekoliko manjša kot pri industrijskih odjemalcih, v letu 2006 pa so 
se cene električne energije glede na leto poprej realno znižale le v nekaterih porabniških 
skupinah (Tabela 5). 
 

Tabela 5: Značilnosti cen električne energije za tipične porabniške skupine 

 
Realna rast 

2006 
(letna) 

Realna 
sprememba 

cen 2000-2006 

Cene v 
Sloveniji v 
primerjavi 
z EU-25 

2005 

Cene v 
Sloveniji v 
primerjavi 
z EU-25 

2006 

Cene v 
Sloveniji v 
primerjavi 
z EU-25 po 
kupni moči 

2006 

Gospodinjstva -2,8 % do 2,2 % -4,7 % do 4,6 %    

Gospodinjstva - Dc -0,07 % -3,86 % -23 % -28 % +3 % 

Industrija 9,2 % do 19,8 % 
-19,8 % do 

18,9 % 
   

Industrija - Ie 12,79 % 10,43 % -23 % -30 % - 

Vir: IJS, podatki SURS 

 

Primerjava cen z EU ni več omejena na izbor tipičnih porabniških skupin. Eurostatova 
baza podatkov od leta 2006 vsebuje podatke za cene električne energije za vse porabniške 
skupine. 

Na podlagi EUROSTAT-ovih podatkov cene električne energije v Sloveniji ostajajo pod 
ravnijo cen držav EU-25, tako pri industrijskih kot tudi gospodinjskih odjemalcih. Pri 
gospodinjskih uporabnikih se je v letu 2006 razkorak med cenami v Sloveniji in 
povprečjem cen v državah EU-25, še povečal. Glede na kupno moč (v cenah se upošteva 
življenjski standard) so bile cene v gospodinjstvih (porabniška skupina Dc) za 0,6 % višje 
kot v državah EU-25. Tudi cene električne energije za industrijske odjemalce so se v letu 
2006 še bolj oddaljile od povprečja petindvajseterice in so tudi do 30 % nižje od 
njihovega povprečja (Slika 24, Slika 26). 
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Vir: EUROSTAT, SURS 

Slika 24: Primerjava realnih cen električne energije (cene 1995) za industrijske uporabnike (Ie) 
in gospodinjstva (Dc) z realnimi cenami za tipične porabniške skupine v EU-25 (EU-15 pred 

letom 2004) (cene 1995) v obdobju 1995 - 200746 

 
Električna energija – gospodinjstva. V letu 2006 so se cene električne energije 
nominalno povečale v vseh porabniških skupinah gospodinjstev, razen v porabniški 
skupini Da (od -1,29 % do 3,80 %). 
Realno so se cene električne energije v večini porabniških skupinah znižale, v nekaterih 
pa povečale. Realno so se cene najbolj znižale v porabniški skupini Da (-2,8 %), najbolj 
pa so se povečale cene v največji porabniški skupini De (2,2 %). V najbolj reprezentativni 
porabniški skupini Dc, je bila realna sprememba cen električne energije v letu 2006 
zanemarljiva. Cene električne energije so glede na leto 2000 še vedno realno nižje v vseh 
porabniških skupinah, razen v skupini Db, ker so cene za 4,6 % nad ravnijo cen 2000. 
Cene so se realno najbolj znižale v porabniški skupini Dd, in sicer za -4,7 %. 
Cene električne energije v gospodinjstvih so za 27,7 % nižje kot v EU-25 (Slika 25). Cene 
izražene s pariteto kupne moči (v cenah se odraža življenjski standard Slovenije) so bile v 
porabniški skupini Dc v letu 2006 višje od povprečja cen EU 25 zgolj za 0,62 %. 

 

                                                 
46 Pri preračunu iz nominalnih v realne cene so bili uporabljeni BDP deflatorji, ki jih objavlja SURS. Deflatorji za leto 2007 še 

niso znani, zato je bil pri preračunu cen leta 2007 uporabljen deflator leta 2006. 
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Vir: SURS, EUROSTAT 

Slika 25: Cene za električno energijo (z DDV) za gospodinjstva (julij 2006) in primerjava s 
cenami EU-25 

 
Električna energija – industrija. V letu 2006 so se nominalne cene električne energije v 
vseh industrijskih porabniških skupinah povečale (10,9 % do 21,7 %), cene pa so se 
povečale tudi realno. Največji realni dvig cene se je zgodil v porabniški skupini Ic 
(19,8 %), najmanjši dvig pa v porabniški skupini If (9,2 %), medtem ko je bil realni dvig 
cen v najbolj tipični porabniški skupini Ie 12,8 %. Cene električne energije so v 
primerjavi z letom 2000 realno nižje le še v nekaterih porabniških skupinah.  
Cene električne energije v industriji so od 28 % do 30 % nižje od povprečja EU 25 (Slika 
26). 
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Vir: SURS, EUROSTAT 

Slika 26: Cene za električno energijo (brez DDV) za industrijo (julij 2006) in primerjava s 
cenami EU 25 



 57 

3.4.2 Cene zemeljskega plina  

Stanje 

Iz podatkov SURS je razvidno, da se je v letu 2006 rast cen zemeljskega plina tako pri 
industrijskih kot tudi tarifnih odjemalcih precej umirila. Cene zemeljskega plina pri 
industrijskih odjemalcih so glede na leto 2000 realno višje, v povprečju za več kot 60 %, 
pri gospodinjstvih za 43 %.  
 

Tabela 6: Značilnosti cen zemeljskega plina 

 
Realna rast 

2006 
(letna) 

Realna 
sprememba cen 

2000-2006 

Cene v 
Sloveniji v 
primerjavi 
z EU-25 

2005 

Cene v 
Sloveniji v 
primerjavi 
z EU-25 

2006 

Cene v 
Sloveniji v 
primerjavi 
z EU-25 po 
kupni moči 

2006 

Gospodinjstva 0,7 % do 5,3 % -13,6 % do 72,0 %    

Gospodinjstva (D3) 5,06 % 71,98 % +1,0 % -1,7 % +37 % 

Industrija 0,2 % do 0,5 % 36,7 % do 89,1 %    

Industrija (I3-1) 0,44 % 36,69 % -7,1 % -11,8 % - 

Vir: IJS, podatki SURS 

 

Primerjava cen z EU ni več omejena na izbor tipičnih porabniških skupin. Eurostatova 
baza podatkov od leta 2006 vsebuje podatke za cene zemeljskega plina za vse porabniške 
skupine.  
Cene zemeljskega plina za gospodinjstva so bile v letu 2006 primerljive s povprečnimi 
cenami EU-25, gledano po kupni moči (v cenah se upošteva tudi življenjski standard) pa 
so cene za gospodinjstva (porabniška skupina D3) za 37 % višje, kot v državah EU-25. 
Cene zemeljskega plina za industrijske odjemalce v letu 2006 so za 11,8 % nižje od 
evropskega povprečja cen (porabniška skupina I3-1) (Slika 27,Tabela 6).  
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Vir: IJS; podatki: EUROSTAT 

Slika 27: Primerjava cen zemeljskega plina (cene 1995) za industrijske uporabnike (I3-1) in 
gospodinjstva (D3) z realnimi cenami za tipične porabniške skupine v EU-25 (EU-15 pred letom 

2004) (cene 1995) v obdobju 1995 - 200747 

 

Zemeljski plin – gospodinjstva. V letu 2006 so se cene zemeljskega plina nominalno 
povečale v vseh porabniških skupinah (od 2,28 % do 7,02 %). 
Tudi realno so se cene zemeljskega plina v vseh porabniških skupinah zvišale, najbolj v 
porabniški skupini D2 (5,3 %), najmanjša realna sprememba cen pa je bila v porabniški 
skupini D1 (0,7 %). V najbolj reprezentativni porabniški skupini D3 je bila realna 
sprememba cen zemeljskega plina v letu 2006 5,1 %. Cene zemeljskega plina so glede na 
leto 2000 v porabniških skupinah D3 in D3b realno višje za več kot 70 %, medtem ko so 
cene v porabniški skupini D2 v primerjavi z letom 2000 realno nižje za 13,6 %. Cene 
zemeljskega plina v gospodinjstvih so primerljive s povprečnimi cenami EU-25 (-1,7 %) 
(Slika 28). Cene izražene s pariteto kupne moči (v cenah se odraža življenjski standard 
Slovenije) so bile v porabniški skupini D3 v letu 2006 višje od povprečja cen EU-25 za 
36,7 %. 

                                                 
47 Pri preračunu iz nominalnih v realne cene so bili uporabljeni BDP deflatorji, ki jih objavlja SURS. Deflatorji za leto 2007 še 

niso znani, zato je bil pri preračunu cen leta 2007 uporabljen deflator leta 2006. 
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Vir: SURS, EUROSTAT 

Slika 28: Cene za zemeljski plin (z DDV) za gospodinjstva, (julij 2006) in primerjava s cenami 
EU 25 

Zemeljski plin – industrija. Za industrijo je v letu 2006 značilen precej manjši dvig 
nominalnih cen zemeljskega plina kot leto poprej (od 1,83 % do 2,08 %). Realna 
sprememba cen zemeljskega plina v industriji v letu 2006 je skoraj zanemarljiva. V najbolj 
tipični porabniški skupini I3-1 so se cene zemeljskega plina realno povečale za 0,4 %. 
Cene zemeljskega plina so v primerjavi z letom 2000 realno višje v vseh porabniških 
skupinah (povprečno za 64 %). Cene zemeljskega plina v industriji so od povprečja cen v 
EU-25 nižje od -2 % do -18 % (Slika 29). 
 

0

5

10

15

20

I2 I3-1 I3-2 I4-1 I4-2

Industrija - porabniške skupine

C
en

a 
ze

m
el

js
ke

ga
 p

lin
a 

[€
/G

J]

trošarina
taksa CO2

Tržni del cene
Cena za prenos in distribucijo

EU-25

 
Vir: SURS, EUROSTAT 

Slika 29: Cene za zemeljski plin (brez DDV) za industrijo (julij 2006) in primerjava s 
cenami EU 25 
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3.4.3 Cene daljinske toplote 

V Sloveniji so bile povprečne cene daljinske toplote januarja 2007 glede na enako 
obdobje lani realno višje za 2,4 %48. Rast cen je bila prisotna v vseh večjih krajih, pri 
čemer je razlika v cenah daljinske toplote v opazovanem letu največja v Ljubljani in 
Mariboru. V ostalih krajih je bila realna sprememba cen zanemarljiva (Slika 30). Cene 
daljinske toplote so bile konec leta 2006 glede na leto 2004 realno višje za 17,5 %. 
Najmanj so se cene povečale v Ljubljani (10,8 %) in Velenju (10,0 %) (osnovno gorivo 
premog), najbolj pa v Trbovljah (44,3 %), na Jesenicah (42,3 %) in v Mariboru (38,1 %). 
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Vir: SURS 

Slika 30: Maloprodajne realne cene daljinske toplote (cene 2003) za porabniško skupino D3b v 
večjih krajih Slovenije od januarja 2004 do julija 2007 

 

3.4.4 Davki na energijo 

Osnovni namen obdavčitve energije v Sloveniji je fiskalne narave, davki na energente 
predstavljajo precejšen vir sredstev znotraj državnega proračuna. Po podatkih DURS je 
bilo v letu 2006 iz naslova trošarine na energente zbranih 149,3 mrd SIT (623 mio €) iz 
naslova okoljske dajatve na onesnaževanje z emisijo CO2 pa 8,0 mrd SIT (33,5 mio €) 
sredstev. Obdavčevanje energije predstavlja tudi dober način internalizacije eksternih 
stroškov. Obdavčitev energije vpliva na končno raven cen energije in usmerja 
povpraševanje ter posredno vpliva na rabo energije.  

Slovenska energetska politika, opredeljena v ReNEP, ne postavlja konkretnih ciljev glede 
obdavčitve energije. V okviru mehanizmov za dosego okoljskih ciljev pa je predvidena 
                                                 
48 Povprečna cena za Slovenijo je izračunana kot utežena povprečna cena daljinske toplote v večjih krajih. 
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internalizacija zunanjih stroškov energije, preko povečevanja nivoja obdavčitve fosilnih 
goriv za ogrevanje in širjenje obdavčitve za neobdavčene energente.  

Konkretne cilje in zahteve glede obdavčitve energentov postavlja energetska politika na 
ravni EU skupaj z Direktivo (2003/96/ES) o obdavčitvi goriv in električne energije. V 
Direktivi so določene minimalne ravni obdavčitve posameznih energentov, ki so 
obvezujoče za vse države članice. Glavni namen Direktive je vzpostaviti večjo 
konkurenčnost med energenti in odpraviti cenovna nesorazmerja med državami 
članicami, ki so nastala zaradi prevelikih razlik v nivoju obdavčitve. 

Na splošno gledano so se davki na energijo od leta 2000 naprej realno povečevali. Do 
največjih realnih sprememb obdavčitve je prišlo pri zemeljskemu plinu za gospodinjske 
uporabnike (60 % povečanje) in industrijske odjemalce (37 % povečanje). Tudi pri 
pogonskih gorivih in kurilnem olju se je obdavčitev glede na leto 2000 realno povečala, v 
povprečju za 22 % (Slika 31). 
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Vir: SURS (2007) 

Slika 31: Realne spremembe davkov na električno energijo, zemeljskega plina v industriji in 
gospodinjstvih ter naftnih derivatov v obdobju, od 2000 do 2006 in leta 2006 
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Slika 32: Realni davki na električno energijo v industriji in gospodinjstvih v Sloveniji in  EU 25 
(izraženi v evrih 2000) v obdobju od 2000 do 200649 
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Vir: SURS, EUROSTAT (2007) 

Slika 33: Realni davki na zemeljski plin v industriji in gospodinjstvih v Sloveniji in EU 25 
(izraženi v evrih 2000) v obdobju od 2000 do 2006 

 
Gospodinjstva. V letu 2006 je bil davek na dodano vrednost edini davek na električno 
energijo, ki so ga plačevala gospodinjstva, z letom 2007 se na električno energijo plačuje 
                                                 
49 Slike 31,32,33 prikazujejo cene, ki so veljale 1. januarja posameznega leta. Cene so pretvorjene v stalne cene leta 2000. 
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tudi trošarina v višini 1 €/MWh. Delež davkov v končni ceni električne energije je v letu 
2006 znašal 16,7 %, kar je več kot leta 2000, ko je delež davkov predstavljal 16 % končne 
cene. Glavni razlog za takšno povečanje je povečanje stopnje davka na dodano vrednost 
iz 19 % na 20 %. Obdavčitev zemeljskega plina se je po letu 2000 povečevala predvsem 
za gospodinjske uporabnike, od tega je največ prispevalo povečanje CO2 takse in 
trošarine. Delež davkov v končni ceni zemeljskega plina je v letu 2006 znašal 22,8 % kar 
je nekoliko manj kot leta 2000 (23,3 %) (Slika 32, Slika 33). 
Industrija. Davki na zemeljski plin v industriji so se v obdobju 2000 do 2005 povečevali 
predvsem zaradi uvedbe trošarin in višje CO2 takse. Delež davkov v končni ceni je v 
industriji na splošno nižji kot pri gospodinjstvih, v letu 2006 je znašal 8,3 %, kar je enako 
kot je znašal delež davkov v letu 2000 (Slika 33). 
Naftni derivati. Za obdobje od 2000 do 2002 je značilna precejšnja realna rast skupne 
obdavčitve goriva NMB 95, po tem letu pa se skupna obdavčitev ni več bistveno 
spreminjala. Pri ostalih gorivih v opazovanem obdobju ni prišlo do bistvene spremembe 
v skupni obdavčitvi. Delež davkov v končni ceni pogonskih goriv je v letu 2006 v 
povprečju znašal 53 %, kar je manj kot leta 2000, ko je bil delež davkov v končni ceni v 
povprečju 61 % (Slika 34). Glavni razlog za zmanjševanje deleža davkov v končni ceni je 
posledica vladnih ukrepov za stabilizacijo cen, ki je bila potrebna pri vstopu v evropski 
monetarni sistem. 
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Slika 34: Realni davki na naftne derivate (izraženi v evrih 2000) v obdobju od 2000 do 2006 

 
Primerjava davkov na energijo v Sloveniji z državami EU-2550. Na splošno so davki 
na energijo v Sloveniji nižji od povprečnih davkov v EU-25. V Sloveniji so bili davki na 
električno energijo v letu 2006 pod ravnijo povprečnih davkov v državah EU-25, tako pri 
industrijskih kot tudi pri gospodinjskih odjemalcih. Električna energija za industrijske 
odjemalce v letu 2006 ni bila obdavčena, medtem ko je bila povprečna obdavčitev v EU-
25 9,2 €/MWh. V letu 2006 so davki na električno energijo za gospodinjske uporabnike v 
                                                 
50 Pri primerjavi davkov na energijo je bil DDV upoštevan pri bencinu NMB 95 in dizelskem gorivu, kurilnem olju ter pri 

električni energiji in zemeljskemu plinu za gospodinjske odjemalce. 
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EU 25 znašali 33,4 €/MWh, obdavčitev električne energije v EU-25 pa je od slovenske 
višja za povprečno 90 % (Slika 32). V letu 2006 so davki na zemeljski plin za industrijo v 
državah EU-25 znašali 0,54 €/GJ, kar predstavlja 32 % nižje davke od slovenskih. Davki 
na zemeljski plin za gospodinjstva v EU-25 pa so bili v letu 2006 2,96 €/GJ, kar je 
primerljivo z obdavčitvijo zemeljskega plina v Sloveniji (Slika 33). 

V Sloveniji je delež davkov v končni energiji manjši od deleža davkov v EU-25, edina 
izjema je zemeljski plin za industrijske uporabnike, kjer je bil delež davkov v končni ceni 
v letu 2006 nad evropskim povprečjem (Slika 35). 
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Vir: SURS (2007), Petrol (2007), Eurostat (2007) 

Slika 35: Delež davkov v končni ceni energentov v letih 2000 in 2006 

3.4.5 Zunanji51 stroški proizvodnje električne energije  

Slovenska energetska politika, ki je opredeljena v ReNEP, ima v okviru strategije oskrbe 
z električno energijo definiran cilj oziroma strateško usmeritev na področju liberalizacije 
notranjih trgov z električno energijo in zemeljskim plinom. Eden izmed ciljev te politike 
je med drugim doseči večjo učinkovitost na področju oskrbe z električno energijo s 
povečanjem konkurenčnosti, predvsem večjo učinkovitost investiranja in obratovanja, ter 
razbremenitev sektorja zunanjih stroškov. 

V okviru mehanizmov za dosego okoljskih ciljev je predvidena internalizacija zunanjih 
stroškov energije, preko povečevanja ravni obdavčitve fosilnih goriv za ogrevanje in 
širjenja obdavčitve za neobdavčene energente. Postopna internalizacija vseh zunanjih 
stroškov za energijo je potrebna in predvidena tudi zaradi povečanja konkurenčnosti 
obnovljivih virov in ukrepov učinkovite rabe energije, okoljskih učinkov, zmanjšanja 
emisij TGP in zmanjšanja odvisnosti od uvoza naftnih derivatov ter tudi uveljavljanja 
načela »onesnaževalec plača«. ReNEP je za izvedbo tega cilja predvidel pripravo in 
uvedbo metodologije za internalizacijo zunanjih stroškov z obdavčenjem, skladno z 

                                                 
51 Enakovreden izraz zunanjim stroškom so eksterni stroški ali družbeni mejni stroški. 
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načelom "onesnaževalec plača", postopno povišanje davčne obremenitve za mineralna 
olja in pline za ogrevanje v široki rabi in uvedbo trošarine na električno energijo pri 
končnem porabniku. 

Stanje 

Iz izračunov zunanjih stroškov proizvodnje električne energije52 je razvidno, da so se 
eksterni stroški proizvodnje v obdobju od 1990 do 2005, kljub večanju proizvodnje 
električne energije, precej zmanjšali. Ocenjeno je, da so v Sloveniji v letu 2005 zunanji 
stroški proizvodnje električne energije znašali od 3,5 do 9,9 cent €/kWh (v stalnih cenah 
2000) (Slika 36), kar je več, kot so znašali ti stroški v povprečju v EU-25 v letu 2004 (1,8 - 
6,0 cent €/kWh). Zunanji stroški v Sloveniji so precejšnji in so odraz predvsem velikega 
deleža proizvedene električne energije iz fosilnih goriv (premoga). 

Višino eksternih stroškov proizvodnje električne energije v Sloveniji v največji meri 
določajo emisije SO2, NOx in VOC, ki vplivajo na zdravje ljudi in ekosisteme, kar 
posredno vpliva na večje izdatke v zdravstvu in kmetijstvu, ki jih nosi celotna družba. 

V Sloveniji se ena tretjina električne energije proizvede iz premoga, učinkovitost 
proizvodnje električne energije v termoelektrarnah pa je manj učinkovita kot v 
primerljivih enotah v EU, poleg tega so proizvodne enote locirane v neposredni bližini 
urbanih naselij. 
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Slika 36: Zunanji stroški proizvodnje električne energije v Sloveniji v obdobju 1990-2005, 
(stalne cene 2000) in raven obdavčitve električne energije 

                                                 
52 V praksi obstaja več načinov in metodologij izračuna zunanjih stroškov proizvodnje električne energije. Med seboj se 

razlikujejo po načinu ocenjevanja, glede definicije in nabora okoljskih in drugih vplivov, ocene specifičnih stroškovnih 
vplivov idr. V izračunu kazalca za Slovenijo je bila uporabljena metodologija izračunov, ki jo uporablja Evropska agencija 
za okolje (EEA). Kazalec zunanjih stroškov je v tem primeru izračunan kot vsota treh vplivov, ki so povezani s proizvodnjo 
električne energije: stroški klimatskih sprememb, kot posledica emisij CO2; stroški (vplivi na zdravje in pridelek) povezani z 
ostalimi onesnaževali zraka (NOx, SO2, NMVOC; PM2,5, NH3) in ostali ne okoljski stroški povezani s proizvodnje 
električne energije iz nefosilnih goriv. 
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Iz pregleda po posameznih virih energije je razvidno, da proizvodnja električne energije 
iz premoga in tekočih goriv, povzroča najvišje zunanje stroške. Ocenjuje se, da so v letu 
2005 zunanji stroški proizvodnje iz premoga znašali od 7,3 do 23,9 cent €/kWh, zunanji 
stroški proizvodnje iz tekočih goriv (kurilno olje, mazut, utekočinjen naftni plin) pa od 
6,3 do 20,4 cent €/kWh. Pri proizvodnje električne energije iz zemeljskega plina so 
zunanji stroški ocenjeni na 2,9 do 10,3 cent €/kWh, pri jedrski energiji 1,9 cent €/kWh, 
pri obnovljivih virih energije pa do 0,1 cent €/kWh53 (Slika 37). Zunanji stroški 
proizvodnje električne energije so se, glede na leto 1990, zmanjšali pri vseh tehnologijah. 
Največji napredek je bil dosežen pri premogu, predvsem zaradi razžveplanja dimnih 
plinov v TEŠ in TET, medtem ko zamenjava goriv pri zmanjševanju zunanjih stroškov ni 
imela izrazitega vpliva. 
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Vir: SURS (2007), Eurostat (2007), ARSO (2007) 

Slika 37: Zunanji stroški proizvodnje električne energije v Sloveniji po gorivih 

 

V Sloveniji internalizacija zunanjih stroškov zaradi številnih nasprotnih si interesov, 
negotovosti in izvedbenih problemov ni izvedena v popolnosti. V Sloveniji se s trošarino 
ali okoljsko dajatvijo zbrana sredstva ne namenjajo za preventivo ali sanacijo zunanjih 
vplivov. Izvaja se tudi nasprotna, spodbujevalna cenovna politika, z manjšo fiskalno 
internalizacijo (obdavčenjem) ali celo s subvencijami nekaterih oblik energije (glej 
poglavje 3.5). 

Električna energija do nedavnega ni bila posebej obdavčena, edino davčno obremenitev 
za gospodinjstva je predstavljal davek na dodano vrednost. Z letom 2007 se je uvedla 
trošarina na električno energijo v višini 1 €/MWh za gospodinjske uporabnike oz. 0,5 
€/MWh za poslovno rabo. Na podlagi podatkov o cenah električne energije za 
gospodinjstva, je davčna obremenitev iz naslova davka na dodano vrednost v letu 2005 
znašala 1,4 centa €/kWh, z upoštevanjem trošarine pa 1,5 cent €/kWh. S takšnim 
                                                 
53 Zunanji stroški so izraženi v cenah leta 2000. 
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nivojem davkov je zagotovljena le delna internalizacija zunanjih stroškov proizvodnje 
električne energije. Z uvedbo trošarine na električno energijo je bil storjen prvi korak k 
večji internalizaciji, vendar raven trošarine ostaja premajhna, da bi končne cene električne 
energije bolje odražale zunanje stroške proizvodnje električne energije. 

3.5 Subvencije v energetiki 

Slovenska energetska politika, ki je opredeljena v ReNEP, ima na področju 
subvencioniranja proizvodnje in virov energije postavljene konkretne cilje predvsem pri 
spodbujanju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Nacionalni energetski program 
predvideva, da država za ukrepe učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov ter 
za spremljevalne izobraževalne in promocijske aktivnosti, letno nameni 54,04 mio € 
(12,95 mrd SIT), od tega 33,8 mio € za ukrepe učinkovite rabe energije in 16,27 mio € za 
spodbujanje obnovljivih virov energije in 4 mio  Na področju subvencioniranja izrabe 
premoga je na ravni EU sprejeta Uredba Sveta 1407/2002/ES, ki dovoljuje nadaljevanje 
subvencioniranja premoga do konca leta 2010, subvencije pa naj bi bile namenjene 
prestrukturiranju proizvodnje ob upoštevanju socialnih in regionalnih pogledov in 
zagotavljanju dostopa do ekonomsko upravičenih zalog domačega premoga kot strateške 
rezerve.  

Celovit pregled stanja na področju subvencioniranja energije v Sloveniji do danes še ni bil 
pripravljen. Poglavje o subvencijah v energetiki, s pregledom stanja na tem področju, je 
bilo pripravljeno prvič, ocene pa so pripravljene iz podatkov treh virov: evidence 
državnih pomoči, katerih skrbnik je Ministrstvo za finance, finančni podatki ELES-a o 
plačilih za prednostno dispečiranje in podatki o zneskih nepovratnih sredstvih in 
dodeljenih kreditih za investicije v URE in OVE Ministrstva za okolje in prostor ter 
Ekosklada. V analizo je bila zajeta večina sredstev in oblik spodbud pri čemer obstaja 
verjetnost, da zaradi pomanjkanja informacij, nekatera sredstva v analizo niso bila zajeta.  

Stanje 

Ocenjuje se, da so subvencije v energetiki v letu 2006 znašale 65 mio €54. Kar 63 % tega 
zneska je bilo neposredno in posredno namenjeno izrabi in pridobivanju energije iz 
fosilnih goriv, 31 % učinkoviti rabi in obnovljivim virom energije, ostala pomoč je bila 
namenjena izrabi drugih virov energije ali pa namena pomoči ni bilo mogoče natančno 
definirati.  

                                                 
54 Na ravni držav EU ne obstaja skupni dogovor glede definicije subvencij v energetiki. Pod izrazom subvencija, se 

najpogosteje razumejo neposredna plačila proizvajalcu ali porabniku energije, subvencijo pa predstavljajo tudi druge, manj 
transparentne oblike pomoči ali podpornih mehanizmov kot so oprostitve plačila davkov, popusti, nadzor cen, omejitve v 
trgovanju, omejitve pri vstopanju na trg idr.  

 V oceni subvencij na področju energetike v Sloveniji so bile zajete naslednje pomoči: 
• pomoči, ki so bile dodeljene podjetjem, katerih osnovna dejavnost je premogovništvo, proizvodnja električne energije, 

toplote in distribucija zemeljskega plina in zajemajo vse kategorije državnih pomoči (pomoč za raziskave in razvoj, 
pomoči za mala in srednja podjetja, pomoč za prestrukturiranje, zaposlovanje, usposabljanje, varčevanje z energijo in 
varstvo okolja, regionalne pomoči).  

• nepovratna sredstva, ki jih je Ministrstvo za okolje in prostor dodeljevalo pravnim in fizičnim osebam za izvedene 
ukrepe učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, 

• pomoči iz naslova subvencionirane obrestne mere, ki so bila dodeljena s strani Eko sklada za naložbe varstva zraka in 
podnebja, 

• sredstva iz naslova prednostnega dispečiranja električne energije. 
 V oceni subvencij v energetike v Sloveniji niso bile zajete dodeljene koncesije za izgradnjo HE Boštanj in Blanca. 
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Iz pridobljenih podatkov je razvidno, da se subvencije na področju energetike zadnja leta 
nekoliko zmanjšujejo. V letu 2006 je bilo s strani države dodeljenih za 3,4 % manj 
sredstev kot leta 2005. Glavni razlog za znižanje subvencij so predvsem manjša izplačila 
za prednostno dispečiranje proizvodnje električne energije. 

Ocenjuje se, da je bilo v letu 2006 21,3 mio € subvencij (33 %) dodeljenih iz proračuna 
(»on-budget« subvencije), ostalih 43,9 mio € (67 %) sredstev pa je bilo dodeljenih iz 
drugih virov (»off-budget« subvencije).  

V Sloveniji je še vedno najbolj subvencioniran energent premog. V letu 2006 je bilo za 
izkoriščanje premoga dodeljenih 40,9 mio € sredstev, od tega 14,6 mio € za zapiranje 
rudnika RTH, 26,3 mio € pa je bilo izplačil podjetjema TET in TE-TOL iz naslova 
prednostnega dispečiranja električne energije. Na področju spodbujanja učinkovite rabe 
in obnovljivih virov energije je bilo v letu 2006 dodeljenih 20,2 mio € sredstev, od tega: 
13,3 mio € izplačil kvalificiranim proizvajalcem električne energije (proizvodnja iz OVE 
in SPTE), na 2,8 mio € je ocenjena državna pomoč iz naslova subvencionirane obrestne 
mere kreditov, ki jih dodeljuje Eko Sklad, za investicije v URE in OVE pa je bilo s strani 
MOP dodeljenih 1,9 mio € nepovratnih sredstev. 
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Slika 38: Subvencije v energetiki v obdobju 2000 do 2006 

 

V letu 2006 se je delež subvencij, ki so bile v okviru področja energetike namenjene 
spodbujanju učinkovite rabe energije in izrabi obnovljivih virov energije, povečal. Glavni 
razlog za to pripisujemo večjemu številu dodeljenih kreditov s subvencionirano obrestno 
mero. V letu 2006 je na področju subvencioniranja električne energije opazno zmanjšanje 
plačil iz naslova prednostnega dispečiranja podjetju TETOL. 
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Subvencije v letu 2006

nerazporejeno; 
0,44%
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proizvajalci; 20,36%

TETOL - prednostno 
dispečiranje; 8,28%

TET - prednostno 
dispečiranje; 31,98%

nafta in plin; 3,34%

OVE in URE; 10,60%

oskrba z električno 
energijo, plinom in 

toploto; 2,56%

premog; 22,45%

 

Vir: Ministrstvo za Finance (2007), Ministrstvo za okolje in prostor (2007) in ELES (2007) 

Slika 39: Porazdelitev državnih pomoči po posameznih virih energije v letu 2006 

 
 
 

Subvencije v letu 2001
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0,00%

Ostali kvalificirani 
proizvajalci; 0,00%

 

Vir: Ministrstvo za Finance (2007), Ministrstvo za okolje in prostor (2007) in ELES (2007) 

Slika 40: Porazdelitev državnih pomoči po posameznih virih energije v letu 2001 
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4 ZANESLJIVOST 

Rast porabe energije se je v letu 2006 nadaljevala in z njo se je povečal tudi uvoz 
električne energije in goriva. Stroški za uvoz električne energije in goriva so bili večji za 
22,1 % od stroškov uvoza v letu 2005 in so znašali 490,2 mrd SIT55 (2,05 mrd €), kar 
predstavlja 17,7 % celotnega uvoza RS in 6,7 % bruto domačega proizvoda (BDP). Delež 
uvoza naftnih derivatov predstavlja 11,2 % celotnega uvoza v državi, oziroma 4,2 % 
BDP. Povečujejo se tveganja, povezana z odvisnostjo od uvoza, predvsem občutljivost za 
hitro rast cene naftnih derivatov. 

Energetska politika56 za zagotavljanje zanesljive in kakovostne oskrbe z energijo ne 
obravnava le zmanjševanja odvisnosti od uvoza oziroma maksimiranja samozadostnosti 
oskrbe, temveč osrednjo pozornost posveča predvsem ukrepom za obvladovanje tveganj, 
povezanih z odvisnostjo od uvoza. Pomembne lastnosti zanesljivosti so povezane z 
uravnoteženostjo in diverzifikacijo virov energije po produktih in državah izvora, 
zmanjševanjem uvoza z obvladovanjem rasti rabe energije in iskanjem strateških 
partnerstev z dobavitelji goriv za zagotavljanje dolgoročno stabilnih cen energije. 

Zanesljivost oskrbe z električno energijo57 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 temu področju posvetiti več 
pozornosti. 

Zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom zagotavljajo dolgoročne pogodbe za dobavo 
zemeljskega plina in zagotavljanje standardov zanesljivosti dobave zemeljskega plina 
posebnim odjemalcem58 (dobave zadostne količine zemeljskega plina tudi v primeru 
izjemnih razmer: delne motnje pri dobavi zemeljskega plina v Republiki Sloveniji, ki 
predstavlja do 20 % zmanjšanje njegovih dobav v državo, in izjemno nizke povprečne 
petdnevne temperature, ki se statistično pojavljajo vsakih 20 let).  

 

                                                 
55 Vir: Statistični urad RS. 
56 Energetski zakon: Ur. l. RS št. 9/2007. 
57 »Strateška zanesljivost oskrbe« uporabljamo kot enakopomenko za angleško »security of supply«. 
58 Uredba o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom: Ur. l. RS št. 8/2007. 
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Slovenska energetska politika na področju zanesljivosti opredeljuje 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 povečanje rabe OVE, 
4.  ohranjanje sedanjega ali vsaj večinskega lastniškega deleža države v vseh energetskih 

podjetjih je 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. zahteva do dobaviteljev zemeljskega plina za zagotavljanje dobave zemeljskega plina 
posebnim odjemalcem v primeru izjemno nizkih temperatur ali izpadov dobav 
(standard zanesljivosti dobave zemeljskega plina),  

7.  zmanjšanje poslovnih tveganj in ekonomsko učinkovitejša alokacija sredstev podjetij, 
udeleženih na trgu z energijo. 

4.1 Odvisnost od uvoza energije 

Evropska unija (EU-25) je energetsko odvisna od uvoza več kot polovice svoje potrebne 
energije iz drugih držav. Po podatkih za leto 2004 je bila energetska odvisnost59 Evropske 
unije (50,2 %) in Slovenije (52,1 %) največja pri preskrbi z naftnimi derivati (80,2 % 
oziroma 100 %) in zemeljskim plinom (54,5 % oziroma 99,5 %).  

Pri oskrbi z naftnimi derivati v Evropski uniji prevladuje uvoz iz držav Bližnjega in 
Srednjega vzhoda ter Rusije, podobno velja za Slovenijo, ki uvaža naftne derivate 
pretežno iz rafinerij v EU60. Pri oskrbi z zemeljskim plinom v Evropski uniji je pretežni 
del uvoza iz Rusije (36,4 %), severne Afrike, predvsem Alžirije, in Norveške61, medtem 
ko je uvoz zemeljskega plina62 v Sloveniji pretežno iz Rusije in Alžirije ter manjši del iz 
Avstrije. Indikator energetske odvisnosti, ki meri razmerje med uvoženo energijo in 
porabo energije, se redno spremlja, vendar zanj ni postavljenih kvantitativnih ciljev. 
Konkretni operativni cilji se nanašajo na povečanje deleža biogoriv in proizvodnje 
električne energije na osnovi obnovljivih virov in zagotavljanje večine devetdesetdnevnih 
rezerv nafte in naftnih derivatov na lokacijah v Republiki Sloveniji.  

Stanje 

Odvisnost države od uvoza energije je vedno visoka in presega polovico potrebne 
energije, leta 2006 je bila 51,8 %63; kar je nekoliko ugodneje kot leta 2005 (52,5 %). 
Nihanja se pojavljajo predvsem zaradi razlik v hidroloških razmerah. Dolgoročno se 
povečuje uvoz trdnih in tekočih goriv ter uvoz električne energije.  
                                                 
59 EU - DG Energy and Transport: ENERGY & TRANSPORT 2006 IN FIGURES - Part 2 : ENERGY. 
60 SURS, IJS. 
61 Cristobal Burgos Alonso: Security of Energy Supply: Towards a European Strategy, Gas Workshop for EU Accession 

Candidate Countries, Brussels, 8 Nov 2002. http://ec.europa.eu/energy/gas/workshop_2002/index_en.htm 
62 V letu 2006 je bilo največ, kar 51,2 % zemeljskega plina dobavljenega iz Rusije, 32,3 % iz Alžirije, 16,5 % iz Avstrije. Vir: 

Javna agencija RS za energijo:  
http://www.agen-rs.si/sl/informacija.asp?id_informacija=995&id_meta_type=30&type_informacij 

63 SURS: Slovenija v številkah 2007 (Slovenia in figures), Ljubljana 2007: 
 http://www.stat.si/doc/pub/slo_figures_07.pdf 
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Pri energetskih transformacijah je struktura taka: 

• uvoz električne energije se je povečal, tako da je postala Slovenija neto uvoznica 
električne energije. Neto uvoz električne energije v letu 2006 je znašal 0,3 % 
električne energije pridobljene v Sloveniji - v tem deležu uvoza je statistično 
upoštevana tudi polovica proizvodnje jedrske elektrarne oddane Hrvaški. Delež 
proizvodnje električne energije iz uvoženih virov je v celotni proizvodnji v 
Sloveniji znašal 6,1 % (Slika 41 in Slika 42)64. Brez polovice proizvodnje NEK v 
bilanci Slovenije pa je znašal uvoz električne energije v Slovenijo 20 %, in delež 
proizvodnje električne energije iz uvoženih virov pa 7,5 %.  

• 76,5 % proizvodnje daljinske toplote je iz uvoženih goriv, domača proizvodnja pa 
21,9 % iz lignita in 1,6 % iz obnovljivih virov energije65.  

Odvisnost od uvoženih goriv je precej različna glede na namen rabe končne energije: 

• odvisnost je največja pri pogonskih gorivih za promet, saj je delež naftnih 
derivatov 98,9 % (Slika 41), 

• odvisnost od uvoza za oskrbo s toploto za ogrevanje je manjša in porazdeljena 
med več energentov kot v prometu. Skupaj uvažamo v državo 69,4 % virov za 
toploto za ogrevanje (uvoženi naftni proizvodi predstavljajo 49,4, zemeljski plin 
966 in uvožena goriva pri oskrbi z daljinsko toploto pa 10,7 odstotnih točk), 

• v predelovalni industriji je 58,7 % porabljene energije iz uvoza, k temu prispeva 
zemeljski plin 34,6, tekoča goriva pa 14,9 odstotnih točk. 
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Slika 41: Odvisnost Slovenije od uvoza glede na namen rabe energije leta 2006 

                                                 
64 V skladu z mednarodnimi standardi se pri indikatorjih uvozne odvisnosti upošteva vso proizvodnjo v državi. 
65 Vir: SURS 
66 Ocena IJS 
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Slika 42: Struktura proizvodnje električne energije glede na vir leta 2006 
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Slika 43: Struktura rabe goriv za oskrbo s toploto leta 2006 

 
 
Odvisnost od uvoza energije je v Sloveniji nekoliko slabša kot v povprečju EU 25; tam je 
v letu 2004 znašala 50,2 %67. Slovenija ima sicer nekoliko boljšo porazdelitev rabe goriv 
kot EU: večji delež obnovljivih virov energije, več jedrske energije, večjo porabo 
domačih premogov in manjšo porabo naftnih derivatov in zemeljskega plina (glej 
poglavje 1.1), vendar pa je odvisnost od uvoza kljub temu večja kot v EU, ki ima lastno 
proizvodnjo tekočih in plinastih goriv68.  

                                                 
67 Zadnji objavljeni statistični podatek, SURS. 
68 Strukture uvoza goriv glede na državo izvora statistika v Sloveniji ne spremlja oz. ne objavlja, ni pa tudi podatkov o nakupu 

goriv v državah EU. 
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Odvisnost od uvoza energije v večini posameznih držav članic EU presega 50 %. V 
Sloveniji je nižja kot v večini drugih držav članic EU in je bila v letu 2004 najbližja 
povprečni ravni EU-25 (Slika 44)69. 
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Slika 44: Primerjava energetske odvisnosti v državah EU za leto 2004 

4.2 Zadostnost kapacitet oskrbe z električno energijo 

Zadostnost70 elektroenergetskega sistema je lastnost, ki opisuje njegovo sposobnost za 
zadovoljevanje povpraševanja odjemalcev po moči in energiji glede na zmogljivosti 
komponent sistema in napetostne omejitve, upoštevajoč načrtovane in nenačrtovane 
izpade elementov sistema. Zadostnost je mera za sposobnost elektroenergetskega 
sistema, da zmore obremenitve v vseh stanjih, v katerih se sistem lahko znajde v 
normalnih obratovalnih razmerah. V pojem zadostnost lahko v praksi vključimo tudi 
porabniško stran in ukrepe vodenja porabe (angl. Demand Side Management). Pri tem 
upoštevamo censko elastičnost odjema, ki obsega tako odziv odjemalcev (znižanje 
odjema ob povišanju cene energije), kot tudi pogodbe o oskrbi s prekinitvami, in lajša 
problem zadostnosti oskrbe. V ReNEP-u je poudarjen splošni cilj - zagotavljanje 
strateške zanesljivosti oskrbe, pri čemer je smiselno uporabiti mednarodno priznane 
pristope, metodologije in kriterije za ocenjevanje strateške zanesljivosti oskrbe. Tudi ta 
del ReNEP-a bi bilo potrebno čim prej smiselno dopolniti. 

Najbolj uporabljani orodji za prikaz zadostnosti kapacitet sta: 

• kazalec LOLE (ang. Loss of Load Expectation) v urah na leto, 

• UCTE metoda za ocenjevanje zadostnosti. 

                                                 
69 Vir: EU/EC: European Union in Figures: Energy & Transport 2007. 
70 Definicija zadostnosti po UCTE (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity). 



 76 

4.2.1 Stanje v elektroenergetskem sistemu Slovenije 

Kazalec LOLE 

Pri ocenah zanesljivosti oskrbe se pogosto uporablja kazalec pričakovane nenapajane 
porabe, LOLE (angl. Loss of Load Expectation). Kazalec LOLE podaja zadostnost v 
elektroenergetskem sistemu (EES) in opisuje verjetnost, da proizvodne zmogljivosti v 
sistemu ne bodo mogle pokriti celotne porabe. Računa se na podlagi urne porabe in 
podatkov o zanesljivosti elektrarn, podaja pa pričakovano število ur na leto, ko celotna 
poraba v sistemu ne bo napajana. Po priporočilih UCTE znaša mejna vrednost za 
zagotovitev zanesljive oskrbe z električno energijo največ 10 ur/leto. Pomemben vpliv na 
kazalec LOLE ima uvoz električne energije, ki nadomesti proizvodnjo iz domačih 
elektrarn. S tem se poveča rezerva moči v EES-u in posledično zmanjša vrednost kazalca 
LOLE. 

 
 

 
Vir:ELES 

Slika 45: LOLE v letih 2004-2008 

 
 
Če upoštevamo dopustno vrednost LOLE največ 10 ur/leto, smo v slovenskem EES-u 
za doseganje omenjenega kriterija v letu 2006 potrebovali uvoz preko 750 MW moči. 
Slika 45 prikazuje vrednosti kazalca LOLE za obdobje 2004 - 2008.  

UCTE metodologija 

Ocena zanesljivosti po metodologiji UCTE temelji na primerjavi med količino odjema in 
razpoložljivimi proizvodnimi kapacitetami. Bilanco moči se opazuje sinhrono, ob 
referenčnih časih, ki so usklajeni v celotnem UCTE omrežju. Ti referenčni časi so tretja 
sreda v januarju (ob 11:00 in 19:00) in tretja sreda v juliju (ob 11:00). Pri napovedi odjema 
se predpostavlja normalne klimatske pogoje.  
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Slika 46 prikazuje vrednost referenčnega odjema in mesečne konice, ki se je v letu 2006 
gibala v pasu med razpoložljivo močjo, kateri je odšteta sistemska rezerva, in 
razpoložljivo močjo. To pomeni, da mora Slovenija skoraj v vseh trenutkih koristiti del 
sistemske rezerve za pokrivanje referenčne porabe po metodi UCTE. Pri tem grafu je 
upoštevana celotna moč NEK. 

 
 

 
Vir: UCTE 

Slika 46: Moči v slovenskem EES v letu 2006 po UCTE metodi  

 

Slika 47 prikazuje oceno zadostnosti z upoštevanjem 100 % NEK (rdeči stolpci) in 50 % 
NEK (modri stolpci). Vidimo, da se stanje v primeru izločitve hrvaškega dela NEK še 
bistveno poslabša. 
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Vir:SURS 

Slika 47: Končna ocena zadostnosti v EES Slovenije za leto 2006 

 

Za zagotovitev zanesljive oskrbe z električno energijo naj bi bila preostala moč večja ali 
enaka referenčni meji zadostnosti. Kot kaže Slika 48 je ta meja presežena le v dveh 
mesecih. Glede na metodologijo UCTE pa se opazujeta le meseca januar in julij. Kazalec 
ocene zadostnosti je v obeh primerih negativen, kar pomeni, da Slovenija ni izpolnjevala 
kriterija zadostnosti. V omenjenih terminih je bil izmerjen primanjkljaj 313 MW oziroma 
52 MW, če upoštevamo celotno moč NEK v slovenskem EES-u. V primeru, da 
upoštevamo 50 % NEK v slovenskem EES-u, se končna ocena zadostnosti bistveno 
poslabša in znaša -622 MW oziroma -560 MW. 

4.2.2 Stanje uvoza in izvoza 

Glede obratovalne sigurnosti prenosnega omrežja je na sliki (Slika 48) prikazano stanje 
uvoza in izvoza električne energije za zadnjih sedem let. Stanje pri oskrbi in porabi ter 
stanje v prenosnem omrežju opisujejo tri vrste bilanc: 

• bilanca proizvodnje in porabe v državi (fizična bilanca proizvodnje in porabe), 

• bilanca pretokov v in iz države (fizični pretoki po povezovalnih daljnovodih), 

• bilanca nabav in prodaje za oskrbo odjemalcev v državi (komercialna bilanca). 
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Vir:SURS 

Slika 48: Energijska bilanca električne energije v Sloveniji 2000-2006 

 
Komercialna bilanca podaja pregled trgovanja za potrebe odjemalcev v Sloveniji. V tej 
bilanci je treba upoštevati, da je polovica električne energije iz jedrske elektrarne v 
skladu z meddržavno pogodbo takoj predana hrvaškemu solastniku v polno 
razpolaganje. S tem se odstrani iz oskrbovalne bilance Slovenije, na drugi strani pa se 
upoštevajo vsi ostali uvozno/izvozni posli z električno energijo slovenskih podjetij, 
namenjeni oskrbi Slovenije. Z odpiranjem trga z električno energijo postajajo 
komercialne bilance težje sledljive, zlasti za posle znotraj EU, saj zanje niso potrebni 
uvozno/izvozni (carinski) dokumenti.  

Iz fizične bilanca pretokov na prenosnem omrežju je razvidno, da je v letu 2006 uvoz v 
Slovenijo znašal 7.071 GWh, izvoz pa 6.835 GWh, kar je manj kot leta 2005 (Tabela 7). 
Slovenija je tako zopet tudi pri fizičnih pretokih postala uvoznica električne energije. 
Pretoki skozi Slovenijo so se tako vrnili na pretoke energije, primerljive z letom 2003. 
Razlog temu je predvsem zmanjševanje količin poceni energije na vzhodu ter višanje 
njene cene. Upoštevajoč meddržavno pogodbo glede NEK in proizvodnjo električne 
energije v Sloveniji za slovenski odjem pa je neto uvoz pozitiven in znaša 2.825 GWh 
energije, kar predstavlja 20 % končne porabe v Sloveniji. Razmere prikazuje Slika 48. 
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Tabela 7: Fizične bilance pretokov energije na mejah prenosnega omrežja 

Leto 2003 [GWh] Leto 2004 [GWh] Iz SLO v 
uvoz izvoz U-I uvoz izvoz U-I 

Avstrijo 3.083 198 2.885 2.012 235 1.777 
Italijo 46 4.536 -4.490 4 6.170 -6.166 
Hrvaško 3.665 1.941 1.724 5.416 1.782 3.634 

       
Leto 2005 [GWh] Leto 2006 [GWh] Iz SLO v 

uvoz izvoz U-I uvoz izvoz U-I 
Avstrijo 1.349 532 817 2.213 983 1.230 
Italijo 1 7.979 -7.978 155 3.184 -3.029 
Hrvaško 7.993 1.012 6.981 4.703 2.668 2.035 
Vir: Letna poročila 2003 – 2006, ELES 

Dogodki in aktivnosti 

Na predlog Evropske komisije je Evropski parlament 18. januarja 2006 sprejel direktivo 
Evropskega parlamenta in Sveta 2005/89/ES, ki govori o ukrepih za zagotavljanje 
zanesljivosti oskrbe z električno energijo in naložb v infrastrukturo. Po tej Direktivi lahko 
države članice od sistemskih operaterjev prenosnih omrežij zahtevajo, da zagotovijo 
ustrezen obseg proizvodnih zmogljivosti ali sprejetje enakovrednih tržno usmerjenih 
ukrepov. Države članice lahko ob upoštevanju členov 87 in 88 Pogodbe Evropske 
Skupnosti, sprejmejo tudi ukrepe za spodbujanje novih proizvodnih zmogljivosti, vstop 
novih proizvodnih podjetij, odstranjevanje ovir za različne oblike dolgoročnih pogodb, 
ukrepe za vodenje rabe energije na strani porabnikov in varčevanje z energijo. Zahtevana 
je preglednost in nediskriminatornost postopkov, kot jih določa Direktiva 2003/54/ES. 

V Sloveniji ni zakonodaje, ki bi ustrezno obravnavala zanesljivost oskrbe in spodbujala 
nove investicije v proizvodne enote. 

4.3 Kakovost oskrbe z električno energijo 

Kakovostna oskrba z električno energijo je eden od stebrov prihodnjega gospodarskega 
razvoja Slovenije. Žal zaenkrat še ni dosežena potrebna stopnja objektivnega poročanja 
in ukrepanja v zvezi z zagotavljanjem kakovosti oskrbe z električno energijo, saj v 
Sloveniji še vedno nimamo v celoti objavljenih podatkov o kakovosti oskrbe z električno 
energijo. 

V EU sta uveljavljeni dve direktivi, ki obravnavata kakovost. To sta Direktiva 
85/374/EGS, ki kot generalna direktiva obravnava kakovost izdelkov, in odreja, da je 
npr. pri proizvodnji električne energije za njeno kakovost odgovoren proizvajalec, ter 
Direktiva 89/336/EGS z amandmaji v letih 1992/1993, ki obravnava elektromagnetno 
kompatibilnost (EMC) pri aparatih. Na področju tehnične standardizacije pa sta nastala 
naslednja standarda, povezana s kakovostjo: EN 50160 (evropska elektrotehnična 
standardizacija – CENELEC) in IEC 61000 Elektromagnetna kompatibilnost 
(mednarodna elektrotehniška komisija – IEC). V dokumentih Sveta evropskih 
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energetskih regulatorjev – CEER se kakovost oskrbe z električno energijo na novo 
definira s tremi komponentami: 

• komercialna kakovost, 

• zanesljivost napajanja (tudi neprekinjenost napajanja), in 

• napetostna kakovost. 

Komercialna kakovost 

Komercialna kakovost je nova komponenta celovite kakovosti oskrbe z električno 
energijo. Nanaša se na storitve in poslovne komunikacije reguliranih omrežnih podjetij 
do svojih odjemalcev. Javna agencija RS za energijo (AGEN-RS) je predpisala naslednje 
kazalnike kakovosti: 

• čas, potreben za izvedbo manjših del (menjava števca, izdelava NN priključka 
itn.), 

• čas, potreben za priključitev uporabnika na omrežje, 

• čas, potreben za ponovno vzpostavitev oskrbe z električno energijo pri 
nenapovedanih prekinitvah, 

• čas, potreben za odgovor na vprašanje uporabnika omrežja. 

Del komercialne kakovosti je tudi individualna komercialna kakovost, ki jo morajo 
sistemski operaterji zagotavljati vsakemu odjemalcu. Nekatere vrednosti so predpisane v 
zakonodajnih aktih, druge pa je predlagala AGEN-RS na podlagi tretjega primerjalnega 
poročila CEER o kakovosti oskrbe z električno energijo v letu 2005. V individualni 
komercialni kakovosti so zajeti minimalni odzivni časi za:  

• ponovno priključitev,  

• zamenjavo pregorele varovalke,  

• napoved obiska,  

• posredovanje informacij o priključevanju, 

• rešitev reklamacije v zvezi s števcem ali s stroški plačila in aktiviranje priključka.  

Vrednosti oziroma način merjenja komercialne kakovosti še niso opisane v nobenem 
tehničnem standardu.  

Zanesljivost napajanja 

Zanesljivost napajanja se spremlja pri posameznih operaterjih omrežja (prenosnega in 
distribucijskih) s kazalniki SAIDI (System Average Interruption Duration Index, indeks 
povprečnega trajanja prekinitev napajanja v sistemu) in SAIFI (System average 
interruption frequency index, indeks poprečnega števila prekinitev napajanja odjemalcev 
in celotnega števila napajanja odjemalcev). V praksah različnih podjetij so znani še mnogi 
drugi kazalniki za zanesljivost napajanja, vendar sta se zgornja dva v zadnjih letih 
uveljavila kot najbolj uporabna.  
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Kakovost napetosti 

Kakovost napetosti kot komponenta kakovosti oskrbe z električno energijo je še najbolj 
tehnične narave in predstavlja kontinuiteto starega pojmovanja kakovosti oskrbe. Vezana 
je na spremljanje in izpolnjevanje obstoječih tehničnih standardov EN 50160 in IEC 
61000. V Sloveniji imamo standard SIST EN 50160:2001, ki definira vse relevantne 
parametre za spremljanje in nadziranje kakovosti napetosti. 

4.3.1 Stanje glede kakovosti napetosti v Sloveniji 

Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP) v 8. poglavju predvideva 
spremljanje izvajanja energetskega programa na podlagi določenega sistema kazalcev. Za 
spremljanje kakovosti oskrbe odjemalcev z energijo (predvsem kakovosti električne 
energije) in energetskimi storitvami pa je zadolžen AGEN-RS (slovenski regulator). 
Zakonske podlage za določitev metodologije spremljanja in kazalcev za spremljanje 
kakovosti oskrbe so bile predvidene v spremembah Energetskega zakona (EZ) in še niso 
v celoti sprejete. Skladno z Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe 
dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in 
gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem, morajo 
operaterji omrežja vsako leto do konca aprila pripraviti poročila o kakovosti napetosti, 
zanesljivosti napajanja odjemalcev in komercialni kakovosti za prejšnje koledarsko leto.  

Zaradi različnega vodenja statistike dogodkov v preteklosti ni bilo mogoče izdelati 
skupnih kazalnikov za območje celotne Slovenije za zanesljivost (neprekinjenost) oskrbe 
z električno energijo in za komercialno kakovost. zato je AGEN-RS leta 2006 pripravila 
izhodišča in način elektronskega spremljanja vrednosti kazalnikov o zanesljivosti 
(neprekinjenosti) oskrbe z električno energijo za SODO.  

Z omenjenim spremljanjem so sistemski operaterji začeli zajemati podatke o komercialni 
kakovosti, prav tako pa tudi v celoti spremljajo kakovost napetosti na meji med 
prenosnim in distribucijskim omrežjem ter delno na zbiralkah VN/SN razdelilnih 
transformatorskih postaj. V nekaterih distribucijskih omrežjih je prisoten fliker, ki se 
prenaša iz prenosnega omrežja in je eden izmed parametrov, ki ne ustreza zahtevanim 
vrednostim v standardu. 

Skupno število pritožb o kakovosti napetosti je v letu 2006 znašalo 449 in je ostalo na 
enaki ravni kot v preteklem letu. Povzamemo lahko, da je razlog v čedalje globljem 
zavedanju odjemalcev o minimalni kakovosti električne energije in v vgrajevanju 
elektronskih tehnologij, ki so občutljive na kakovost napetosti. 

Podatki o številu in trajanju prekinitev, ki so jih posredovali sistemski operaterji, zaradi 
različnega načina zajemanja in izračuna niso primerljivi s podatki sistemskih operaterjev v 
EU. Tabela 8 prikazuje podatke o neprekinjenosti (zanesljivosti) oskrbe z električno 
energijo v nekaterih državah EU. Če primerjamo te podatke z dvema sistemskima 
operaterjema distribucijskega omrežja, ki sta predložila podatke o SAIDI in SAIFI, 
vidimo, da je vrednost SAIDI med 95 in 119 minutami na odjemalca in na leto, kar je 
primerljivo z operaterji v EU. Kazalec SAIFI, preračunan na raven Slovenije, kaže 99,98-
odstotno zanesljivost. 
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Tabela 8: Povprečno trajanje nenačrtovanih prekinitev oskrbe z električno energijo na 
odjemalca v letu 2006 

Država/operater Brez upoštevanja više sile Z upoštevanjem više sile 
Nemčija 19 30 
Nizozemska 23* 26 
Avstrija 31 Ni podatka 
Francija (2004) 51 57 
Velika Britanija (2004) 61 87 
Italija (2004) 76 91 
Španija(2004) 118 124 
Portugalska (2004) 149 218 
Irska (2004) 157 163 
Elektro Maribor, d. d. 119 Ni podatka 
Elektro primorska, d. d. 95 Ni podatka 

* ocenjena vrednost Vir: Agencija za energijo 

 

Kakovost napetosti v prenosnem omrežju 

ELES izvaja stalno spremljanje kakovosti napetosti na pomembnejših stičnih mestih med 
prenosnim omrežjem in njegovimi uporabniki. Iz analiz je razvidno, da vrednosti flikerja 
presegajo vrednosti, določene s standardom. Kritična področja so na nekaterih območjih 
Gorenjske, ki segajo do Ljubljane, kjer je povzročitelj Jeklarna Jesenice, na območjih 
Koroške s povzročiteljem Železarno Ravne, in ožjem območju Štajerske s povzročiteljem 
Železarno Štore. Za izboljšanje razmer je bil leta 2006 v RTP Okroglo vgrajen nov 
transformator z močjo 300 MVA, ki neposredno oskrbuje Jeklarno Jesenice in s tem 
znatno zmanjšuje vrednosti flikerja. Na preostalih dveh območjih je stanje 
nespremenjeno, vendar je predvidena vgradnja aktivne kompenzacije, ki naj bi zmanjšala 
vrednosti flikerja pod dovoljeno mejo. V letu 2006 AGEN-RS ni prejel nobene pritožbe 
zaradi slabe kakovosti napetosti. Tudi ELES v svojem letnem poročilu ugotavlja, da leta 
2006 ni bilo pritožb uporabnikov omrežja iz naslova slabe kakovosti napetosti. 

4.4 Rezerve goriv 

Zahteve po vzdrževanju obvezne rezerve nafte in naftnih derivatov v državah članicah 
EU za zagotavljanje stabilnosti (zanesljive) oskrbe so določene v direktivi EU 
68/414/EGS in 98/93/ES71 o obveznostih držav članic EGS glede vzdrževanja 
minimalnih zalog surove nafte in/ali naftnih derivatov in morajo ustrezati 
devetdesetdnevni povprečni porabi v preteklem letu za vse kategorije naftnih derivatov.  

Slovenija je v skladu z določili obeh Direktiv in Pristopne pogodbe, ki je določa 
prehodno obdobje za oblikovanje teh zalog do leta 2005, sprejela Zakon o blagovnih 
rezervah72. Zavod Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov 

                                                 
71 Direktiva 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. 
72 Zakon o blagovnih rezervah - uradno prečiščeno besedilo, Ur.l. RS, 98/2004. 
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(ZORD) je v letu 2005 uspešno zaključil petletni program oblikovanja 90-dnevnih 
obveznih rezerv nafte in njenih derivatov. 

Eden od ukrepov za zagotavljanje ustrezne ravni zanesljivosti oskrbe za posebne 
odjemalce zemeljskega plina, ki je opredeljen v Direktivi o ukrepih za zagotavljanje 
zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom (2004/67/ES), je skladiščenje zemeljskega 
plina. Države članice EU ob upoštevanju geoloških razmer na svojem ozemlju ter 
ekonomske in tehnične izvedljivosti, sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi ustrezna 
skladišča plina na njihovem ozemlju (ali ozemlju druge države) prispevajo k ustrezni ravni 
doseganja standardov zanesljivosti oskrbe.  

Uredba o zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom73 zahteva od 
dobaviteljev zemeljskega plina, ki dobavljajo zemeljski plin posebnim odjemalcem, da 
morajo dobavljati zadostne količine v skladu z določili iz Direktive 2004/67/ES. Uredba 
navaja listo možnih ukrepov dobaviteljem za zagotavljanje zanesljivosti dobave 
zemeljskega plina.  

Stanje 

Potrebne količine in stanje obveznih rezerv naftnih derivatov ob koncu leta 2006 so 
prikazani v tabeli (Tabela 974). Rezerve naftnih derivatov ob koncu leta 2006 presegajo 
zahteve iz Direktive in zadoščajo za 90,26-dnevno porabo.  

 
Tabela 9: Stanje rezerv naftnih proizvodov 31. 12. 2006 

SKUPINA GORIV Potrebne količine za  
90-dnevne rezerve  

leta 200675 
[ton] 

Stanje rezerv 
31. 12. 2006 

 
[ton] 

I. skupina  
(letalski bencin, NMB 91, NMB 95, NMB 

98) 

163.957 164.039 

II. skupina 
kerozini, reaktivno letalsko gorivo, drugi 

kerozini, plinsko olje; do vklj. 0,05 mas % 
S, plinsko olje; več kot 0,05 do vklj. 0,2 

mas % S 

370.028 370.357 

III. skupina 
kurilno olje; pod 1 mas % S, druga olja 

(mazuti) 

11.356 12.700 

Skupna količina 545.341 547.096 

Vir: ZORD: Letno poročilo 2006 

 
Podrobna dinamika oblikovanja obveznih rezerv naftnih derivatov do konca leta 2006 je 
prikazana v zgornji tabeli (Tabela 10). 
 

                                                 
73 Uredba o zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom, Ur.l. RS, 8/2007. 
74 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). 

75 Potrebne rezerve nafte in njenih derivatov za leto 2006 v višini, ki predstavlja 90 dni povprečne porabe v letu 2005 (sklep 
vlade RS dne 14.06.2006 na svoji redni seji pod točko 1.12). 
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Tabela 10: Stanje rezerv naftnih proizvodov 2000-2005  

 Količina Zaloge v dnevih Zahteva EU 

31.12.2000 30.685 5,8 / 
31.12.2001 132.579 22 / 
31.12.2002 375.876 62,7 60 
31.12.2003 417.317 72 66 
31.12.2004 448.262 75,12 75 
31.12.2005 550.828 90,03 90 
31.12.2006 547.096 90,26 90 

Vir: ZORD: Letno poročilo 2005 in 2006 

 
Rezerve nafte in njenih derivatov so uskladiščene na lokacijah v Sloveniji in zaradi 
pomanjkanja prostora tudi v tujini.  

Eden od ciljev in mehanizma energetske politike na področju zanesljivosti oskrbe z 
energijo je zagotavljanje večine devetdesetdnevnih rezerv nafte in naftnih derivatov na 
lokacijah v Republiki Sloveniji76. Povečanje rezervoarskih kapacitet za skladiščenje 
rezerve nafte in naftnih derivatov je načrtovano z razširitvijo obstoječih skladišč v 
Serminu, Zalogu, Ortneku, Celju, Račah in Lendavi77. 

Leta 2006 je bilo v Sloveniji uskladiščenih 71 % (od tega 4 % delegirano78) obveznih 
rezerv naftnih derivatov, v tujini pa preostali del, oziroma 29 % obveznih rezerv, od teh 
26 % v Zvezni Republiki Nemčiji (od tega 14 % delegirano) in 3 % v Italiji.79  

Za leto 2007 je vlada sprejela sklep80 o oblikovanju obvezne rezerve nafte in njenih 
derivatov v višini, ki predstavlja 90 dnevno povprečno porabo v letu 2006. Obvezne 
rezerve nafte in njenih derivatov morajo doseči minimalno stanje določenih zalog 
najkasneje 31. 7. 2007. 

 

                                                 
76 Resolucij o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP):Ur. l. RS, št. 57/2004. 
77 Odlok o spremembah in doplnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS: Ur. l. RS, št. 

11/1999. 
78 Delegirane količine so količine, za katere se družba, ki ima kot lastnik ali iz drugega pravnega naslova pravico do 

razpolaganja z njimi, pisno obveže, da bo imela te količine v času trajanja pogodbe na razpolago za ZORD Slovenija. ZORD 
Slovenija ima v času pogodbenega razmerja pravico zahtevati od teh podjetij, da delegirane količine prodajo ZORD 
Slovenija oz. jih sprostijo v skladu z navodili. Družba se hkrati obveže, da bo v primeru krize te zaloge prodala ZORD 
Slovenija pod določenimi pogoji. 

 Delegiranje količin v tujini mora zadostiti še naslednjim pogojem: 
- zavod mora imeti pogodbeno zagotovljeno pravico do odkupa teh rezerv v celotnem času trajanja pogodbe; metodologija 

določitve cene za odkup mora biti dogovorjena med pogodbenima partnericama, 
- najkrajše obdobje trajanja takšnih pogodb je 90 dni, 
- določiti je potrebno lokacijo skladišča (oz. podjetje, ki hrani rezerve), količino in kakovost naftnega derivata, 
- zagotovljena mora biti dejanska dostopnost rezerv v vsakem trenutku trajanja pogodbenega razmerja s strani podjetja, ki 

skladišči naftne derivate, 
- podjetje, ki skladišči naftne derivate, mora biti podvrženo jurisdikciji države članice, v kateri so rezerve locirane, z 

namenom, da lahko država članica izvede nadzor nad obstojem rezerv. 
79 Zavod Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov (ZORD): Letno poročilo 2006. 
80 http://www.mg.gov.si/si/splosno/novice/novica/period/1180061083///browse/2/article/2165/5671/?cHash=48d2a991a1 
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5 TRAJNOSTNI RAZVOJ ENERGETIKE 

5.1 Učinkovita raba in prihranki energije 

Cilji 

Načrtovane prihranke končne energije po sektorjih do leta 2010 je Slovenija določila že v 
Resoluciji o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP). Ciljni prihranki končne 
energije po sektorjih glede na leto 2004 znašajo:  

• 10 % v industriji in storitvenem sektorju , 

• 10 % v stavbah , 

• 15 % v javnem sektorju, 

• 10 % v prometu ter 

• podvojitev deleža električne energije iz soproizvodnje toplote in električne 
energije z 800 GWh v letu 2000 na 1.600 GWh v letu 2010. 

Vmesne ciljne prihrankov končne energije v obdobju 2004 - 2010 ReNEP ne opredeljuje. 

V letu 2006 se je Evropska unija odločila za pripravo usmeritev skupne energetske in 
klimatske politike81, v katero so popolnoma integrirana področja zanesljive oskrbe, 
konkurenčnosti in klimatska politika. Na ravni EU je bil oktobra 2006 sprejet Akcijski 
načrt za energetsko učinkovitost, katerega cilj je zmanjšanje porabe primarne energije za 
20% do leta 2020, kar zahteva poleg 1,8-odstotnega letnega izboljšanja energetske 
intenzivnosti kot posledice strukturnih sprememb (avtonomne strukturne spremembe, 
nove tehnologije, obstoječa zakonodaja) še dodatno izboljšanje energetske intenzivnosti 
za 1,5 % letno.  

Obveznosti držav članic na področju učinkovite rabe končne energije (URE) določa 
Direktiva 2006/32/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 5. aprila 2006 o 
učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive 
sveta 93/76/EGS (Direktiva 2006/32/ES). Direktiva, ki bo stopila v veljavo 2008, 
zahteva od držav članic, da dosežejo 9 % prihranka končne energije v 9 letih, in sicer v 
obdobju 2008 – 2016. Kot referenčna raba končne energije (raba končne energije -
 ESD82) se upošteva povprečna letna raba končne energije v zadnjem 5-letnem 
statističnem obdobju pred pričetkom izvajanja direktive brez rabe v napravah, ki lahko 
trgujejo s pravicami do emisije TGP (raba končne energije – ETD83). 

Ciljna vrednost prihranka končne energije, ki ga mora doseči Slovenija je ocenjena v 
Nacionalnem akcijskem načrtu za energetsko učinkovitost 2008 - 201684 (NANENU) 
glede na porabo končne energije v statističnem obdobju 2001 – 2005. V tem obdobju je 
znašala povprečna letna raba končne energije brez rabe v napravah, ki lahko trgujejo s 

                                                 
81 Zelena knjiga, Evropska strategija za trajnostno, konkurenčno in varno energijo, {SEC(2006) 317}, KOM(2006)105 končno. 
82 ESD – Energy Services Directive 
83 ETD – Emissions Trading Directive 
84 DP 6778, IJS-CEU, verzija november 2007. V času nastanka Letnega energetskega pregleda je Nacionalni akcijski načrt za 

energetsko učinkovitost 2008 – 2016 v postopku sprejemanja.  
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pravicami do emisije toplogrednih plinov, 47.039 GWh. Ciljni 9 % prihranek končne energije 
tako znaša 4.233 GWh in bo dosežen v obdobju 2008 – 2016 z izvedbo načrtovanih 
instrumentov v okviru NANENU. Povprečni letni prihranek končne energije v 9-letnem 
obdobju znaša 470,3 GWh. Kot eden od kazalcev uspešnosti izvedbe NANENU je 
opredeljen vmesni ciljni prihranek končne energije v obdobju 2008 – 2010, ki znaša 2% 
oziroma 941 GWh. 
 
Tabela 11: Nacionalni cilj prihranka končne energije 

5-letno povprečje rabe končne energije 2001 – 2005 
(brez rabe v napravah, ki lahko trgujejo s pravicami do 
emisije toplogrednih plinov ) 

47.039 GWh/leto Prihranek

Ciljni prihranek končne energije 2008 – 2016 4.233 GWh 9 % 

Vmesni ciljni prihranek končne energije 2008 – 2010 941 GWh 2 % 

 
V letu 2006 je bila raba končne energije – ESD za 1.450 GWh večja kot predhodno leto. 
Rast rabe končne energije – ESD v letu 2006 je znašala 3,0 %, kar je več kot trikrat več 
od povprečne letne rasti v obdobju 2001 - 2005 (0,9 %). K rasti rabe končne energije –
 ESD v letu 2006 je največ prispevalo povečanje porabe tekočih goriv (5,9 % rast) in 
električne energije (3,4 % rast). Rast porabe tekočih goriv v okviru rabe končne energije –
 ESD je bila v letu 2006 skoraj dvanajstkrat višja od povprečne letne rasti v obdobju 
2001 - 2005 (0,5 %), rast porabe električne energije pa nekoliko višja od povprečne rasti 
(3,3 %). V letu 2006 je opazno, prvič po letu 2002, znižanje rabe končne energije – ETD 
pri zavezancih vključenih v sistem trgovanja s pravicami do emisije CO2 (7,0 % znižanje). 

Zaradi izrazito previsokih rasti rabe končne energije izvedba ukrepov URE v 
načrtovanem obsegu do leta 2010 ne bo zadostovala za obvladovanje rasti rabe 
končne energije. Podobne rezultate dajejo tudi dolgoročne projekcije do leta 2016. 
Zato je poleg izvedbe aktivnosti v okviru Nacionalnega akcijskega načrta za 
energetsko učinkovitost 2008 – 2016 treba posebno pozornost nameniti tudi 
umirjanju visokih rasti rabe energije. 

 
V sektorski razdelitvi rabe končne energije – ESD v letu 2006 predstavljajo predelovalne 
dejavnosti in gradbeništvo 24 %, promet 38 %, ostali sektorji vključno z gospodinjstvi pa 
38 %. Trend povečanja deleža industrije in prometa na račun ostalih sektorjev se je 
nadaljeval tudi v letu 2006.  

Gibanja rabe končne energije – ESD po sektorjih kažejo, da se je raba v letu 2006 
povečala v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu (industrija) ter prometu, zmanjšala 
pa se je v široki rabi. Rast rabe končne energije v prometu leta 2006 je s 5,4 % močno 
odstopala od povprečne letne rasti za petletno obdobje 2001 - 2005, ki znaša 2,7 %.  
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Slika 49: Skupna in sektorska raba končne energije – ESD v obdobju 2001 - 2006 

 

Enako velja za predelovalne dejavnosti, kjer rast rabe v letu 2005 znaša 11,6 %, 
povprečna letna rast 2001 - 2005 pa 6,7 %. Raba končne energije v okviru ESD v 
prometu ter predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu že vrsto let narašča, v sektorjih 
gospodinjstva in ostala raba pa je opazen večletni trend zmanjšanja rabe.  

Aktivnosti in učinki URE 

Pregled aktivnosti na področju spodbujanja URE v obdobju 1993 - 2006 je podan v 
Tabela 15. Ključno vlogo pri izvedbi aktivnosti URE v letu 2006 sta imeli Sektor za 
aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije v okviru Direktorata za evropske 
zadeve in investicije, Ministrstva za okolje in prostor (MOP) ter Ekološki sklad Republike 
Slovenije, javni sklad (Ekološki sklad). 

Leta 2006 so spodbude MOP za aktivnosti URE obsegale85: 

• finančne spodbude za naložbe so bile leta 2006 namenjene povečanju energetske 
učinkovitosti individualnih in večstanovanjskih stavbah (projekti so bili izvedeni v 
95 stavbah, skupni obseg spodbud je znašal 42 mio SIT), 

• finančne spodbude za pripravo naložb (energetski pregledi podjetij in ustanov, 
študije izvedljivosti za soproizvodnjo in energetske zasnove občin) za 45 
svetovalnih projektov v skupni vrednosti 65,6 mio SIT,  

• informativne, izobraževalne in ozaveščevalne dejavnosti s področij URE in OVE, 
energetsko svetovanje za občane (35 svetovalnih pisarn s 65 svetovalci, 5.970 

                                                 
85 Poročilo o delu sektorja v letu 2006, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Direktorat za 

evropske zadeve in investicije, MOP, januar 2007. 
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nasvetov, skupna vrednost projekta 146 mio SIT) ter sofinanciranje 30 
mednarodnih projektov za promocijo energetskih tehnologij v višini 69,1 mio 
SIT. 

Skupne finančne spodbude MOP v letu 2005 za naložbe v URE in izrabo obnovljivih 
virov energije (OVE), Tabela 12, so znašale 457 mio tolarjev, s tem je bilo spodbujenih 
za okoli 1,9 milijard tolarjev investicij. Ocenjeno je bilo, da se je tako zmanjšala poraba 
fosilnih goriv - kot posledica naložb - za okoli 28,7 GWh; s tem so se zmanjšale tudi 
emisije CO2, in sicer za 8.915 ton/leto.  

 
Tabela 12: Pregled razpisov MOP za spodbujanje naložb v URE in OVE v letu 2006 

Razpisi za: Spodbude za: Sredstva MOP 
 

[mio SIT] 

Vrednost 
naložb 

[mio SIT]

Zmanj. porabe 
fosilnih goriv  

[MWh] 

Zmanjšanje 
CO2  

[t/leto] 
- stavbe   42 365  2.570   685 
- OVE 244 911*  4.217 1.001 

- občane 

- lesna biomasa 171 650 21.905 7.229 
SKUPAJ  457 1.926* 28.692 8.915 

* ocena MOP 

 

Za financiranje vseh programov MOP, ki so se izvajali v letu 2006 - na področjih URE in 
OVE, vključno s spodbudami za naložbe - je bilo porabljeno 935 mio SIT (3,9 mio €) 
proračunskih sredstev, kar je za 53 mio SIT (0,22 mio €) več kot leto pred tem, Slika 50. 
Povečan obsega financiranja programov spodbujanja URE in OVE iz proračunskih 
sredstev je rezultat sofinanciranja izvedbe sistemov daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso v okviru projekta Svetovnega sklada za okolje (Global Environment Facility – 
GEF). Letni obseg neposrednih finančnih spodbud za naložbe v URE se je zmanjšal za 
64 mio SIT.  
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Slika 50: Financiranje URE in OVE v obdobju 2000 - 2006 (programi MOP) 

 
Sredstva Ekološkega sklada namenjena kreditiranju investicij pravnih oseb in občanov na 
področju URE in OVE v letu 2006 so bistveno večja kot v preteklih letih, kar je 
posledica povečanja obsega vseh podeljenih sredstev tega sklada, zaključka drugih 
programov s področja varstva okolja ter prednostnih ciljev, zastavljenih skladno z novimi 
programskimi prioritetami Resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja86. Tako je 
za izvedbo naložb v URE in izrabo OVE v letu 2006 podpisano 902 kreditne pogodbe v 
višini 4.790,9 mio SIT. Skupni učinek teh ukrepov je zmanjšanje emisij CO2 za dobrih 18 
tisoč ton/leto, k temu bodo 30 % delež prispevali izvedeni investicijski ukrepi občanov 
(število dodeljenih kreditov občanom je bilo dvakrat višje od dolgoletnega povprečja). 
Interes po kreditih Ekološkega sklada je presegel razpoložljiva sredstva in sta javna 
razpisa za pravne osebe ter občane predčasno zaključena. 

Skupna vrednost posojil namenjenih ukrepom URE, na podlagi podpisanih kreditnih 
pogodb v letu 2006, je znašala 2.416,2 mio SIT. Od tega je bilo namenjenih 1.019,6 mio 
SIT pravnim osebam ter 1.396,6 mio SIT fizičnim osebam. Državne pomoči, zaradi 
podeljenih kreditov z nižjo obrestno mero pravnim osebam, so znašale 38,1 mio SIT, 
subvencionirane obrestne mere kreditov za gospodinjstva pa 83,8 mio SIT.  

V letu 2006 je bilo z občani podpisanih 610 kreditnih pogodb za izvedbo naložb v URE. 
Izvedba teh naložb omogoča letni prihranek energije v višini 21,9 GWh ter prispeva k 
znižanju emisij CO2 za 3.977 ton/leto. S pravnimi osebami in samostojnimi podjetniki je 
bilo podpisanih 8 pogodb za izvedbo različnih naložb, s katerimi bo prihranjeno 
7.2 GWh energije in s tem znižane emisije CO2 za 3.349 ton/leto. Skupni prihranek 

                                                 
86 Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005 - 2012, Ur. l. RS 2/2006  
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energije znaša 29,1 GWh, emisije CO2 pa se bodo zmanjšale sicer za 7.326 ton/leto, 
Tabela 14. 

V tabeli (Tabela 13) so prikazana sredstva MOP in Ekološkega sklada, namenjena 
sofinanciranju in kreditiranju naložb ter neposrednim programom URE v obdobju od 
2000 do 2006.  Tabela 14 pa prikazuje ocenjene učinke izvedbe spodbujenih ukrepov 
URE v letu 2005  in 2006. 

Pretežni del spodbud MOP in Ekološkega sklada je bil tudi v letu 2006 usmerjen v 
ukrepe učinkovite rabe toplote. Izjema so podpore Ekološkega sklada za učinkovito rabo 
električne energije za nakup bele tehnike energijskega razreda A in naložbe v nove 
proizvodne tehnologije ter za zmanjšanje porabe energije v prometu za nakup vozil na 
električni ali hibridni pogon. 

 

Tabela 13: Financiranje neposrednih programov in naložb URE v obdobju 2000 – 2006 

 
Proračunska sredstva

 MOP 87  

Posojila 

 Ekološkega sklada88
Skupaj 

 [1000 SIT] 

2000 245.218 144.528 389.746 
2001 281.669 69.558 351.227 
2002 249.416 691.048 940.464 
2003 266.937 502.468 769.405 
2004 270.176 56.934 327.110 
2005 212.161 1.799.658 2.011.819 
2006 199.599 2.416.200 2.614.895 

Vir: MOP, Eko sklad 

 

 
Tabela 14: Učinki spodbud v ukrepe URE v letih 2005 in 2006 

 MOP Ekološki sklad Skupaj 

 
Prihranek 
energije 

Zmanjšanje 
emisij CO2 

Prihranek 
energije 

Zmanjšanje 
emisij CO2 

Prihranek 
energije 

Zmanjšanje 
emisij CO2 

 [GWh/leto] [kt/leto] [GWh/leto] [kt/leto] [GWh/leto] [kt/leto] 

2005 9,4 2,5 12,6 4,6 22,0 7,1 
2006 2,6 0,7 29,1 7,3 31,7 8,0 

Vir: MOP, Eko sklad 

 

                                                 
87 Vir: MOP 
88 Vir: Ekološki sklad (podatki za leto 2006) 
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Tabela 15: Aktivnosti URE v obdobju 1993 - 2006 

Naziv aktivnosti Izvedeni ukrepi Trajanje akcije Instrument Ciljna skupina Izvajalec 
Finančne spodbude za investicije      
Spodbujanje energetske sanacije stanovanjskih stavb 
(od leta 2005 samo večstanovanjske stavbe) 

toplotna izolacija ovoja, zamenjava oken oz. stekel 
regulacija ogrevanja 
sistem za delitev stroškov za toploto po dejanski porabi 

od 2003 dalje  
od 2005 dalje  
 od 2006 dalje 

subvencija gospodinjstva AURE/SAUROVE, 
MOP 

Spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije v 
stanovanjskih stavbah 

solarni sistemi, toplotne črpalke, kotli na lesno biomaso 
fotovoltaika 

od 2002 dalje  
od 2005 dalje  

subvencija gospodinjstva AURE/SAUROVE, 
MOP 

Shema »Sklad za učinkovito rabo energije« energetska sanacija stavb, zamenjava kotlov, kogeneracija, 
modernizacija tehnoloških linij, itd.  

 od 1997 dalje kredit z znižano 
obrestno mero 

industrija, javni in 
storitveni sektor 

AURE, Bank 
Austria Credianstalt 

Spodbujanje ukrepov URE in OVE v gospodinjstvih energetska sanacija ovoja stavb, 
gradnja nizkoenergijskih stavb, sodobni sistemi za ogrevanje in pripravo 
sanitarne vode, vključno z izrabo OVE, 
proizvodnja električne energije s pomočjo sonca, vode ali vetra, 
energetsko učinkoviti gospodinski aparati, 
osebno avtomobili na električni ali hibridni pogon 

od 2002 dalje  
od 2004 dalje  

 
od 2003 dalje  
od 2005 dalje  
od 2006 dalje 

kredit z znižano 
obrestno mero 

gospodinjstva Ekološki sklad RS 

Spodbujanje ukrepov URE in OVE pri pravnih osebah gradnja in rekonstrukcija energetskih objektov na OVE oz. s 
kogeneracijo, energetska sanacija stavb 

od 1999 dalje  kredit z znižano 
obrestno mero 

industrija, javni in 
storitveni sektor 

Ekološki sklad RS 

Spodbujanje ukrepov URE pri pravnih osebah energetsko knjigovodstvo, energetski pregled, prehod na gorivo z 
manjšo specifično emisijo CO2, zamenjava kotla, kogeneracija, itd 

od 2006 dalje  oprostitev plačila 
okoljske dajatve 

zaradi onesnaževanja 
zraka z emisijo CO2 

industrija, javni in 
storitveni sektor 

ARSO 

Spodbujanje ukrepov URE in OVE pri pravnih osebah gradnja in rekonstrukcija energetskih objektov na OVE oz. s 
kogeneracijo, energetska sanacija stavb 

od 1999 dalje kredit z znižano 
obrestno mero 

industrija, javni in 
storitveni sektor 

Ekološki sklad RS 

Spodbujanje ukrepov URE pri pravnih osebah energetsko knjigovodstvo, energetski pregled, prehod na gorivo z 
manjšo specifično emisijo CO2, zamenjava kotla, kogeneracija, itd 

od 2006 dalje oprostitev plačila 
okoljske dajatve 

zaradi onesnaževanja 
zraka z emisijo CO2 

industrija, javni in 
storitveni sektor 

ARSO 
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Tabela 16: Aktivnosti URE v obdobju 1993 - 2006 

Naziv aktivnosti Izvedeni ukrepi Trajanje akcije Instrument Ciljna skupina Izvajalec 
Finančna spodbuda za poslovanje      
Spodbujanje okolju prijazne proizvodnje električne 
energije 

kogeneracija, proizvodnja električne energije iz OVE od 2002 dalje subvencionirane 
odkupne cene 

industrija, javni in 
storitveni sektor 

MG, DzE 

Informiranje, ozaveščanje, energetsko svetovanje      
Program ozaveščanja, informiranja in promocije URE in 
OVE 

bilten, spletna stran, informativni listi, vodniki, seminarji, delavnice, 
posvetovanja, priznanja in nagrade za energetsko učinkovitost, ogledi 
vzorčnih projektov itd. 

od 1995 dalje  informacijski industrija, javni in 
storitveni sektor, 

gospodinjstva, promet 

 

Energetsko svetovalna mreža nasveti občanom za URE in OVE od 1993 dalje informacijski gospodinjstva  
Program energetskih pregledov izvedba energetskih pregledov po enotni metodologiji od 1994 dalje subvencija industrija, javni in 

storitveni sektor, 
večstanovanjske stavbe 

 

Regulatorni instrumenti      
Pravilnik za toplotno zaščito in energetsko učinkovitost 
stavb 

postavitev strožjih zahtev za energetsko učinkovitost ovoja stavb od 2002 dalje predpis neindustrijske stavbe MOP 

Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb postavitev strožjih zahtev za energetsko učinkovitost pri prezračevanju 
stavb  

od 2002 dalje predpis neindustrijske stavbe MOP 

Pravilniki o energetske označevanju gospodinjskih 
aparatov in drugih proizvodov 

hladilniki, zamrzovalniki, pralni stroji, sušilni stroji, pomivalni stroji, 
žarnice in sijalke 
električne pečice 
klimatske naprave 

od 2001 dalje 
 

od 2003 dalje 
od 2004 dalje 

predpis proizvodi MOP 

Pravilniki o minimalni energetski učinkovitosti 
proizvodov 

hladilniki in zamrzovalniki, novi toplovodni ogrevalni kotli na tekoče in 
plinasto gorivo 
predstikalne naprave za fluorescenčne sijalke 

od 2001 dalje 
 

od 2003 dalje 

predpis proizvodi MOP 

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

določeni pogoji za delilnike ter postopki delitve in obračuna stroškov za 
toploto  

od 2003 dalje predpis večstanovanjske stavbe MOP 
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Skupni obseg spodbud na področju URE je v letu 2006 obsegal 2.614,9 mio SIT v 
obliki nepovratnih sredstev ter kreditov. Obseg spodbud za URE se je v letu 2006 v 
primerjavi z letom 2005 povečal za 30%, in sicer izključno na osnovi 34,3% povečanja 
kreditiranja pravnih in fizičnih oseb s strani Ekološkega sklada, ob 6,3% zmanjšanju 
obsega finančnih spodbud s strani MOP. Na razpolago je bilo 356,3 mio SIT 
nepovratnih sredstev, kar je le 3,8% v ReNEP-u načrtovanih sredstev za URE na 
letnem nivoju. 

 

Doseženih je bilo 31,7 GWh neposrednih prihrankov energije in posledično 
zmanjšanje emisij CO2 za 8 kt89 v sektorjih široka raba in industrija. Povečanje 
obsega spodbud je prispevalo k 44,1% povečanju prihrankov energije ter dodatnem 
12,7% znižanju emisij CO2 v primerjavi z letom 2005. Kljub temu znašajo neposredni 
prihranki energije le 5,5 % prihrankov energije, ki so bili načrtovani v ReNEP-u za 
sektorje široka raba in industrija (571 GWh/leto). Prihranki energije doseženi z 
aktivnostmi URE v letu 2006 znašajo le 6,7 %90 ciljnih prihrankov rabe končne 
energije, ki jih bo potrebno doseči na letnem nivoju skladno z zahtevami Direktive 
2006/32/ES. 

Zakonodaja 

V letu 2006 so bili izdani številni predpisi, ki se nanašajo predvsem na energetsko 
učinkovitost stavb ter na gospodinjske aparate in druge proizvode. Na zakonodajnem 
področju so bili pomembni dogodki: 

• sprejeta je bila novela EZ (Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega 
Zakona, Ur. l. RS, št. 118/2006), 

• v EU je bila sprejeta Direktiva 2006/32/ES o učinkovitosti rabe končne energije in 
energetskih storitvah. Direktiva nalaga državam članicam doseganje 9 % prihranka 
končne energije v devetih letih od uveljavite direktive, posebne ukrepe v javnem 
sektorju, ki naj postane vzor drugim porabnikom, podporo energetski učinkovitosti 
preko obveznosti dobaviteljev energije in s podporo drugim tržnim akterjem pri 
ponudbi energetskih storitev, energetskih pregledov in ukrepov na področju 
energetske učinkovitosti, z dostopnostjo informacij, zagotavljanjem kvalitete, z 
ustreznimi finančnimi mehanizmi ter z obračuni, ki temeljijo na individualnih 
meritvah porabe energije ter informiranju porabnikov o njihovi porabi. V skladu z 
Direktivo 2006/32/ES morajo države članice v letu 2007 pripraviti prvi nacionalni 
akcijski načrt za energetsko učinkovitost, v katerem morajo podati ukrepe za 
izboljšanje energetske učinkovitosti, načrtovane za doseganje prihrankov energije v 
višini 9% v celotnem obdobju 2008 – 2016 in posebej v prvem triletnem obdobju 
2008 – 2010.  

                                                 
89 Metodologiji za oceno prihrankov energije ter zmanjšanje emisij CO2, ki ju uporabljata MOP ter Ekološki sklad nista medsebojno 

usklajeni. 
90 Za doseganje ciljev direktive bo potrebno doseči 473 GWh/leto prihrankov končne energije.  
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• Oktobra 2006 je Evropska komisija pripravila akcijski načrt o energetski 
učinkovitosti kot pomemben korak pri sprejemanju novih energetskih izzivov, s 
katerimi se sooča EU. Načrt vključuje paket prednostnih ukrepov, ki obsega širok 
spekter pobud za izboljšanje energetske učinkovitosti na stroškovno ugoden način. 
Te vključujejo ukrepe za povečanje učinkovitosti energetskih naprav, stavb, 
prevoznih sredstev in proizvodnje energije. Predlagajo se novi strogi standardi za 
energetsko učinkovitost, spodbujanje energetskih storitev, določeni finančni 
mehanizmi za podporo energetsko bolj učinkovitih izdelkov. Akcijski načrt predlaga 
usmerjene ukrepe za izboljševanje učinkovitosti novih in obstoječih proizvodnih 
zmogljivosti ter za zmanjševanje izgub pri prenosu in distribuciji. Predlaga se 
obsežen paket ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti na področju prometa. 
Akcijski načrt zahteva tudi primerne in predvidljive cenovne spodbude, ki so 
bistvenega pomena za izboljšanje energetske učinkovitosti in splošne gospodarske 
storilnosti. 

• V okviru Državnega razvojnega programa 2007 – 2013 je bil v letu 2006 izdelan in s 
strani Evropske komisije konec avgusta 2007 potrjen Operativni program razvoja 
okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013 (OP ROPI). Ta program obsega več 
razvojnih prioritet, med katerimi je tudi razvojna prioriteta »Trajnostna energija«. 
Razvojna prioriteta »Trajnostna energija« predstavlja implementacijo ReNEP in se 
nanaša na povečanje energetske učinkovitosti v industriji, storitvenem in javnem 
sektorju, prometu in gospodinjstvih ter na znatno povečanje obsega okolju prijazne 
proizvodnje energije iz OVE in iz sistemov soproizvodnje toplote in električne 
energije. 

• Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007 - 202391 temelji na 
Strategiji razvoja Slovenije (SRS). Namen resolucije je z jasno postavitvijo 
prednostnih državnih razvojnih projektov od leta 2007 do leta 2023 zagotoviti 
hitrejše doseganje ciljev SRS. Na področju energetike je v tem dokumentu na 
področju učinkovite rabe energije predviden projekt »Trajnostna energija in 
ekonomija vodika«. Projekt »Trajnostna energija in ekonomija vodika« podaja 
dolgoročni okvir za podporo trajnostnemu energetskemu razvoju in uvajanju novih 
tehnologij za URE in OVE. Po velikosti glede potrebnih vlaganj javnega in predvsem 
zasebnega sektorja se med 35 projekti v ReNRP z ocenjeno vrednostjo 3.910 mio € 
uvršča na drugo mesto. 

• sprejet je bila novela Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih 
plinov do leta 2012,92 

 

 

                                                 
91 Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007 – 2023 (ReNRP). Služba vlade za lokalno samoupravo in 

regionalno politiko, Vlada RS (sprejeta 12. 10. 2006) 
92 Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012, MOP, december 2006 (sklep vlade, 20. 12. 2006) 
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Raba končne energije je tudi v letu 2006 nadaljevala večletni trend naraščanja. Učinki 
aktivnosti učinkovite rabe energije, ki so se izvajale v letu 2006 so bistveno boljši kot 
učinki doseženi v letu 2005 vendar vsi kazalci učinkovite rabe energije kažejo na 
gibanja, ki ne omogočajo doseganja zastavljenih ciljev energetske in okoljske 
politike. Obseg izvedbe aktivnosti učinkovite rabe energije znaša le 3,8% 
načrtovanega in ne omogoča obvladovanja prekomerne rasti porabe energije in s tem 
povezanih stroškov, emisij in odvisnosti od uvoza energije. Posledično se znižuje 
tudi delež obnovljivih virov energije v celotni porabi energije. Energetska 
intenzivnost se znižuje vendar prepočasi, kar negativno vpliva na konkurenčnost 
gospodarstva.  
 
Slovenija je v letu 2006 z (ne)izvajanjem programov učinkovite rabe energije in 
obnovljivih virov energije v načrtovanem obsegu dosegla na letnem nivoju le okoli 
5,5 % zastavljenih ciljev Resolucije o Nacionalnem energetskem programu za 
sektorje široka raba in industrija oziroma 6,7 % povprečnega letnega prihranka 
končne energije v skladu z Direktivo 2006/32/ES. Temu primerno nizek je tudi 
prispevek izvedenih ukrepov učinkovite rabe energije v letu 2006 k prihranku rabe 
končne energije z zgodnjimi ukrepi, kot jih določa Direktiva 2006/32/ES. Področje 
spodbujanja učinkovite rabe energije še bolj zaostaja za načrtovanimi cilji kot 
spodbujanje obnovljivih virov. 
 
Obseg državnih programov za spodbujanje učinkovite rabe energije, ki za izvedbo 
ukrepov pritegnejo znatna privatna sredstva, se od leta 2001 nominalno znižuje in je v 
letu 2006 nižji kot leta 2000. Glede na proračun za leto 2007 ter predlog sprememb 
proračuna za leto 2008 in predlog proračuna za leto 2009 se bodo ta sredstva tudi v 
obdobju 2007 - 2009 še naprej zmanjševala. Obseg državnih spodbud za 
uresničevanje ciljev URE je 10-krat manjši od predvidenega v Resoluciji o 
Nacionalnem energetskem programu.  
 
V letu 2006 je opaziti dodatno povečanje obsega aktivnosti Ekološkega sklada RS. 
Drugi finančni viri, ki so predvideni in možni po zakonodaji (dodatek za spodbujanje 
učinkovite rabe energije in izrabo obnovljivih virov energije, ki se plačuje od vsake 
porabljene kilovatne ure električne energije v Republiki Sloveniji), se še ne 
izkoriščajo, niti ne potekajo priprave na to. 
 
V Sloveniji je kritična rast porabe električne energije ter povečanje emisij 
toplogrednih plinov v prometu, večina spodbujevalnih aktivnosti URE je še vedno 
usmerjena v učinkovito rabo toplote.  

5.2 Izkoriščanje obnovljivih virov energije 

Na področju izkoriščanja obnovljivih virov, ki je pomembno za obvladovanje odvisnosti od 
uvoza goriv, preprečevanje podnebnih sprememb in ustvarjanje novih delovnih mest, so 
politični cilji natančno opredeljeni. Mednarodne obveznosti Slovenije so: 

• V pogodbi o pristopu Slovenije k EU je opredeljen cilj po Direktivi 2001/77/ES, to 
je povečanje deleža električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov energije glede 
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na bruto porabo električne energije93, na 33,6 % do leta 2010. Ta cilj povzema tudi 
ReNEP. 

• Ciljni delež letne količine biogoriv, ki je izražen v odstotkih energijske vrednosti 
goriva, dan na trg v Republiki Sloveniji za pogon motornih vozil je po uredbi o 
pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih 
vozil94 določen za obdobje 2007 do 2015 po letih. Za leto 2007 je cilj 2 %, za leto 
2010 5 % in za leto 2015 7,5 %. Cilj za leto 2006, ki je znašal 1,2 %, je bil določen v 
pravilniku o vsebnosti biogoriv v gorivih za pogon motornih vozil. ReNEP je 
določal cilj za leto 2005 v višini 2 %.  

ReNEP postavlja še dva cilja glede spodbujanja izkoriščanja obnovljivih virov energije: 

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

• in povečanje deleža OVE pri oskrbi s toploto z 22 % v letu 2002 na 25 % do leta 
2010. V EU je v pripravi okvirna direktiva o obnovljivih virih, katere predlog bo 
objavljen januarja 2008.  

5.2.1 Proizvodnja električne energije iz OVE 

Proizvodnjo električne energije iz OVE v Sloveniji spremlja SURS95 po metodologiji 
EUROSTAT-a. 

Delež električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov energije, se znižuje. Leta 
2006 je bil dosežen 24,4 % delež, torej je Slovenija od zastavljenega cilja 33,6 % za leto 2010 
oddaljena še za 9,2 odstotne točke (Slika 51). Glede na leto 2005 se je delež povečal za 0,2 
odstotni točki, glede na leto 2000 pa se je znižal za 7,3 odstotne točke. Glavna razloga za 
znižanje deleža in oddaljevanje od cilja sta: v proizvodnji električne energije iz OVE močno 
prevladuje proizvodnja v hidroelektrarnah, ki je zelo odvisna od hidroloških razmer oz. 
padavin, in rast rabe električne energije v zadnjih šestih letih v povprečju znaša 3,8 % na leto, 
kar močno presega rast proizvodnje električne energije iz OVE.  

Proizvodnja električne energije iz OVE je leta 2006 znašala 3.701 GWh, dejanska moč enot 
pa 1.032 MWe (Tabela 17). Glede na leto 2005 se je proizvodnja električne energije povečala 
za 3,5 %, moč enot pa za 3,3 %96. Razlika je posledica za odtenek boljših hidroloških razmer 
v letu 2006. Primerjava rasti proizvodnje električne energije in moči v obdobju 2000-2006 
pokaže večjo razliko, saj se je proizvodnja električne energije v povprečju zmanjšala za 0,9 % 
letno, dejanska moč enot pa se je v povprečju povečala za 2,8 % letno.  
                                                 
93 Bruto poraba električne energije je definirana kot bruto proizvodnja električne energije (proizvodnja na generatorju) povečana za uvoz 

in zmanjšana za izvoz. 
94 Ur.l. RS, št. 103/2007; Uredba predstavlja prenos Direktive 2003/30/ES v slovenski pravni red. Direktiva za leto 2010 določa cilj 

5,75 %, vendar izjemoma dopušča postavitev nacionalnih ciljev, kar je Slovenija uveljavila. 
95 Vir: SURS, baza: SI-STAT. 
96 Povečanje moči enot za proizvodnjo električne energije iz OVE je posledica nove velike HE (Boštanj) – 30 MWe, novih mHE (< 

1 MW) skupne moči približno 1 MWe, novih enot na lesno biomaso skupne moči 600 kWe (parni motor v sistemu daljinskega 
ogrevanja v Železnikih) in novih enot na bioplin skupne moči okoli 1 MWe (Vir: Skupni vprašalnik EUROSTAT 2007). 
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Vir: IJS, podatki SURS 

Slika 51: Delež proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije v bruto rabi energije 
razdeljen po virih (stolpci) glede na linearno približevanje cilju leta 2010 (zelena črta) (desna os) ter 

indeks proizvodnje električne energije (oranžna črta) iz OVE in bruto porabe električne energije 
(vijolična črta) (desna os) 

Ključni instrument za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov 
energije v Sloveniji je sistem zagotovljenih odkupnih cen. Višina odkupnih cen za 
kvalificirane proizvajalce je bila spremenjena julija 200697 (Slika 55 prikazuje veljavne 
odkupne cene za proizvedeno električno energijo iz OVE). Ob spremembi se je za 35 % 
povečala odkupna cena za proizvodnjo električne energije iz lesne biomase, ukinjena pa je 
bila tudi delitev sončnih elektrarn po velikosti, s čimer se je odkupna cena za enote nad 
36 kW bistveno povečala. Spremembe so imele velik vpliv na razvoj sončnih elektrarn, saj se 
je instalirana moč skokovito povečala že v letu 2006 (Slika 52), opazen pa je tudi trend 
povečanja velikosti teh enot. Zaradi dviga tržnih cen električne energije in večjega 
povpraševanja na trgu, se je položaj izboljšal tudi ostalim proizvajalcem električne energije iz 
OVE, kjer se je občutno povečal delež samostojne prodaje na trgu.  

Z Uredbo o izdaji potrdil o izvoru98 je bil leta 2005 uveden sistem certificiranja izvora 
energije v skladu z direktivama 2001/77/ES in 2004/08/ES. Agencija RS za energijo je leta 
2006 izdala za več kot dve milijardi kilovatnih ur potrdil o izvoru električne energije iz 
obnovljivih virov. 

                                                 
97 Sklep o cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije (Ur. l. RS, 25/02, 8/04 

in 75/06). Zaradi dviga tržne cene na 9 SIT/kWh so se znižale premije za ostale skupine KE na OVE. 
98 Ur.l. RS, št. 121/2005 
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Vir: Tehnološka platforma za fotovoltaiko 

Slika 52: Razvoj sončnih elektrarn v Sloveniji  
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Slika 53: Indeks proizvodnje električne energije po virih OVE od leta 2000 do 2006 
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V letu 2006 je bilo v velikih HE (nad 10 MW) proizvedene 86 % vse električne energije iz 
OVE. Sledi proizvodnja iz HE do 10 MW z 11 %, proizvodnja iz biomase z 2,0 %, 
proizvodnja iz deponijskega plina z 0,7 %, proizvodnja iz drugih bioplinov z 0,2 % ter 
proizvodnja iz sončne energije z 0,01 %99 (Slika 54). V obdobju zadnjih šestih let je bila 
največja rast proizvodnje električne energije zabeležena za deponijski plin, sledi rast 
proizvodnje iz ostalih bioplinov, zlasti na račun občutne rasti v letu 2006, ki je posledica 
investicij v kmetijstvu, opazna pa je tudi rast proizvodnje iz malih HE (Slika 53). Proizvodnja 
iz lesne biomase se je do leta 2003 povečevala, po tem letu pa se je postopno zniževala. 
Vzrok za to je najverjetneje prilagajanje delovanja obstoječih enot tržnim razmeram. 
Proizvodnja iz velikih HE je bila leta 2006 za 9 % nižja kot leta 2000, v letu 2004 pa je bila 
zabeležena rekordna proizvodnja. Dejanska moč velikih HE se je v obdobju 2000-2006 
povečala za 18 %. Proizvodnja iz sončne energije je v obdobju 2004-2006 zrasla za več kot 
350 %. 
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Vir: IJS, podatki: SURS, EurObserv'ER 

Slika 54: Delež proizvodnje električne energije po virih OVE leta 2006 

 

                                                 
99 Za proizvodnjo električne energije iz sončne energije je uporabljen podatek pridobljen v okviru projekta EurObserv'ER; 

http://www.rcp.ijs.si/ceu/sl/node/58. 
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Tabela 17: Obnovljivi viri energije za proizvodnjo električne energije in v bilanci primarne energije  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 06/05 06/04 06/00 
                POVPREČNA LETNA RAST 
Proiz. el.en. iz OVE [GWh] 3.904 3.868 3.414 3.080 4.215 3.575 3.701 3,5% -6,3% -0,9% 

Hidroelektrarne do 10 MW 340 371 327 267 437 383 425 11,0% -1,3% 3,8% 

Hidroelektrarne nad 10 MW 3.495 3.425 2.986 2.690 3.658 3.078 3.166 2,9% -7,0% -1,6% 

Les in druga trdna biomasa 58 57 84 98 90 82 76 -7,4% -8,6% 4,5% 

Deponijski plin 9 12 16 23 28 30 27 -8,2% -0,4% 20,5% 

Plin iz čistilnih naprav in drugi bioplini 3 3 2 1 3 2 7 223,9% 67,1% 17,0% 

Sončna energija 0 0 0 0 0,100 0,180 0,363 101,8%   

Dejanska moč obratovanja [MWe] 875 924 977 1.000 994 999 1.032 3,3%  2,8% 

Bruto poraba električne energije [GWh] 12.303 12.694 13.466 13.985 14.493 14.793 15.165 2,5% 2,3% 3,5% 

Delež električne energije iz OVE [%] 32% 30% 25% 22% 29% 24% 24% 1,0% -8,4% -4,3% 

Domača proizvodnja OVE [Mtoe] 0,760 0,776 0,750 0,722 0,832 0,785 0,787 0,3% -2,7% 0,6% 

   Vodna in vetrna energija 0,330 0,326 0,285 0,254 0,352 0,298 0,309 3,7% -6,3% -1,1% 

   Drugi obnovljivi viri  0,430 0,450 0,465 0,468 0,480 0,487 0,478 -1,8% -0,2% 1,8% 

Skupna raba primarne energije [Mtoe] 6,360 6,749 7,015 6,930 7,128 7,307 7,318 0,2% 1,3% 2,4% 

Delež OVE v skupni rabi primarne e. [%] 12% 11% 11% 10% 12% 11% 11% 0,1% -4,0% -1,7% 

Odstopanje od cilja -1,9% -3,1% -8,2% -11,6% -4,5% -9,4% -9,2%    

Vir: IJS, podatki: SURS, EurObserv'ER (sončna energija). 
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Enotna letna cena in premija [EURc/kWh]
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Vir: Sklep o cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije 

Slika 55: Cene za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev v letu 2006 

 
Razvoj proizvodnje električne energije iz OVE gre v pravo smer, k temu so v 
zadnjem letu pripomogle zagotovljene odkupne cene električne energije ter tudi višja 
tržna cena električne energije. Glavni problem za doseganja ciljnega deleža 
proizvedene električne energije iz OVE v bruto rabi sta velik delež proizvodnje iz 
velikih HE, ki letno močno niha, zaradi česar bi bilo nujno vpeljati metodologijo za 
preračun proizvodnje na referenčne hidrološke razmere, ter zlasti zelo hitra rast 
končne rabe električne energije, zaradi česar bi bilo nujno intenzivnejše izvajanje 
ukrepov za umirjanje rasti.  

5.2.2 Obnovljivi viri energije v primarni bilanci 

V primarni bilanci je bil leta 2006 delež obnovljivih virov energije 10,5 % ali za 0,1-odstotno 
točko manj kot leto prej. Glede na stanje leta 2000 (11,9 %) je očitna dolgoročna težnja k 
zmanjševanju deleža obnovljivih virov energije tudi v primarni bilanci kljub povečevanju 
izrabe OVE (0,2-odstotna povprečna letna rast rabe OVE in 2,4-odstotna povprečna letna 
rast rabe primarne energije v obdobju 2000–2006).  

Leta 2006 je SURS v svoje bilance vključil rabo biogoriv v prometu, vendar se količina 
razlikuje od podatka, ki ga je za leto 2006 Evropski komisiji poročalo Ministrstvo za okolje 
in prostor po direktivi o spodbujanju biogoriv. Raba biogoriv je po SURS-u znašala 2,0 ktoe, 
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po MOP pa 4,3 ktoe. Če rabi OVE po SURS dodamo še rabo biogoriv100, se delež OVE v 
primarni bilanci poveča za 0,06 odstotne točke. 

SURS v svoji bilanci nima podatkov o rabi geotermalne in sončne energije. Po podatkih 
EurObserv'ER-ja je leta 2006 raba geotermalne energije znašala 17,0 ktoe in sončne energije 
6,8 ktoe. S to korekcijo se delež OVE v primarni bilanci poveča za 0,4 odstotne točke, torej 
je leta 2006 znašal 10,9 %. 

Delež obnovljivih virov in odpadkov je v gorivih za proizvodnjo toplote leta 2005 znašal 
24 % (ocena IJS), kar je za 1 odstotno točko več kot leto prej. Pri tem podatku se je 
potrebno zavedati, da je podatek za rabo lesne biomase v gospodinjstvih konstanten od leta 
2002. 
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Vir: EUROSTAT 

Slika 56: Primerjava deleža OVE v oskrbi z energijo v letih 2000 (rdeč stolpec) in 2005 (zelen 
stolpec) ter povprečne letne rasti rabe OVE v obdobju 2000-2005 za države EU27101 

 

Leta 2006 je MOP, Sektor za aktivnosti URE in OVE, spodbujal izkoriščanje obnovljivih 
virov energije s finančnimi spodbudami za naložbe v gospodinjstvih v višini 1,7 milijonov 
EUR. V okviru projekta GEF “Odstranjevanje ovir za povečano izrabo lesne biomase kot 
                                                 
100 Uporabljena je bila količina biogoriv, ki jo poroča MOP, saj so distributerji tekočih goriv v skladu z Uredbo o pospeševanju 

uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil (Ur.l. RS, št. 103/2007), dolžni Ministrstvu poročati o 
izpolnjevanju obveznosti dajanja biogoriv na trg. 

101 Na tem mestu je smiselno omeniti, da za leto 2000 obstaja razlika v podatku o rabi OVE Statističnega urada RS in EUROSTAT-
a, ki izhaja iz različnega podatka o rabi lesne biomase v gospodinjstvih in industriji. Zato je na sliki prikazano zmanjševanje rabe 
OVE, medtem ko je bilo v LEP 2005 zapisano, da se le-ta povečuje s povprečno letno stopnjo 0,3 %. 
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energetskega vira” je bilo leta 2006 porabljenih 0,554 milijonov EUR sredstev Ministrstva za 
okolje in prostor, poleg tega pa 0,864 milijonov EUR tuje donacije.  

 
Tabela 18: Sredstva MOP in tuje donacije za programe spodbujanja obnovljivih virov energije 

 Spodbude MOP Tuje donacije 
 [000 EUR] 

2000 828 520 
2001 967 0 
2002 617 0 
2003 1.921 215 
2004 2.079 1.341 
2005 2.277 295 
2006 2.257 864 

Vir: MOP 

V letu 2006 je bila zaključena izvedba dveh projektov daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso v Mozirju in Lučah s skupno instalirano toplotno močjo 1,22 MW. Poleg tega se je 
v okviru projekta GEF leta 2006 začela priprava Operativnega programa energetske izrabe 
lesne biomase, nadaljevale pa so se tudi spodbude za pripravo investicijskih projektov ter 
informativne, ozaveščevalne in izobraževalne delavnosti tako v okviru projekta GEF kot s 
strani MOP.  
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Slika 57: Število sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v obdobju 2003-2006 
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Tabela 19: Proračunska sredstva MOP in sredstva projekta GEF za spodbujanje investicij v OVE 
za leto 2006 

Proračunska postavka Spodbude-OVE Spodbude-lesna 
biomasa

GEF-
sredstva 

MOP 

GEF-
tuja 

donacija
Proračunska sredstva [000 EUR] 861 842 554 864

788 solarnih sistemov 334 kotlov na polena  
185 toplotnih črpalk 164 kotlov na pelete  Spodbujene investicije102 5 fotovoltaičnih 

sistemov 41 kotlov na sekance  

Ocenjeno letno zmanjšanje 
porabe fosilnih goriv (MWh) 4.217 21.905  

Znižanje emisij CO2 (tCO2/leto) 1.001 7.229  

Vir: MOP, Sektor za aktivnosti URE in OVE 
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Slika 58: Rezultat spodbud za investicije v OVE in kotle na lesno biomaso MOP, Sektorja za OVE 
in URE v letih 2005 in 2006103  

Število enot posameznih sistemov za rabo obnovljivih virov, ki so bile vključene v sistem 
spodbud za investicije, se je v letu 2006 glede na leto 2005 povečalo, izjema so toplotne 
črpalke za ogrevanje sanitarne tople vode, saj so bile leta 2006 izvzete is sistema spodbud. 
Glavni razlogi za to so: za to tehnologijo so bili doseženi cilji iz nacionalnega energetskega 

                                                 
102 Spodbujene investicije niso neposredno vezane na porabo sredstev v letu 2006, saj je bilo za investicije v OVE potrebnih 1,018 

mio EUR, ki bodo vzeta še iz razpisov za leto 2007, za spodbude za investicije v lesno biomaso pa je bilo leta 2006 na voljo 
0,714 mio EUR, saj je bilo potrebno finančno pokriti še razpise iz leta 2005. 

103 Toplotne črpalke (G-SV) – za ogrevanje sanitarne tople vode, Toplotne črpalke (G-CO) – za centralno ogrevanje. 



107 

programa, tehnologija je dosegla zrel nivo, ko spodbude niso več potrebne, toplotne črpalke 
za svoje delovanje porabljajo električno energijo in konkurirajo solarnim sistemom. 

Projekt GEF je bil zelo uspešen, saj so bili cilji doseženi že pred zaključkom. V 
obdobju 2004-2006 so bili izvedeni 4 sistemi DOLB. Uspešne so tudi spodbude za 
investicije v obnovljive vire v gospodinjstvih, saj število enot narašča. Glavna ovira, za 
še uspešnejše delovanje na tem področju je premalo sredstev, saj povpraševanje 
močno presega ponudbo (leta 2006 razpisana sredstva niso zadostovala niti za 
pravočasno predložene vloge na prvo odpiranje).  

5.2.3 Biogoriva 

V letu 2006 so bila v prometu v Republiki Sloveniji pogonska goriva mineralnega izvora 
nadomeščena predvsem z biodizlom ter v veliko manjšem obsegu z drugimi biogorivi, kot 
sta bioetanol in ETBE - etilentetrabutil eter. Večina biogoriv je bila prodana kot mešanica 
biodizla in dizla. Na podlagi podatkov o oprostitvah plačila trošarine in podatkov 
distributerjev je količina biodizla vmešanega v dizelsko gorivo v letu 2006 znašala 
4.642.422 kg, vseh biogoriv pa 4.914.587 kg. V energijskih enotah to znaša 178,6 GJ. 
Povprečni delež biogoriv, danih na trg v Republiki Sloveniji v letu 2006 je tako znašal le 
0,275 %, kar je občutno manj od cilja, ki je bil naveden v Pravilniku o vsebnosti biogoriv v 
gorivih za pogon motornih vozil, v višini 1,2 %. Oprostitev plačila trošarin predstavlja 
spodbudo rabi biogoriv, v okviru sistema neposrednih plačil za poljščine pa se spodbuja tudi 
pridelava poljščin za proizvodnjo biogoriv. V letu 2007 je prišlo do spremembe zakona o 
trošarinah v katerem je po novem vračilo trošarine predvideno le za energente, katerim je 
dodano biogorivo v sorazmernem deležu dodanega izdelka, vendar do največ 5% deleža. 

V skladu z Uredbo o neposrednih plačilih za pridelovalce določenih poljščin (Ur. l. RS, št. 
10/05, 113/05 in 99/06), je lahko pridelovalec energetskih rastlin (oljne ogrščice) poleg 
neposrednega plačila, ki je v letu 2005 znašalo 71.291 SIT/ha, pridobil tudi pomoč za 
energetske rastline v višini 6.474 SIT/ha. 

5.3  Soproizvodnja toplote in električne energije 

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 2006 zajetih 39 enot soproizvodnje s skupno instalirano električno 
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močjo 467 MW in letno proizvodnjo električne energije v soproizvodnji 1.123 GWh, od tega 
290 GWh pri samoproizvajalcih. Velik del soproizvodnje prispevata TE-TOL in TEŠ: TE-
TOL v celoti, TEŠ pa deloma skupaj proizvaja toploto in električno energijo. 

Iz tabele (Tabela 20) je vidno, da se skupna zmogljivost soproizvodnje v letih 2002-2005 ni 
povečala, povečanje pa je opazno v letu 2006. Kljub praktično nespremenjeni zmogljivosti v 
letih 2002-2005 se je povečala skupna proizvodnja električne energije. Povečevanje 
proizvodnje se je, sicer z nižjo stopnjo, nadaljevalo tudi v letu 2006. Glavni razlog za manjše 
povečanje proizvodnje v letu 2006 je topla zima in zmanjšanje proizvodnje v industriji, kjer 
je proizvodnja v nekaterih enotah zaradi visoke cene zemeljskega plina brez dodatne 
podpore postala neekonomična. 

Povečevanje proizvodnje ob nespremenjeni zmogljivosti je posledica večje izkoriščenosti 
naprav (več obratovalnih ur). Neugodna slika zmanjševanja proizvodnje električne energije v 
enotah z izkoristkom večjim od 75 % se je leta 2006 izboljšala, saj se je proizvodnja glede na 
leto 2005 povečala za 26 %. Obraten trend je opazen pri enotah z nižjim izkoristkom, saj se 
je proizvodnja leta 2006 glede na leto 2005 zmanjšala za 11 %, medtem ko se je v letu 2005 
glede na leto 2004 povečala za 31 %. 

 
Tabela 20: Soproizvodnja toplote in električne energije v obdobju 2002-2006  

  2002 2003 2004 2005 2006 06/05 06/02 
      Povpr. letna 

rast [%] 
Instalirana električna moč 
[MWe] 

339 339 338 336 346 2,8 0,5

Proizvodnja [GWh] 873 910 977 1.105 1.123 1,7 6,5
 Z visokim izkoristkom 390 374 418 370 467 26,1 4,6
 Z izkoristkom pod 75 % 483 535 559 734 656 -10,7 8,0
Poraba goriv [TJ] 65.961 61.314 63.972 64.016 63.777 -0,4 -0,8
Število enot [1] 31 32 31 36 39  
Bruto poraba el. energ. 
[GWh] 

13.466 13.985 14.493 14.793 15.165 2,5 3,0

Delež el. energ. iz SPTE 
[%] 

6,5 6,5 6,7 7,5 7,4  

Linearno približevanje cilju 
2010 

960 1.040 1.120 1.200 1.280 6,7 7,5

Razlika med dejansko in 
ciljno proizvodnjo 

87 130 143 95 157  

(vir: SURS) 

 

Majhna rast proizvodnje električne energije v enotah soproizvodnje leta 2006 (z 1,7 % je bila 
rast občutno nižja od rasti, ki bi bila potrebna za dosego cilja ob predpostavki o linearnem 
približevanju cilju leta 2010), je vplivala na večji razkorak med ciljno proizvodnjo ter 
dejansko proizvodnjo električne energije. 
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Ključni mehanizem spodbujanja soproizvodnje v Sloveniji je sistem zagotovljenih odkupnih 
cen za kvalificirane proizvajalce električne energije. V letu 2005 se višina odkupnih cen ni 
uskladila z rastjo cene goriv, kot predvideva uredba, cene so bile usklajene junija leta 2006 
(Slika 55)104. 
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Slika 59: Proizvodnja električne energije v enotah SPTE v obdobju 2002-2006 ter linearno 
približevanje cilju leta 2010 (leva os) in delež električne energije iz SPTE v bruto porabi električne 

energije (desna os) 

 
Popravek odkupnih cen v juniju 2006 in večje povpraševanje po električni energiji na trgu je 
ugodno vplivalo predvsem na nove enote SPTE v sistemih daljinskega ogrevanja ter na 
enote SPTE na osnovi obnovljivih virov energije105, kjer se je občutno povečal delež 
samostojne prodaje električne energije na trgu. Zaradi nezadostne podpore pa še vedno ni 
novih investicij v industriji106, kjer zaradi neugodnih cenovnih razmerij (cena plina in 
električne energije) prihaja celo do zmanjševanje obsega proizvodnje obstoječih enot. 

 

 

                                                 
104 Sklep o cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije (Ur. l. RS, 8/04 in 

75/06). 
105 V letu 2006 so bile po razpoložljivih podatkih zgrajene 4 enote na bioplin v kmetijstvu ter ena čistilni napravi ter 2 novi enoti v 

daljinskem ogrevanju (Ptuj in Nova Gorica), s kupno močjo dobrih 7 MWe. 
106 Zgrajena je bila le nova enota v podjetju Martex (1 MWe), ki pa je bila pred popravkom cen v juniju tik pred zaustavitvijo, zaradi 

neekonomičnosti obratovanja. 
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Rezultat ustrezne politike odkupnih cen za manjše enote soproizvodnje v sistemih 
daljinskega ogrevanja je že skoraj 25 MW novih instaliranih kapacitet po letu 2000, 
ter 3 MW instaliranih enot na bioplin v kmetijstvu v letu 2006, kar že presega 
načrtovane projekcije iz ReNEP. Za izvedbo precej večjega potenciala soproizvodnje 
v industriji in večjih enot v daljinski energetiki, pa je nujno čim prej izpeljati začeto 
prenovo podporne sheme soproizvodnje. 

 

Kljub poteku preiskave Evropske komisije glede skladnosti zakonodaje o podpori 
kvalificiranih proizvajalcev107, je Direktorat za energijo pričel z aktivnostmi za celovito 
prenovo in uskladitev podporne sheme s smernicami za državne pomoči, ki se zaključuje v 
letu 2007. 

Evropska komisija je 21. decembra 2006 objavila matriko referenčnih vrednosti za ločeno 
proizvodnjo toplote in električne energije, kar je pogoj za izvajanje Direktive 2004/08 ES in 
izdajanje potrdil o izvoru za soproizvodnjo. Vlada je s popravki uredb v letu 2007 to tudi 
dejansko omogočila. 

                                                 
107 Komisija je Odločbo o shemi državne pomoči, ki jo izvaja Slovenija v okviru svoje zakonodaje o kvalificiranih proizvajalcih 

energije zadeva št. C 7/2005, izdala 24.4. 2007, kjer je ugotovila skladnost sheme, hkrati pa se je Slovenija zavezala izpeljati 
določene popravke sheme. 
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6 OKOLJE 

6.1 Emisije toplogrednih plinov 

Cilj Slovenije glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TGP) je po Kjotskem protokolu 
za 8 % nižje emisije v obdobju 2008-2012 glede na bazne emisije, ki so določene kot vsota 
emisij CO2, N2O in CH4 leta 1986 ter emisij F-plinov leta 1995. Bazne emisije so bile 
dokončno določene leta 2007 v poročilu UNFCCC in znašajo 20.354 kt CO2 ekv. Slovenija 
bo pri doseganju cilja uporabila dovoljeno kvoto zaradi povečanja ponorov, ki znaša 1.320 kt 
CO2, torej dejanske povprečne emisije obdobja 2008-2012 ne smejo preseči 
20.046 kt CO2 ekv. Marca 2007 so voditelji držav članic EU-25 sprejeli zavezo za zmanjšanje 
emisij TGP za 20 % oziroma 30 % do leta 2020 glede na bazne emisije. 

Najpomembnejša dokumenta s področja zmanjševanja emisij toplogrednih plinov sta 
Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012, ki ga je Vlada 
sprejela na seji dne 20.12.2006 ter Državni načrt razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 
od 2008 do 2012, ki ga je Vlada sprejela aprila 2007.  

Stanje 

Skupne emisije TGP iz energetske rabe goriv, razžveplanja, rudarstva ter distribucije 
zemeljskega plina so leta 2006108 znašale 16.567 kt CO2 ekv, leta 2005 pa 16.453 kt CO2 ekv. 
To predstavlja 80 % skupnih emisij TGP. V tej količini močno prevladuje CO2, ki je 
prispeval 96 %. Po sektorjih je bil leta 2006 največji vir energetski sektor109 z 41 %, sledijo 
promet z 29 %, industrija in gradbeništvo s 16 %. ter storitve in gospodinjstva s 14 %. V letu 
2005 je bil razpored sektorjev malo drugačen. Največji vir je bil energetski sektor, sledili so 
promet, storitve in gospodinjstva ter industrija in gradbeništvo. 

Povečanje emisij v letu 2006 je posledica rasti emisij iz prometa (5,5 %) ter emisij iz 
industrije in gradbeništva (4,1 %). Emisije iz energetskega sektorja so se povečale za 0,1 %, 
emisije iz storitev in gospodinjstev pa so se znižale za 9,3 %. Skupne emisije TGP h katerim 
poleg energetike prispevajo še industrijski procesi, raba topil in drugih izdelkov, kmetijstvo 
ter odpadki so se leta 2006 povečale za 0,7 % in so znašale 20.585 kt CO2 ekv. Ciljne emisije 
so bile presežene za 2,7 %. Primerjava rasti emisij po sektorjih v letu 2006 z rastmi v letu 
2005 pokaže, da so se rasti v prometu, industriji ter gradbeništvu in energetskem sektorju 
znižale, zmanjševanje emisij v storitvah in gradbeništvu pa se je okrepilo110. V letu 2005 so se 
emisije iz energetike povečale za 1,9 %. 

                                                 
108 Uporabljen so bili podatki, ki so bili 15.1.2008 poslani na Evropsko Komisijo.  
109 Tu so vključene emisije sektorja proizvodnje električne energije in toplote, rudarstva, rafinerij, iz razžveplanja ter ubežne emisije 

iz rudarjenja in distribucije zemeljskega plina. 
110 To lahko v večji meri pripišemo toplemu letu 2006. 
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Tabela 21: Emisije toplogrednih plinov iz energetske rabe goriv ter ubežne emisije 

 

Ciljne 
emisije -  

povprečje 
2008-2012 

[kt CO2 ekv] 

Emisije 
TGP leta 

1986 
[kt CO2 ekv]

Emisije 
TGP leta 

2006 
[kt CO2 ekv]

Delež v 
emisijah 

2006 
[%] 

Letna rast 
emisij 

2000-2006 
[%] 

Letna rast 
emisij 

2004-2005 
[%] 

Letna rast 
emisij 

2005-2006 
[%] 

Energetski 
sektor111 

6.369 7.265 6.843 41% 2,4% 0,9% 0,1% 

Industrija 2.372 4.406 2.589 16% 2,2% 8,7% 4,1% 

Promet 4.400 2.008 4.791 29% 4,0% 6,6% 5,5% 
Storitve in 
gospodinjstva 2.778 2.366 2.344 14% -4,3% -8,6% -9,3% 

SKUPAJ 15.919 16.044 16.567  1,6% 1,9% 0,7% 
Vir: IJS, podatki: ARSO, MOP 

 

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

19
86

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

19
86

20
00

20
06

TREND DELEŽ

Em
si

je
 -

 t
re

n
d

 [
1

9
8

6
=

1
0

0
%

]

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

D
el

ež
 [

%
]

Energetski sektor Industrija
Promet Storitve in gospodinjstva
Industrija Energetski sektor
Promet Storitve in gospodinjstva
SKUPAJ

 
Vir: IJS, podatki: ARSO 

Slika 60: Gibanje skupnih emisij iz energetike in emisije po sektorjih v baznem letu 1986 in v letih od 
1990 do 2006 ter deleži posameznih sektorjev v baznem letu 1986 in v letih 2000 in 2006 

                                                 
111 V tem sektorju so vključene emisije iz Proizvodnje električne energije toplote (tudi emisije zaradi razžveplanja) ter ubežne 

emisije iz rudarstva ter prenosnega omrežja za plin. 
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Trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov je pomemben inštrument za 
zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. V sistem trgovanja so vključene vse 
termoelektrarne in termoelektrarne toplarne, toplarne, ki emitirajo več kot 90 % emisij vseh 
toplarn, ter podjetja v industri, ki emitirajo več kot 70 % emisij v industriji iz zgorevanja 
goriv. Emisije CO2 tistih zavezancev, ki so vključeni v trgovanje, so leta 2005 predstavljale 
52 % vseh emisij CO2 v Sloveniji. Zavezanci, ki so vključeni v sistem trgovanja, ki je bil 
uveden v letu 2005, so z državnim načrtom razdelitve emisijskih kuponov prejeli za obdobje 
2005-2007 kvoto kuponov, ki je bila določena na podlagi več kriterijev. Če so bile dejanske 
emisije v posameznem letu višje od podeljenih pravic, so lahko uporabili pravice za preostala 
leta, ali pa so pravice kupili na trgu. Na koncu obdobja bo moral vsak zavezanec na svojem 
računu imeti toliko kuponov, kolikor je emitiral emisij CO2. Vir:ARSO, MOP 

Slika 61 in Tabela 22 prikazujeta primerjavo med dejanskimi emisijami in podeljenimi kuponi 
za zavezance za trgovanje za leti 2005 in 2006. 
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Slika 61: Primerjava dejanskih emisij s podeljenimi pravicami do emisij za zavezance v sistemu 
trgovanja po sektorjih za leti 2005 in 2006 
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Tabela 22: Primerjava dejanskih emisij s podeljenimi pravicami do emisij za zavezance v sistemu 
trgovanja po sektorjih, za leti 2005 in 2006 ter za obdobje 2005-2006 

  2005 2006 2005 2006 

  Dejanske 
emisije

Podeljeni 
kuponi

Dejanske 
emisije

Podeljeni 
kuponi Razlika Razlika 

Vsota 
razlik

 [kt] 8.721 9.122 8.843 8.677 401 -166 235
TE in TE-TO [kt] 6.180 6.406 6.239 6.065 227 -175 52
Toplarne [kt] 227 248 232 237 22 4 26
Industrija [kt] 2.314 2.467 2.371 2.375 153 4 157

Vir:ARSO, MOP 
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Vir: EUROSTAT in ETC-ACC  

Slika 62: Intenzivnost emisij CO2 proizvodnje električne energije in toplote v termoelektrarnah in 
termoelektrarnah in toplarnah za EU27112. 

Intenzivnost emisij CO2 proizvodnje električne energije in toplote je leta 2006 znašala 
9,7 tCO2/toe, leta 2005 pa 10,1 tCO2/toe. V zadnjih sedmih letih se je v povprečju letno 
zniževala s stopnjo 1,2 %. Glede na povprečje EU15 je intenzivnost v Sloveniji višja za 
36 %. S slike (Slika 62) je razvidno, da v EU27 Slovenija sodi med države z višjo 
intenzivnostjo. To je posledica velikega deleža premoga ter tudi starih naprav za proizvodnjo 
električne energije in toploto. 

                                                 
112  Podatka za Malto ni bilo na voljo, zato intenzivnost za to državo manjka. 
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Emisije CO2 iz proizvodnje električne energije in toplote so bile leta 2006 za 5,9 % višje kot 
leta 1990. Če bi bila situacija v transformacijah leta 2006 identična situaciji leta 1990 (enaki 
deleži goriv, enaki izkoristki termoelektrarn, itd.), bi bile emisije višje za 23,3% (Slika 63 – 
zelena črta) - enako kot je višja proizvodnja električne energije in toplote. Emisije na enoto 
proizvedene električne energije in toplote so se zmanjšale za 14,3 %. To zmanjšanje je 
posledica izvajanja naslednjih ukrepov: 

• Kot je razvidno s slike (Slika 63) je največ k zmanjšanju specifičnih emisij prispevalo 
izboljšanje učinkovitosti naprav za proizvodnjo električne energije, kar je bilo 
doseženo z optimizacijo delovanja obstoječih naprav. Leta 2006 je bila proizvodnja 
za 17,5 % bolj učinkovita kot leta 1990. 

• Količina proizvedene električne energije in toplote113 iz jedrske ter obnovljivih virov 
energije (OVE) je bila leta 2006 glede na leto 1990 večja za 20,5 % (135 ktoe). Ker se 
je proizvodnja električne energije in toplote iz fosilnih goriv povečala za 27,3 % 
(152 ktoe), je bil delež proizvodnje iz fosilnih goriv za 3,2 % višji kot leta 1990. 
Zaradi povečanja deleža fosilnih goriv v proizvodnji električne energije in toplote je 
prispevek tega ukrepa negativen – emisije so se povečale. V vmesnih letih se je delež 
spreminjal, saj je proizvodnja električne energije iz OVE vezana na vodnatost rek, 
letna proizvodnja električne energije v jedrski elektrarni pa na dolžino remonta114 in 
delno tudi na vodnatost rek zaradi hlajenja. Leto 2004 je bilo rekordno po 
proizvodnji električne energije v hidroelektrarnah (HE), leto 2005 pa po proizvodnji 
jedrske elektrarne. 

• Premog je bil leta 2006 še vedno glavni energent v termoelektrarnah, minimalno 
zmanjšanje emisije CO2 zaradi zamenjave fosilnih goriv je posledica zamenjave 
tekočih goriv s plinastimi. Emisije CO2 na enoto porabljenega fosilnega goriva so bile 
leta 2006 za 0,3 % nižje kot leta 1990. 

• Poleg faktorjev, povezanih s porabo goriva, na emisije vpliva tudi sprememba 
emisijskega faktorja za lignit, ki je vezan na vsebnost ogljika v lignitu. Emisijski faktor 
je bil v obdobju 1991-2000 nižji od faktorja leta 1990, v zadnjih petih letih pa je 
približno enak. Leta 2006 je sprememba emisijskega faktorja prispevala k zmanjšanju 
emisij za 2 %. 

                                                 
113 Pri CO2 je med obnovljive vire prišteta tudi lesna biomasa. 
114 Dolžina remontov v jedrski elektrarni Krško se zmanjšuje. V letu 2005 ni bilo remontov, ker je bilo to prvo leto obratovanja z 18 

mesečnim gorivnim ciklusom. Na povečanje proizvodnje je vplivala tudi zamenjava uparjalnikov leta 2000. 
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Vir:IJS, podatki: SURS, ARSO 

Slika 63: Dekompozicijska analiza gibanja emisij CO2 sektorja proizvodnje električne energije in 
toplote v obdobju 1990-2006 

 

Če prispevek posameznih skupin ukrepov zmnožimo, dobimo spremembo emisij leta 2006 
glede na emisije leta 1990. 1,233 (povečanje proizvodnje električne energije) x 0,851 
(povečanje učinkovitosti proizvodnje) x 1,032 (povečanje deleža fosilnih goriv v proizvodnji) 
x 0,997 (zmanjšanje emisij na enoto porabljenega fosilnega goriva) x 0,980 (sprememba 
emisijskega faktorja) = 1,059 (povečanje emisij CO2 leta 2006 glede na leto 1990). 

Pripisovanje zmanjšanja emisij posameznim inštrumentom je težavno. Zgoraj predstavljeni 
rezultati prikazujejo ocene učinkov posameznih skupin ukrepov. Izvajanje posameznega 
ukrepa pa je spodbujeno z različnimi inštrumenti, npr. povečanje deleža OVE je spodbujeno 
s sistemom zagotovljenih odkupnih cen, finančnimi spodbudami (subvencije, krediti) ter 
certificiranjem izvora energije. Poleg tega imajo, zlasti v proizvodnji električne energije in 
toplote, pomembno vlogo tudi ostali kriteriji za izvajanje določenih ukrepov, npr. 
zanesljivost oskrbe, po odprtju trgov z zemeljskim plinom in električno energijo pa tudi 
razmere na trgu.  
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Emisije TGP iz energetike rastejo. V letu 2006 je rast znašala 0,7 % v letu 2005 pa 
1,9 %. Posledica tega je, da so bile emisije leta 2006 višje od baznih emisij. Za 
doseganje kjotskega cilja so zlasti problematične emisije iz prometa. Emisije iz 
energetskega sektorja ter v velikem delu tudi iz industrije so omejene s kvotami, ki so 
bile podeljene v okviru sheme trgovanja z emisijami toplogrednih plinov. 

6.2 Emisije SO2 in NOX  

Cilji Slovenije glede emisij SO2 in NOx so določeni v Protokolu o zmanjševanju zakisljevanja, 
evtrofikacije in prizemnega ozona h Konvenciji o onesnaževanju zraka na velike razdalje 
preko meja (CLRTAP), ki ga je Slovenija ratificirala leta 2004115 ter v Uredbi o nacionalnih 
zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka (Uredba NEC)116. Cilj je določen v obliki 
emisij na nacionalnem nivoju za leto 2010 in kasneje in za SO2 znaša 27 kt, za NOx pa 45 kt. 
Uredba in Protokol od Slovenije zahtevata tudi pripravo progama zmanjševanja emisij SO2 
in NOx, s katerim bo zagotovljeno doseganje zgornjih mejnih emisij, zato je bil leta 2004 
pripravljen Operativni program doseganja nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževal 
zunanjega zraka. Januarja 2007 je vlada sprejela revidiran Operativni program,.  

6.2.1 Emisije SO2 

Letne emisije žveplovega dioksida so leta 2005 po nacionalnih evidencah znašale 41,757 kt. 
Največji vir emisij je proizvodnja električne energije in toplote v termoelektrarnah in 
termoelektrarnah toplarnah na premog z 78 % vseh emisij. Znotraj tega sektorja je največ 
emisij prispevala Termoelektrarna Trbovlje (približno 65 %), drugi največji vir znotraj tega 
sektorja je s približno 30 % Termoelektrarna Šoštanj. Ostali viri emisij SO2 so: zgorevanje 
goriv v industriji s 9 %, zgorevanje goriv v široki rabi s 6 %, industrijski procesi, kjer so 
zajete procesne emisije iz proizvodnje cementa in aluminija s 6 % ter promet z 2 %.  

Glede na leto 2004 so se emisije zmanjšale za 23 %, kar je posledica začetka obratovanja 
razžveplalne naprave v Termoelektrarni Trbovlje. Emisije iz industrije, prometa ter 
tehnoloških procesov so se povečale, iz energetskega sektorja in široke rabe pa zmanjšale.  

 

Emisije žveplovega dioksida se kot posledica sprejetih predpisov in izvedenih 
ukrepov (razžveplalne naprave v termoelektrarnah, znižanje vsebnosti žvepla v 
tekočih gorivih) intenzivno zmanjšujejo. Do leta 2010 se pričakuje nadaljnje 
zmanjševanje emisij, zaradi nadaljnje prilagoditve objektov predpisanim mejnim 
vrednostim, tako da bodo cilji predvidoma izpolnjeni. 

 

                                                 
115 Slovenija je protokol ratificirala z Zakonom o ratifikaciji Protokola o zmanjševanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega 

ozona h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja /MPZZE/ (Ur.l. RS-MP, št. 9/2004). 
116 Ur.l. RS, št. 24/2005, (v nadaljevanju NEC uredba), ki je skladna z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2001/81/ES z dne 

23. oktobra 2001 o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka (Ur. l. RS, št. 309/2001) in Pogodbo med 
državami članicami Evropske unije in Republiko Slovenijo o pristopu k Evropski uniji, (Ur. l. RS – MP, št. 3/04) 
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Slika 64: Emisije žveplovega dioksida v Sloveniji v letih 1990,1995 in 2000-2005  

 

Podobno kot pri emisijah CO2, lahko tudi za emisije SO2 naredimo dekompozicijo 
zmanjšanja emisij za sektor proizvodnja električne energije in toplote. 
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Slika 65: Dekompozicijska analiza gibanja emisij SO2 sektorja proizvodnje električne energije in 
toplote v obdobju 1990-2005  

 

Emisije SO2 so bile leta 2005 glede na leto 1990 nižje za 79 %, na enoto proizvedene 
električne energije in toplote pa so bile nižje za 83 %. Razklop emisij in proizvodnje je bil 
dosežen z izvajanjem ukrepov: 

• Najpomembnejši je prispevek tehničnih ukrepov za zmanjšanje emisij SO2, in sicer 
razžveplanja dimnih plinov, zamenjave premoga z visoko vsebnostjo žvepla s 
premogom z nizko vsebnostjo žvepla ter zmanjšanja vsebnosti žvepla v tekočih 
gorivih. To je vplivalo na 80 % zmanjšanje leta 2005 glede na leto 1990.  

• Druga skupina ukrepov po velikosti prispevka je povečanje učinkovitosti naprav. 
Učinkovitost proizvodnje električne energije se je povečala za 15 %.  

• Prispevki preostalih dveh skupin ukrepov so majhni. Delež fosilnih goriv je leta 2005 
praktično enak kot leta 1990 (povečal se je za 1,5 %), enako pa velja tudi za deleže 
posameznih fosilnih goriv v porabi v termoelektrarnah (emisije SO2 na enoto 
porabljenega goriva so se zmanjšale za 0,6 %).  
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6.2.2 Emisije NOX 

Emisije dušikovih oksidov so leta 2005 znašale 57,741 kt. Največji vir je bil promet, ki je 
predstavljal več kot polovico emisij (60 %), sledi oskrba z energijo (energetski sektor) s 26 % 
deležem v skupnih emisijah. Zgorevanje goriv v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu je 
prispevalo 8 % emisij, zgorevanje goriv v široki rabi pa 6 %.  

Glede na leto 2004 so se emisije rahlo povečale (za 0,4 %), kar je posledica povečanja emisij 
v prometu zaradi povečane porabe motornih goriv ter povečanja emisij v industriji. V 
energetskem sektorju in široki rabi so se emisije zmanjšale. 

 

Leta 2005 se je rast emisij nadaljevala s čimer se je Slovenija oddaljevala od cilja. Za 
doseganje cilja bo potrebno intenzivno izvajanje številnih ukrepov, med katerimi so 
najpomembnejši: uvajanje novih vozil, ki izpolnjujejo strožje emisijske standarde 
EURO, izvedba primarnih in sekundarnih ukrepov na velikih kurilnih napravah 
zaradi zaostritve zakonodaje ter prilagajanja najboljšim razpoložljivim tehnikam, 
prilagoditev industrije najboljšim razpoložljivim tehnikam ter izvajanje ukrepov 
operativnega programa zmanjševanja emisij TGP za učinkovitejšo rabo energije in 
spodbujanje rabe obnovljivih virov energije. 
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Emisije NOx sektorja proizvodnja električne energije in toplote117 so bile leta 2005 za 12 % 
nižje kot leta 1990. Nižje emisije so posledica: 

• izvedbe tehničnih ukrepov, kot so zamenjava gorilnikov z gorilniki z nizkimi 
emisijami NOx, rekonstrukcija kotlov, s čimer je bilo doseženo 17 % zmanjšanje, 

• zvišanje učinkovitosti naprav za proizvodnjo električne energije in toplote za 15 %, 

• prehod na fosilna goriva z manjšo vsebnostjo dušika (s tekočih goriv na zemeljski 
plin) - zmanjšanje za 1,5 %. 

Povečanje deleža fosilnih goriv za 1,5 % je vplivalo na manjše zmanjšanje emisij. 
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Slika 67: Dekompozicijska analiza gibanja emisij NOx sektorja proizvodnja električne energije in 
toplote v obdobju 1990-2005  

 
 
 
 
 
 

                                                 
117 Proizvodnja električne energije in toplote prispeva največji delež emisij energetskega sektorja. K emisijam tega sektorja 

prispevajo še toplarne.  
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SEZNAMI 

Seznam oznak 
 
AGEN-RS – Javna agencija za energijo RS 
ARM –(Adequacy Reference Margine) referenčna meja zadostnosti 
ARSO - Agencija Republike Slovenije za okolje 
AURE – Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 
BDP – bruto domači proizvod 
CEER – (Council of European Energy Regulators) Svet evropskih energetskih regulatorjev  
CENELEC – evropska elektrotehnična standardizacija 
CLRTAP – Konvenciji o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja 
DOLB – daljinsko ogrevanje na biomaso 
EEA – (European Environmental Agency) Evropska okoljska agencija 
EES – Elektroenergetski sistem 
EEX – (European Energy Exchange) nemški dnevni trg  
ELES – Elektro Slovenija, d.o.o. 
EMC – elektromagnetna kompatibilnost 
EU-10 – nove države članice  
EUROSTAT – Statistični urad evropske skupnosti 
EZ – Energetski zakon, UPB-1. Ur. l. RS 26/05 
GEF – (Global Environmental Faciltiy) Sklad za svetovno okolje 
HE – hidro elektrarne 
HFC - fluorirani ogljikovodiki 
IEA – (International Energy Agency) Mednarodna energetska agencija v okviru OECD 
IEC - Mednarodna elektrotehniška komisija 
IPEX – (Italian Power Exchange) Italijanski dnevni trg z električno energijo 
KE – končna energija 
LEP – letni energetski pregled  
LOLE – (loss of load expectation) pričakovani izpad pokrivanja porabe 
LNG – (liquid natural gas) utekočinjeni zemeljski plin  
MHE – male hidroelektrarne 
NANENU - Nacionalnem akcijskem načrtu za energetsko učinkovitost 2008 - 2016 
NEC - direktiva – Direktiva 2001/81/ES o zgornji meji nacionalnih emisij v zrak za določene snovi 
NEK – Nuklearna elektrarna Krško 
NEP – Nacionalni energetski program 
NN – nizkonapetostni nivo  
OECD – (Organisation for Economic Cooperation and Development) Organizacija za ekonomsko 
sodelovanje in razvoj 
OP TGP – Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov 
OP ROPI - Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013  
OVE – obnovljivi viri energije 
PE – primarna energija 
ReNEP – Resolucija o Nacionalnem energetskem programu 
ReNPVO – Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 
ROE – kazalec dobičkonosnosti kapitala  
ROA – kazalec dobičkonosnosti sredstev  
ROS – kazalec dobičkonosnosti sredstev  
RTH – Rudnik Trbovlje – Hrastnik 
RTP – Razdelilno transformacijska postaja 
SAIDI – (System Average Interruption Duration Index) indeks povprečnega trajanja prekinitev sistema 
SAIFI - (System Average Interruption Frequency Index) indeks povprečne pogostosti prekinitev sistema  
SISTAT – podatkovna baza SURS-a s spletnim dostopom 
SN – srednje napetostni nivo 
SODO – sistemski operater distribucijskega omrežja 
SOPO – sistemski operater prenosnega omrežja 
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SPTE – soproizvodnja toplote in električne energije 
SURS – Statistični urad RS 
TEŠ – Termoelektrarna Šoštanj 
TET – Termoelektrarna Trbovlje 
TE-TOL – Termoelektrarna toplarna Ljubljana 
TGP – toplogredni plini 
UCTE - (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity) Združenje za koordinacijo prenosa 
električne energije  
UNFCCC – (United Nations Framework Convention on Climate Change) Okvirna konvencija združenih 
narodov o spremembi podnjebja 
URE – učinkovita raba energije 
ZORD – Zavod RS za obvezne rezerve nafte in naftnih derivatov 
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Standardne porabniške skupine po klasifikaciji EUROSTAT-a  
 
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) 
 

Vir: SURS 
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Zakonodaja, sprejeta 2006 in 2007 

Energetika 
Energetski zakon /EZ/ (Ur.l. RS, št. 118/2006 (9/2007 - popr.)) 
Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save /ZPKEPS/ 

(Ur.l. RS, št. 91/2007) 
Sklep o določitvi cen za dobavo električne energije za gospodinjske odjemalce in cene za pokritje stroškov 

dobavitelja pri dobavi električne energije (Ur.l. RS, št. 27/2007) 
Sklep o določitvi deleža cene za uporabo prenosnega omrežja zemeljskega plina za leto 2007 

(Ur.l. RS, št. 11/2007) 
Sklep o določitvi omrežnine za uporabo elektroenergetskih omrežij in korekcijskega faktorja za izravnavo 

prihodka iz omrežnin (Ur.l. RS, št. 111/2007) 
Akt o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Ur.l. RS, št. 138/2006, 9/2007, 18/2007, 
38/2007, 47/2007, 68/2007, 78/2007, 88/2007, 99/2007, 109/2007) 

Akt o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega 
prikazovanja (Ur.l. RS, št. 38/2007) 

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z 
električno energijo d.o.o. (Ur.l. RS, št. 27/2007) 
Sklep o določitvi javnega podjetja za prenos za organizatorja trga z električno energijo  

Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom (Ur.l. RS, št. 95/2007) 

Uredba o koncesiji gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 
električne energije (Ur.l. RS, št. 39/2007) 

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. 
23/2007) 

Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja 
električne energije (Ur.l. RS, št. 52/2006, 31/2007) 

Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja 
zemeljskega plina (Ur.l. RS, št. 8/2007) 

Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranje trga z električno energijo 
(Ur.l. RS, št. 52/2006) 

Uredba o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije 
(Ur.l. RS, št. 71/2007) 

Uredba o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom (Ur.l. RS, št. 8/2007) 
Pravilnik o izdaji energetskega dovoljenja (Ur.l. RS, št. 5/2007) 
Pravilnik o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti (Ur.l. RS, št. 50/2007, 72/2007, 
103/2007, 103/2007, 105/2007, 116/2007) 

Pravilnik o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti na slovensko-avstrijski meji (Ur.l. 
RS, št. 105/2007) 

Pravilnik o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti na slovensko-italijanski meji za 
leto 2008 (Ur.l. RS, št. 116/2007) 

Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti 
(Ur.l. RS, št. 95/2007) 

Pravilnik o zahtevah za minimalno energijsko učinkovitost predstikalnih naprav za fluorescenčne sijalke (Ur.l. 
RS, št. 47/2007) 
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Okolje  

Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur.l. RS, št. 17/2006, 20/2006, 28/2006 Skl.US: U-I-51/06-5, 49/2006-
ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt) 

Resolucija o Nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom za 
obdobje 2006-2015 /ReNPROJG/ (Ur.l. RS, št. 15/2006) 

Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 /ReNPVO/ (Ur.l. RS, št. 2/2006) 

Odlok o državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 2008 do 2012 
(Ur.l. RS, št. 42/2007, 70/2007) 

Sklep o določitvi povprečne prodajne vrednosti toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, 
za leto 2006 (Ur.l. RS, št. 11/2006) 

Sklep o določitvi povprečne prodajne vrednosti toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, 
za leto 2007 (Ur.l. RS, št. 16/2007) 

Sklep o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za 
rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2007 (Ur.l. RS, 
št. 16/2007) 

Državni načrt razdelitve pravic emitirati toplogredne pline za obdobje 2005 do 2007 

Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Ur.l. RS, št. 34/2007, 81/2007) 

Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in 
nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem (Ur.l. RS, št. 34/2007, 81/2007) 

Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne 
moči, za katera so pridobila uporabno dovoljenje javna podjetja za proizvodnjo in distribucijo električne 
energije (Ur.l. RS, št. 67/2003, 52/2007) 

Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne 
moči, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje (Ur.l. RS, št. 23/2004, 120/2005, 
95/2006, 52/2007, 122/2007) 

(Ur.l. RS, št. 9/2006) 

Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Ur.l. RS, št. 73/2005, 92/2007) 

Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 24/2005, 92/2007) 

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Ur.l. RS, št. 43/2005, 58/2005, 
87/2005, 20/2006) 

Uredba o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil (Ur.l. RS, št. 
103/2007) 

Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku (Ur.l. RS, št. 52/2002, 
18/2003, 41/2004-ZVO-1, 121/2006) 

Pravilnik o monitoringu kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 36/2007) 

Operativni program doseganja nacionalnih zgornjih mej emisj onesnaževal zunanjega zraka 

Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov 
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Pomembne publikacije v letih 2006 in 2007 
 

Slovenija 

Poročilo o stanju energetike za leto 2006, Agencija za energijo, 2007 
 http://www.agen-rs.si/dokumenti/36/2/2007/porSLOweb_energ_1103.pdf 
Letni energetski pregled za leto 2005, IJS, 2007 

http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Letni_energetski_pregled_2005
_verzija_12oddana.pdf 

Javnomnenjska raziskava o učinkovitosti trga električne energije; Agencija za energijo, 2006 
 http://www.agen-rs.si/dokumenti/36/2/2006/jmr_ucinkovitost_trga_ee_in_zp_2006_986.pdf 
 

EU 

Energy package and teh 2006 reports: 
http://ec.europa.eu/energy/electricity/report_2006/index_en.htm 

Report on Regulation 1228/2003 on cross border trade in electricity - May 2007 
http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfi
nal&an_doc=2007&nu_doc=250 

Electricity and gas markets, third legislative package - September 2007 
http://ec.europa.eu/energy/electricity/package_2007/index_en.htm 

 

Pomembne spletne strani 

 
Ministrstvo za gospodarstvo: http://www.mg.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/energetika/ 

Ministrstvo za okolje in prostor: http://www.aure.si/ 

Agencija za energijo RS: http://www.agen-rs.si/sl/ 

DG TREN: http://ec.europa.eu/energy/index_en.html 

SURS, baza SI STAT: http://www.stat.si/pxweb/Dialog/statfile2.asp 

EUROSTAT-ove baze podatkov 

http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1996,45323734&_dad=portal&_schema=PORTA
L&screen=welcomeref&open=/sdi_cc/sdi_cc_ene&language=en&product=sdi_cc&root=sdi_cc&scro
llto=0 

 
Register predpisov RS: http://zakonodaja.gov.si 
EURO-LEX: http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html 
 


