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UVOD 
Dokument je sestavni del dokumentacije predloga »Nacionalnega energetskega programa za obdobje 

do leta 2030 - Aktivno ravnanje z energijo«, ki obsega dva dokumenta za odločanje: 

 Predlog Nacionalnega energetskega programa RS za obdobje do leta 2030 (NEP); 

 Predlog Okoljskega poročila NEP (OP NEP); 

 

ter naslednje podporne dokumente: 

 Dolgoročne energetske bilance NEP do leta 2030: 

o 1. del: Izhodišča; 

o 2. del: Rezultati; 

 Dopolnitev strokovnih podlag za NEP z oceno hipotetičnega scenarija razvoja 

energetike ob zapiranju Premogovnika Velenje in prenehanju proizvodnje električne 

energije iz domačega premoga do leta 2027; 

 Letni energetski pregled 2008; 

 sektorske elaborate – Strokovne podlage za podprograme NEP; 

 študijo - Potencialna območja za postavitev vetrnih elektrarn. 

 Ocena učinkov NEP z analizo scenarijev 

Primerjava scenarijev NEP v Dolgoročnih energetskih bilancah NEP do leta 2030 daje strokovne 

podlage za odločanje o Nacionalnem energetskem programu za obdobje 2010-2030 in je del 

analize učinkov NEP. Dolgoročne energetske bilance NEP so izdelane za več scenarijev skladno 

z zahtevami Energetskega zakona (EZ, 13. do 15. člen). Energetske bilance sprejme Vlada RS, 

NEP pa Državni zbor. 

Predhodna analiza Dolgoročne energetske bilance RS 2006-2026 je pokazal, da do sedaj sprejeti 

politike in ukrepi ter ukrepi, ki so bili takrat v pripravi, nikakor ne bi zadostovali za izpolnitev 

cilja 25-odstotnega deleža obnovljivih virov energije (OVE) v rabi končne energije, ki ga je 

Slovenija sprejela v okviru podnebno-energetskega svežnja (Direktiva 2009/28/ES) ter 9-

odstotnega prihranka končne energije do leta 2016 (Direktiva 2006/32/ES). Predlog NEP to vrzel 

izpolnjuje in za dosego ciljev načrtuje dodatne izvedbene mehanizme za spodbujanje učinkovite 

rabe energije (URE) in OVE. 

V okviru strokovnih podlag za NEP smo analizirali in presojali več opcij strategije razvoja 

energetike do leta 2030 glede na zastavljene cilje in usmeritve energetske politike iz 

Energetskega zakona in Lizbonske pogodbe, javne razprave o Zeleni knjigi za NEP in drugih 

relevantnih izhodiščih. Analizirani so  bili učinki dveh strategij trajnostne rabe in lokalne oskrbe 

z energijo ter trije scenariji oskrbe z električno energije. Učinke energetskih scenarijev smo 

preverili v enem, ciljnem scenariju gospodarskega razvoja in enotnem scenariju zunanjih 

okoliščin. Preverili smo občutljivost rezultatov na gibanja v prometu.  
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Prvotno ocenjeni scenariji za NEP niso preverjali strateških vidikov investicij v teku. Zaradi 

dilem javnosti, povezanih z investicijo v šesti blok TEŠ v izvajanju, sta bila analizirana še dva 

dodatna scenarija oskrbe z električno energijo, ki omogočata oceno strateških vidikov razvoja 

energetike ob prekinitvi te investicije1. Dodatno analizirana scenarija brez investicije v blok 6 v 

TEŠ sta opisana v posebnem dokumentu Dopolnitev strokovnih podlag za NEP z oceno hipotetičnega 

scenarija razvoja energetike ob zapiranju Premogovnika Velenje in prenehanju proizvodnje električne 

energije iz domačega premoga do leta 2027. Drugih investicij v izvajanju in že sprejetih ukrepov v 

analizi nismo preverjali. Vsi scenariji so bili presojani tudi v okviru celovite presoje vplivov na 

okolje. 

Glede na zastavljene cilje ter ključne odločitve v energetiki je bilo pripravljenih deset scenarijev 

razvoja energetike, v tem dokumentu opisujemo analizo šest scenarijev. Vseh šest scenarijev je 

pripravljenih tudi za celovito presojo vplivov na okolje (CPVO).  

Ključne odločitve NEP, ki jih z analizo scenarijev osvetlimo, so naslednje: 

 kako zagotoviti čim večjo realizacijo potencialov URE - kako zagotoviti izvedbo 

investicij pri končnih odjemalcih energije; 

 kako zagotoviti čim večjo realizacijo potencialov OVE in do kje naj pri tem gremo: do 

meje okoljske sprejemljivosti ali omogočiti razvoj OVE pri določenih izbranih projektih 

tudi s prevlado javnega interesa povečevanja deleža OVE nad cilji varovanja narave; 

 primerjati možnosti za prehod v nizkoogljično družbo z izgradnjo druge jedrske 

elektrarne ali brez nove enote; 

 kako usmerjati postopno zmanjšanje rabe fosilnih virov pri oskrbi z električno energijo, 

toploto in v prometu? Ali je strateško še nadalje pomembno ohranjanje diverzifikacije 

virov na sedanji ravni in raba domačega premoga v energetski mešanici za proizvodnjo 

električne energije? S katero kombinacijo ukrepov zagotoviti zamenjavo fosilnih goriv za 

ogrevanje? 

 kako pospešiti prodor novih tehnologij, zlasti v prometu in aktivnih omrežij za 

distribucijo električne energije; 

 nadaljnje mednarodno povezovanje države za povečanje konkurenčnosti in zanesljivosti 

dobav. 

Scenariji razvoja energetike temeljijo na naslednjih izhodiščih:  

 razvojnih izzivih, s katerimi se slovenska energetika sooča, vključno z analizo zunanjih 

okoliščin: mednarodnih tržišč energije (cen ter zanesljivosti dobav naftnih derivatov, 

zemeljskega plina, trdnih goriv in električne energije), trgovanja z emisijami, 

gospodarske aktivnosti v Sloveniji, globalnega tehnološkega razvoja (zlasti v prometu, 

aktivnih omrežij) in prometne politike države in EU;  

 alternativnih strateških usmeritvah energetike, vpeti v širšo razvojno politiko države, 

cilje in druge obveznosti Slovenije iz mednarodnih dogovorov, energetsko politiko v 

EU, z upoštevanjem sprejetih politik in ukrepov ter tudi tiste v pripravi; 

                                                 
1
  Analiza se je omejila omejuje na oceno strateških vidikov razvoja energetike brez TEŠ6 in ni dovolj podrobna za presojo 

posledic prekinitve investicij s stališča podjetja ali projekta. 
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 stanju energetike, projektov v izvajanju in alternativah, na podlagi projektov v pripravi 

ter analizah možnosti za projekte na področjih rabe in oskrbe z energijo; (pri tem se 

opiramo na analize tehničnih, ekonomskih, okoljsko sprejemljivih in dosegljivih 

možnosti ter ocene možnosti za povečanje dosegljivega potenciala z instrumenti 

energetske politike na posamezni področjih NEP);  

 analizi odziva akterjev v energetiki na zunanje dejavnike in ukrepe energetske politike v 

različnih scenarijih; 

 kvantitativni oceni učinkov navedenih dejavnikov glede na zastavljene cilje. 

Analizirana sta bila dva scenarija (za strategijo/ukrepe) energetske politike na področju 

trajnostne rabe in lokalne oskrbe z energijo (spodbujanja URE v vseh sektorjih vključno z 

novimi viri energije v prometu, rabe OVE, soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) 

ter lokalne oskrbe z energijo). Strategiji energetske politike na področjih URE in OVE sta: 

Strategiji energetske politike na področju trajnostne rabe in lokalne oskrbe z energijo obsegata 

ukrepe URE v vseh sektorjih, rabo OVE za oskrbo s toploto in razpršeno proizvodnjo električne 

energije vključno z vetrnimi elektrarnami, SPTE ter lokalno oskrbo z energijo. Analizirani 

strategiji sta:  

 referenčna strategija (REF) vključuje nujne ukrepe za izpolnjevanje sprejetih obveznosti; 

 intenzivna strategija (INT) vzpostavlja podporno okolje za izvedbo vseh donosnih 

projektov URE, kar zagotavlja večje ekonomske učinke in prednost v tehnološki tekmi 

na področju zelenih energetskih tehnologij. Strategija je bolj ambiciozna tudi pri 

spodbujanju izkoriščanja OVE, razvoja lokalne oskrbe in SPTE v vseh sektorjih. 

Ocenjeni trije scenariji razvoja oskrbe z električno energijo se razlikujejo v ključnih investicijah v 

proizvodne enote: 

 osnovni scenarij (OSN), ki predpostavlja nadaljevanje investicij v teku oz. izvedbo 

ukrepov za njihovo dokončanje (HE na spodnji Savi, blok 6 v TEŠ), podaljšanje 

življenjske dobe NEK, pospešitev izgradnje načrtovanih in novih hidroelektrarn, 

modernizacijo obstoječih in izgradnjo novih enot za SPTE z visokim izkoristkom ter 

preverja izgradnjo novih plinsko parnih elektrarn glede na razmere na mednarodnih 

trgih; 

 jedrski scenarij (JE), je nadgradnja osnovnega scenarija in predvideva ukrepe, ki bodo 

omogočili dolgoročno izkoriščanje jedrske energije v Sloveniji z izgradnjo nove enote 

JEK2 ob lokaciji obstoječe jedrske elektrarne moči 1000 MW z začetkom obratovanja 

pred letom 2030; 

 plinski scenarij (PLIN), je tudi nadgradnja osnovnega scenarija v smeri še večje 

diverzifikacije virov za oskrbo z električno energijo glede na sedanjo - s povečanjem 

deleža četrtega energenta - z izgradnjo dveh plinsko parnih elektrarn (PPE) na zemeljski 

plin do leta 2030 skupne moči 800 MW. 
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Možnost JEK2 moči 1600 MW je obravnavana kot podrazličica obeh jedrskih scenarijev (JE INT 

in DOD JE). V vseh ostalih podsektorjih energetike je bil za NEP predlagan in podrobno ocenjen 

enoten scenarij razvoja, znotraj podsektorjev pa so opredeljeni prednostni ukrepi.  

Dodatno se je preverila še odločitev o nadaljevanju ali prenehanju izkoriščanja domačih fosilnih 

virov po oz. do leta 2027, kar je neposredno povezano z zapiranjem premogovnika Velenje. Za 

primerjavo so bili oblikovani dodatni scenariji: 

 JE DOD in PLIN DOD, jedrski in plinski scenarij ob upoštevanju postopnega zapiranja 

Premogovnika Velenje (PV) do leta 2027, prekinitve investicije v šesti blok 

Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ6) v izvajanju. 

Dodatna scenarija sta obravnavana v ločenem dokumentu Dopolnitev strokovnih podlag za NEP z 

oceno hipotetičnega scenarija razvoja energetike ob zapiranju Premogovnika Velenje in prenehanju 

proizvodnje električne energije iz domačega premoga do leta 2027.  

Za predlog NEP bo priporočena strategija intenzivnega spodbujanja URE in OVE ter 

prednostna izvedba osnovnega scenarija oskrbe z električno energijo v obsegu, usklajenem z 

rezultatom CPVO. Za večino večjih objektov upoštevanih v NEP so postopki presoje vplivov na 

okolje že v teku ali so celo zaključeni. Scenariji: JEK 2 1.100 MW, JEK 2 1.700 MW in scenarij z 

zemeljskim plinom so ocenjeni tako z okoljskega kot tudi energetskega vidika. Skladno z 

rezultati CPVO, bodo objekti iz teh scenarijev uvrščeni v NEP.  

Analiza kaže na prednosti intenzivnega spodbujanja URE in OVE z energetskega, okoljskega in 

ekonomskega stališča. Še večji doprinos k izboljšanju konkurenčnosti gospodarstva s 

spodbujanem izvedbe ukrepov trajnostne energetike (URE in OVE) bo dosežen, če bo ta 

segment gospodarstva uvrščen med prednostna področja strategije razvoja države. 

Scenarij intenzivnega spodbujanja URE in OVE v kombinaciji z osnovnim scenarijem omogoča 

izpolnitev zastavljenih ciljev s področja zanesljivosti oskrbe z energijo, je primerljiv s 

preostalimi scenariji s stališča konkurenčnosti in povzroča nekoliko manjše vplive na okolje.  

 Vsebina dokumenta Dolgoročne bilance NEP – izhodišča 

Dokument povzema izhodišča kvantitativne analize scenarijev NEP. Stanje in izzivi slovenske 

energetike danes, vključno s SWOT analizo, pregledom predhodnih strateških usmeritev, 

političnih in pravno zavezujočih odločitev v Sloveniji in v EU ter pregledom globalnega 

tehnološkega razvoja so pomembno prvo poglavje izhodišč za pripravo dolgoročne bilance za 

NEP, ker pa je besedilo v celoti vključeno v Predlogu NEP, ga v tem dokumentu (DB NEP – 

Izhodišča) ne ponavljamo. 

Prvo poglavje DB NEP – Izhodišča  podrobno razčlenjuje cilje energetske politike in indikatorje, 

ki te cilje izražajo v obliki, ki omogoča kvantitativno analizo scenarijev glede zanesljivosti, 

okolja in konkurenčnosti do leta 2030. Izbrani indikatorji so usklajeni tudi obveznostmi 



NEP – DOLGOROČNE ENERGETSKE BILANCE RS DO LETA 2030 – IZHODIŠČA IJS CEU 

 

Verzija 3, 18.5.2011, izpis  9.6.2011  7 
 

poročanja v okviru mednarodnih sporazumov in direktiv. Vplivi NEP na okolje so bili ocenjeni 

tudi po predpisanem postopku Celovite presoje vplivov na okolje v Okoljskem poročilu NEP. V 

tem poročilu (DB NEP  Izhodišča in Rezultati) so predstavljeni izbrani vplivi NEP na okolje, ki 

so predmet kvantitativne analize scenarijev: emisije toplogrednih plinov in onesnaževal zraka. 

Določena vprašanja strateške zanesljivosti so kvantificirana v omejenem obsegu, vendar 

skladno z mednarodno prakso pri tovrstnih analizah v podporo odločanju. Podrobno je 

obravnavano področje sistemskih storitev, ki so pomemben element obratovalne zanesljivosti 

oskrbe z električno energijo, glej tudi prilogo A. 

DB NEP – Izhodišča razčlenjuje zunanje okoliščine, ki bodo odločilno vplivale na prihodnji 

razvoj energetike. Mednarodni trgi z energijo so najbolj odločujoč dejavnik oskrbe z energijo v 

prihodnje, pri projekcijah se naslanjamo na uveljavljene mednarodne analize, zlasti vsakoletne 

energetske preglede (World energy outlook 2009 in predhodni) Mednarodne agencije za 

energijo (IEA). Vpogled v pričakovanja različnih institucij glede gibanj na trgu z emisijami v 

prihodnje, ki z ambiciozno evropsko podnebno politiko postajajo vse vplivnejši parameter 

razvoja energetike, daje osnove za projekcijo cene emisijskih kuponov v prihodnje. Gospodarski 

razvoj v Sloveniji, posebej v energetsko intenzivnih dejavnostih, razvoj v prometu in v 

stanovanjskem sektorju ter v drugih  stavbah bodo bistveno vplivali na končno rabo energije v 

Sloveniji in s tem na izpolnjevanje mednarodnih obveznosti v Sloveniji, bistveni bodo za 

izpolnitev ciljev podnebno energetskega paketa do leta 2020, glede učinkovite rabe energije, 

deleža obnovljivih virov energije ter emisij v zrak. Ciljni scenarij gospodarskega razvoja 

Slovenije je bil pripravljen posebej za NEP za obdobje do leta 2030, sicer v Sloveniji ni na voljo 

dolgoročnih projekcij gospodarskega razvoja, celotna analiza je v dodatku tega dokumenta. 

V zadnjem poglavju dokument DB NEP – Izhodišča podaja pregled instrumentov energetske 

politike po področjih: končne rabe, razpršene proizvodnje električne energije iz OVE in SPTE, 

lokalne oskrbe ter proizvodnje električne energije v velikih enotah (nad 10 MW na prenosnem 

omrežju) ter potencialov na teh področjih. Metode in modeli kvantitativne analize so 

predstavljeni v prilogi B, razložene so tudi izboljšave modelov izvedene v času priprave NEP, 

ki so bile izvedene za boljše izkoriščanje podatkovnih baz, novih klasifikacij v statistiki, novih 

ciljev ter pričakovanega tehnološkega razvoja, zlasti v prometu.  

Rezultati primerjave scenarijev so predstavljeni v dokumentu Dolgoročne energetske bilance NEP 

do leta 2030 – Rezultati (DB NEP – Rezultati). 
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Zastavljeni so naslednji cilji energetske politike v Sloveniji:  

 povečanje zanesljivosti oskrbe z energetskimi storitvami2; 

 spodbujanje okoljske trajnosti in boj proti podnebnim spremembam;  

 zagotavljanje konkurenčnosti gospodarstva ter razpoložljive in dostopne energije oz 

energetskih storitev; 

 zagotavljanje socialne kohezivnosti. 

11. 11. 2009 1

Zanesljivost 

oskrbe

Konkurenčnost

•prehod na nizkoogljično družbo

(zmanjšanje TGP)

•kvaliteta drugih sestavin okolja

•raziskave in inovacije

•trajnostna energetika:

•20% izboljšana energetska učinkovitost

•25% delež obnovljivih virov v rabi KE

• diverzifikacija

• domači viri, vključno z OVE

• zadostnost zmogljivosti za proizvodnjo 

električne energije vključno z rezervnimi

• upravljanje z zalogami in  zmogljivosti za 

skladiščenje

• mednarodna povezanost in izmenjave

• učinkoviti trgi in javne službe

• povezanost - mednarodne izmenjave

• nizka energetska intenzivnost

• energetska učinkovitost 

• raziskave in razvoj

• poslovne priložnosti pri proizvodnji 

tehnologij in storitvah

Okolje

URAVNOTEURAVNOTEŽŽENI,ENI,

POVEZANIPOVEZANI CILJI, KICILJI, KI

SE VZAJEMNO PODPRAJOSE VZAJEMNO PODPRAJO

Socialna 

kohezivnost

• preprečevanje energijske revščine

• perspektivna delovna mesta

• upravljanje prehoda na nizkoogljično

družbo

 

Slika 1: Cilji energetske politike 

V poglavju so podrobneje prikazani cilji energetske politike vključno z mednarodnimi 

obveznostmi države in ključna področja ukrepanja za doseganje teh ciljev. 

 Zanesljivost 

Cilj NEP je povečanje strateške zanesljivosti oskrbe z energetskimi storitvami. Vizija NEP je 

zagotavljanje avtonomije sistema v kritičnih razmerah in ob cenovnih pritiskih ter zagotavljanje 

povezanosti Slovenije v mednarodnem prostoru.  

                                                 
2  Energetske storitve so storitve, katerih ključni pogoj je raba energije, kot je to npr. zagotavljanje razsvetljave, 

ogrevanja, hlajenja, transporta, delovanja informacijskih in komunikacijskih naprav, mehanskega dela ter 

kemične in električne energije. To, da prenesemo okvir obravnave z oskrbe z energijo na oskrbo z energetskimi 

storitvami omogoča, da obravnavamo z enakimi kriteriji opcije na strani rabe energije in oskrbe z energijo.  
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Cilji na področju zanesljivosti oskrbe so: 

 odpornost proti velikim poslovnim tveganjem, kot so velika tržna nihanja in ekonomske 

motnje v globalnem okolju;  

 zanesljivost energetskih storitev ob ekonomsko-političnih pritiskih, kot so ekonomska 

blokada, trgovinska vojna idr.;  

 zanesljivost energetskih storitev v izrednih razmerah, kot so naravne katastrofe;  

 odpornost proti velikim spremembam predpisov v mednarodnem okolju.  

Ključna področja ukrepanja za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe so: 

 visoka pokritost potreb po električni energiji s konkurenčno oskrbo v Sloveniji in 

ohranitev visokega deleža domačih virov energije za proizvodnjo električne energije v 

Sloveniji;  

 zagotavljanje izrabe ukrepov URE in OVE; 

 ustrezna diverzifikacija primarnih virov in tehnološka raznolikost proizvodnje;  

 diverzifikacija dobav, dobavnih virov in dobavnih poti;  

 nadaljnje izboljšanje povezanost Slovenje v mednarodnih omrežjih in povečanje 

dostopnosti do drugih trgov;  

 mednarodno sodelovanje in mednarodna strateška partnerstva; 

 zadostnost proizvodnih zmogljivosti3; 

 zagotavljanje rezervnih zmogljivosti in zalog na ozemlju Slovenije ter možnosti za 

uporabo alternativnih goriv in drugih ukrepov pri odjemalcih; 

 podporne točke za prenosno omrežje; 

 zagotavljanje regulacije skladno z zahtevami UCTE; 

 upravljanje z zalogami in zmogljivosti za skladiščenje. 

 

 Konkurenčnost  

Pomembna sta tako konkurenčnost oz. gospodarska uspešnost sektorja kot tudi vpliv na 

konkurenčnost gospodarstva. Vizija je z ukrepi NEP omogočati izboljšanje konkurenčnosti 

porabnikov energije, podjetij za oskrbo z energijo ter proizvajalcev tehnološke opreme in 

izdelkov ter ponudnikov storitev s področja energetike ter prispevati k izboljšanju 

konkurenčnosti družbe in gospodarstva kot celote.  

Cilji na področju konkurenčnosti: 

 ekonomska upravičenost projektov (donosnost projektov); 

 spajanje trgov v Sloveniji s sosednjimi trgi;  

 zniževanje stroškov za oskrbo z energijo; 

 zmanjševanje cenovnih tveganj in čimbolj stabilne cene energije; 

                                                 
3  Tudi ob nizkih zimskih temperaturah in manjši proizvodnji hidroelektrarn. 
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 rast dodane vrednosti v energetskih dejavnostih, pri proizvodnji energetskih tehnologij 

in ponudbi storitev na področju energetike;  

 optimiranje stroškov za javne finance; 

 zniževanje zunanjih stroškov: okoljskih in družbenih; 

 razvojni vidiki: vpliv na BDP. 

NEP načrtuje projekte, ki so ekonomsko upravičeni4. Naložbe, ki so poleg energetsko-

gospodarskih utemeljene še z drugimi učinki, so podprte z državnimi pomočmi usklajeno s 

pravili za dodeljevanje teh. 

Ključna področja ukrepanja za zagotavljanje konkurenčnosti so: 

 učinkoviti trgi; 

 učinkovite javne storitve; 

 zagotavljanje prenosnih poti za večje povezovanje v mednarodne trge; 

 zagotavljanje kakovosti pri oskrbi z energijo in energetskih projektov5; 

 izboljšanje energetske intenzivnosti; 

 učinkovito ravnanje z energijo6; 

 raziskave in tehnološki razvoj; 

 razvoj trgov tehnologij in storitev. 

 Okolje 

Cilj NEP je spodbujanje okoljske trajnosti in boj proti podnebnim spremembam. Vizija NEP je 

ravnanje z energijo, vključno z izvajanjem vseh energetskih storitev, ob čim manjših vplivih na 

okolje ter izpolnjevanju visokih standardov varovanja okolja in narave. 

Okoljski cilji in vplivi NEP bodo presojani skladno s predpisanim postopkom Celovite presoje 

vplivov na okolje, rezultati bodo podani v Okoljskem poročilu za NEP, ki bo v javni obravnavi 

sočasno z NEP. V tem poglavju so prikazani ključni okoljski cilji NEP. 

Cilji na področju okolja so: 

 preprečevanje podnebnih sprememb. Splošni cilj je zmanjševanje emisij TGP. 

Zastavljenih je vrsta količinskih ciljev: 

o izpolnjevanje ciljev Kjotskega protokola za Slovenijo, cilj do leta 20127;  

o cilji v okviru podnebno-energetskega svežnja EU po Odločbi 406/2009/ES 

(odločba bo revidirana, v kolikor se bo EU odločila za ambicioznejši cilj 30 -

                                                 
4  Za investicije v javnem sektorju je trenutno je predpisana donosnost projektov 7 %. 

5  Zagotavljanje kakovosti v vseh fazah priprave in izvedbe projektov.  

6  Vključno z zmanjšanjem rabe energije v življenjski dobi naprav in izdelkov. 

7  Obveznost države je izpolnjevanje ciljev za sektorje zunaj evropske sheme za trgovanje z emisijami, medtem ko 

so za naprave, ki so v sistemu za trgovanje z emisijami, že bili razdeljeni emisijski kuponi. 
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odstotno namesto sedanjih 20 -odstotnega zmanjšanja emisij TGP do leta 2020 v 

primerjavi z letom 2005); 

o podnebni zakon v pripravi bo opredelil srednjeročne in kratkoročne cilje za 

državo;  

 izboljšanje kakovosti zraka z zmanjšanjem izpustov onesnaževal zunanjega zraka: 

o mejne vrednosti na ravni naprav (novi okoljski standardi za NOX idr. 

uveljavljene s 1.1. 2016); 

o minimiziranje izpustov na lokalni ravni; 

o cilji države za SO2, NOX, VOC, NH3 in delce za leto 2010, novi cilji za leto 2020 so 

v pripravi; 

 učinkovita raba naravnih virov. V mednarodnem okviru so zastavljeni naslednji 

količinski cilji: 

o 25-odstotni ciljni delež OVE v bruto rabi končne energije do leta 2020; 

o 20-odstotno izboljšane URE do leta 2020. 

 izpolnjevanje visokih standardov varovanja okolja in narave; 

 minimiziranje škode za biotsko raznovrstnost; 

 učinkovita raba prostora. 

 Socialna kohezivnost  

Vizija na področju socialne kohezivnosti je z ukrepi NEP zagotoviti čim večje družbene koristi 

ter v čim večji meri preprečiti in omiliti negativne posledice sprememb.  

Cilji na področju socialne kohezivnosti so: 

 ustvarjanje perspektivnih novih delovnih mest v energetskih dejavnostih (ravnanju z 

energijo); 

 preprečevanje in odpravljanje energetske revščine;  

 postopnost pri prehodu v nizkoogljično družbo; 

 prilagajanje energetskih lastnosti stavb na podnebne spremembe; 

 visoka kvaliteta in učinkovitost postopkov odločanja ter  

 soudeležba javnosti v postopkih odločanja. 

Ključna področja ukrepanja za zagotavljanje socialne kohezivnosti so: 

 preprečevanje energetske revščine8 s podporo in spodbudami za ukrepe URE za ranljive 

skupine prebivalstva9  

 zgodnje uvajanje ukrepov prehoda v nizkoogljično družbo ter povezovanje 

gospodarskega razvoja in energetske politike za rast in razvoj delovnih mest; 

 zgodnje vključevanje javnosti v postopke odločanja. 

                                                 
8  Gospodinjstvo, ki porabi več kot 10% svojih dohodkov za energijo, je definirano kot energijsko revno 

gospodinjstvo. 

9  S tem se zmanjša ranljivost socialno šibkih gospodinjstev ob povišanju cen na energetskih trgih, hkrati pa ukrep 

omogoča uvedbo dodatnih davkov na energijo, ne da bi bile s povečanimi stroški obremenjene najbolj ranljive 

skupine. 
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1. Zanesljivost zagotavljanja energetskih 
storitev 

Za oskrbo z energijo v Sloveniji je odločilno dogajanje na zunanjih energetskih trgih, saj je 

Slovenija za več kot polovico primarne energije odvisna od uvoza, ki vpliva tako na cene 

energije v Sloveniji kot tudi na zanesljivost njene oskrbe. Energetska politika za zagotavljanje 

zanesljive in kakovostne oskrbe z energijo ne obravnava le zmanjševanja odvisnosti od uvoza, 

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. 

Cilj NEP je povečanje strateške zanesljivosti oskrbe z energetskimi storitvami. Odpornost proti 

različnim vplivom je mogoče doseči tako s povečanjem zanesljivosti sistemov oskrbe kot tudi z 

odpornostjo ali prilagodljivostjo porabnikov (možnost prehoda na nadomestni vir, zaloge pri 

porabniku). Ovrednotiti je potrebno stroške za zagotavljanje zanesljivosti in pričakovano raven 

zanesljivosti oz. odpornosti proti nepredvidenim razmeram. V NEP zasledujemo tudi cilje 

obratovalne zanesljivosti, in sicer kakovosti oskrbe z energetskimi storitvami oz. odpornosti 

proti naključnim dogodkom, kot so tehnične motnje, preobremenitve in ekstremni vremenski 

dogodki. Upoštevamo izredne dogodke glede na deleže dobaviteljev energentov, dobavnih poti 

za energente in odzivnosti pri vzdrževanju opreme zlasti omrežij. Vizija NEP je zagotavljanje 

avtonomije in ustrezne povezanosti energetskega sistema v kritičnih razmerah in ob cenovnih 

pritiskih.  

Cilji na področju zanesljivosti oskrbe so: 

 strateška gospodarska zanesljivost: odpornost proti velikim poslovnim tveganjem, kot 

so velika tržna nihanja in ekonomske motnje;  

 zanesljivost energetskih storitev ob ekonomsko-političnih pritiskih, kot so ekonomska 

blokada, trgovinska vojna idr.;  

 zanesljivost energetskih storitev v izrednih razmerah, kot so naravne katastrofe;  

 odpornost proti velikim spremembam zakonodajnega okvirja.  

Ključna področja ukrepanja za zagotavljanje zanesljivosti so: 

 prednostno izvajanje ukrepov za povečanje URE in povečanje deleža OVE; 

 ustrezna diverzifikacija primarnih virov in tehnološka raznolikost proizvodnje;  

 diverzifikacija dobav, dobavnih virov in dobavnih poti ter nadaljnje izboljšanje 

povezanosti Slovenije v mednarodnih omrežjih;  

 pokritost potreb po električni energiji s konkurenčno oskrbo v Sloveniji in ohranitev 

visokega deleža domačih virov energije za proizvodnjo električne energije v Sloveniji;  

 zadostnost proizvodnih in prenosnih zmogljivosti v kritičnih razmerah; 
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 zagotavljanje rezervnih zmogljivosti, zalog na ozemlju Slovenije ter možnosti za 

uporabo alternativnih goriv in drugih ukrepov pri odjemalcih; 

 upravljanje z zalogami in zmogljivosti za skladiščenje. 

Strateško zanesljivost oskrbe z električno energijo opredeljujejo zadostnost elektroenergetskega 

sistema za proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije, povezanost elektroenergetskih 

sistemov in koordinacija operaterjev v EU in širše in strateška partnerstva v mednarodnem 

prostoru za večjo dostopnost do mednarodnih trgov električne energije in goriv.  

Premog je poleg OVE edini vir, ki ga še pridobivamo v Sloveniji, in dokler se ne bo znatno 

povečal delež proizvodnje električne energije iz ostalih domačih virov, predvsem OVE (poleg 

hidroenergije), bo Premogovnik Velenje pomemben vir strateške zanesljivosti oskrbe z 

električno energijo v državi. Kot domači vir lignit pomembno zmanjšuje tveganja pri oskrbi z 

energijo v izjemnih ekonomskih in političnih razmerah.  

Zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom zagotavljajo dolgoročne pogodbe za dobavo 

zemeljskega plina, zadostna kapaciteta (količina) skladiščenega zemeljskega plina (doma ali/in 

v tujini) in zagotavljanje standardov zanesljivosti dobave zemeljskega plina posebnim 

odjemalcem (dobave zadostne količine zemeljskega plina tudi v primeru izjemnih razmer: npr. 

delne motnje pri dobavi zemeljskega plina v Republiki Sloveniji, ki predstavljajo do 20 % 

zmanjšanje njegovih dobav v državo, in izjemno nizke povprečne petdnevne temperature, ki se 

statistično pojavljajo vsakih 20 let). 

Zaradi praktično popolne uvozne odvisnosti, je oskrba Republike Slovenije s tekočimi gorivi 

občutljiva na vsa nihanja na svetovnem trgu. Pri oskrbi s tekočimi gorivi je poleg zagotavljanja 

količinsko zadovoljive oskrbe pomembna tudi kakovostna in za okolje sprejemljiva oskrba. 

Zanesljiva oskrba Slovenije z naftnimi derivati bo tudi v prihodnosti zelo pomembna, zlasti za 

prometni sektor in kemično industrijo. 

Kazalci za primerjalno analizo 

V primerjalni analizi smo kot merila doseganja ciljev energetske politike uporabili naslednje 

indikatorje.  
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Tabela 1: Cilji, kriteriji in merila zanesljivosti oskrbe z energijo za primerjavo energetskih strategij in scenarijev 

CILJI/INDIKATORJI REFERENCE OZ. IZHODIŠČA ENOTA 
OMEJITVE 

(SMER OPTIMIRANJA) 

Obratovalna zanesljivost 

LOLE - pričakovano trajanje izpada 
napajanja rabe (LOLE) 

 [ure] pod 10 ur 

Zadostnost zmogljivosti - faktor 
instaliranosti na prenosnem omrežju 

 [%] 135-140 

Zadostnost zmogljivosti - preostala 
kapaciteta, RC, (»remaining 
capacity«) 

ENTSO-E metodologija [%] 
RC > ARM 

RC max 

Regulacija frekvence in moči ENTSO-E pravila10: primarna in 
sekundarna regulacija 

 

100% primarne regulacije v državi 

66-100% sekundarne regulacije v 
državi 

Rezervne zmogljivosti za izpad 
največje enote oz spremembe v 
obremenitvi 

ENTSO-E pravila10: terciarna 
regulacija 

 

50-100% sekundarne in terciarne 
regulacije skupaj v državi 

prednostno zagotavljanje 
terciarne regulacije ob 

ekonomskih pogojih 

n-1- sigurnostni kriterij za prenos 
električne energije 

  zadostitev 

n-1- sigurnostni kriterij za prenos 
zemeljskega plina 

  zadostitev 

Strateška zanesljivost 

Uvozna odvisnost po sektorjih rabe in 
energentih 

   

Diverzifikacija virov pri proizvodnji 
električne energije 

  
na sedanji oz boljši ravni kot 

danes 

Diverzifikacija in zmogljivost 
čezmejnih povezav 

(NTC + rezerva operaterja) [%] maksimiranje 

Obvezne 90-dnevne [1] rezerve 
naftnih derivatov 

Direktivi 68/414/EGS in 
98/93/ES, Zakon o blagovnih 

rezervah [2] 
[ton] zadostitev po kategorijah 

Zmanjšanje dodane vrednosti ob 
porastu cen energije/po energentih 

 [%] minimiziramo 

Zmanjšanje dodane vrednosti ob 
porastu cen energije/po dobaviteljih 

 [%] minimizirano 

 

Energetski zakon določa, da se z energetsko politiko zagotavlja zanesljivo in kakovostno 

oskrbo z energijo ter zagotavlja prednost URE in izkoriščanju OVE pred oskrbo iz neobnovljivih 

                                                 
10  Vir: ENTSO-E Operational Handbook – dostopno na: https://www.entsoe.eu/index.php?id=57 
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virov energije. Zaradi kompleksnosti proizvodnje električne energije je večina indikatorjev s 

področja obratovalne zanesljivosti namenjena oceni obratovalne zanesljivosti 

elektroenergetskega sektorja. 

Zadostnost11 elektroenergetskega sistema (EES) je lastnost, ki opisuje njegovo sposobnost za 

pokrivanje povpraševanja odjemalcev po električni energiji in moči glede na zmogljivosti 

komponent sistema in napetostne omejitve, upoštevajoč načrtovane in nenačrtovane 

nerazpoložljivosti elementov sistema. Zadostnost je merilo 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 rabe energije (angl. Demand Side Management – DSM). Pri tem upoštevamo 

cenovno elastičnost odjema, ki obsega tako odziv odjemalcev (znižanje odjema ob povišanju 

cen), kot tudi pogodbe o oskrbi s prekinitvami. 

Namen ocene zadostnosti proizvodnih zmogljivosti je ugotoviti, ali v sistemu obstajajo zadostne 

zmogljivosti in ali so nove elektrarne in možnosti pri upravljanju rabe energije načrtovani tako, 

da pokrijejo/bodo pokrile pričakovano pasovno rabo električne energije in vršne potrebe z 

upoštevanjem realnih možnosti uvoza električne energije, trajanja remontov. 

 Pričakovano trajanje izpada pokrivanja rabe (LOLE)  

Pri ocenah zanesljivosti oskrbe uporabljamo kazalec pričakovanega trajanja izpada pokrivanja 

rabe, LOLE (angl. Loss of Load Expectation). Kazalec LOLE podaja zadostnost v EES in opisuje 

verjetnost, da proizvodne zmogljivosti v sistemu (domače proizvodne zmogljivosti z 

upoštevanjem uvoza iz tujine) ne bodo mogle pokriti celotne rabe. Računa se na podlagi urne 

rabe in podatkov o zanesljivosti elektrarn, podaja pa pričakovano število ur na leto, ko celotna 

raba v sistemu ne bo napajana. V Sloveniji se za načrtovanje uporablja mejna vrednost za 

zagotovitev zanesljive oskrbe z električno energijo največ 10 ur/leto, kar je skladno s priporočili 

ENTSO-E. Pomemben vpliv na kazalec LOLE ima uvoz električne energije, ki nadomesti 

proizvodnjo iz domačih elektrarn, s čimer se poveča rezerva moči v EES in posledično zmanjša 

kazalec LOLE. V letih 2007 in 2008 kazalec LOLE nakazuje slabšo zanesljivost oskrbe z 

električno energijo, saj je bilo potrebno za doseganje njegove sprejemljive vrednosti (10 ur letno) 

uvoziti preko 500 MW. 

 Faktor instaliranosti na prenosnem omrežju 

Faktor instaliranosti na prenosnem omrežju je eden od že uveljavljenih kazalcev pri strateškem 

načrtovanju v slovenski elektroenergetiki. V ReNEP je bil postavljen cilj, da mora biti instalirana 

moč elektrarn, priključenih na prenosno omrežje na ozemlju Republike Slovenije, dolgoročno 

vsaj 45 % višja od največje končne moči porabe. V novem NEP je ciljna vrednost iz ReNEP 

znižana na 35 do 40 %. Sprememba je upravičena zaradi zaostritve drugega kriterija 

zanesljivosti oskrbe (zagotavljanje rezervnih zmogljivosti na slovenskem ozemlju v višini 
                                                 
11 Definicija zadostnosti po ENTSO-E (angl. European Network of Transmission System Operators for Electricity). 
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100 %) in večje ekonomske in politične povezanosti Slovenije v mednarodnem prostoru z 

vstopom v evropske integracije ter povečevanja prenosnih zmogljivosti.  

 Zadostnost zmogljivosti po ENTSO-E metodologiji 

Metodologija ENTSO-E ocenjuje realno razpoložljive zmogljivosti glede na referenčno mejo 

zadostnosti in konično obremenitev sistema.  

Namen ocene zadostnosti proizvodnih virov je ugotoviti, ali v sistemu obstajajo zadostne 

proizvodnje zmogljivosti in ali so nove elektrarne načrtovane tako, da pokrijejo pričakovano 

pasovno rabo električne energije in vršne potrebe z upoštevanjem možnosti uvoza električne 

energije12.  

Bolj dolgoročno, kot se načrtuje, manj natančne so projekcije oziroma gotovosti določenih 

dogodkov. ENTSO-E zato na podlagi dolgoročnih scenarijev izračunava razpon teh negotovosti 

in tveganj v povezavi z zadostnostjo sistema v prihodnjih letih. 

ENTSO-E metodologija za oceno zadostnosti sistema temelji na primerjavi med obremenitvijo 

in razpoložljivimi proizvodnimi zmogljivostmi. Zadostnost proizvodnje se računa na točno 

določen referenčni trenutek, in sicer tretjo sredo v januarju ob 11.00 in 19.00 ter tretjo sredo v 

juliju ob 11.00.  

Najprej se oceni »zanesljivo« razpoložljivo količino proizvodnje v referenčnem trenutku (RAC), 

upoštevajoč remonte, izpade in najverjetnejše vremenske razmere (hidro). 

RAC (Reliably Available Capacity) = Neto instalirana moč v sistemu (NGC) – Trenutno 

nerazpoložljiva moč, remonti, izpadi, sistemske storitve 

Nato se oceni količina razpoložljive moči, ki presega pričakovano rabo v referenčnem trenutku 

(RC). ENTSO-E upošteva vodenje rabe energije na strani porabnika (angl. Demand Side 

Management – DSM).  

RC (Remaining Capacity) = RAC – Referenčna obremenitev (RL) + DSM 

Nadalje se definira indikativna vrednost RC, ki zadostuje za zanesljivo oskrbo porabnikov. 

Razlika med razpoložljivo močjo in odjemom predstavlja preostalo moč, ki naj bi presegla 

referenčno mejo zadostnosti ali ARM (angl. Adequacy Reference Margin). Slednja upošteva 

razliko med dejansko obremenitvijo v mesecu in konico obremenitve v referenčni uri ter 

dodatno rezervo moči v vrednosti od 5 % instalirane moči v sistemu. Vrednost 5 % dodatne 

rezerve moči je od prej priporočena vrednost s strani ENTSO-E za Slovenijo. Za zagotovitev 

zanesljive oskrbe z električno energijo mora biti končna ocena zadostnosti pozitivna. 

                                                 
12 ENTSO-E System Adequacy Forecast 2010-2025, ENTSO-E, Bruselj, 2010 
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Referenčno mejo zadostnosti izračunamo po enačbi: 

ARM = Meja do konične obremenitve (MAPL) + *5 %+ Neto instalirane moči (NGC) 

MAPL pomeni razliko med konico in trenutnim odjemom v referenčnem trenutku. Da je sistem 

samozadosten, mora biti RC sistema večji ali enak ARM. Torej, če je RC manjši od ARM, sistem 

ni samozadosten in je v primeru kritičnih razmer odvisen od sosednjih sistemov oz. uvoza. 

 Sistemske storitve  

Sistemske storitve predstavljajo pogoj kakovostne in zanesljive dobave električne energije na 

ravni elektrarn in prenosnega omrežja. V skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za 

prenosno omrežje električne energije13, je sistemski operater v skladu z energetsko zakonodajo 

zadolžen za zanesljivo oskrbo z električno energijo. To izvaja z zagotavljanjem sigurnega 

obratovanja EES. V ta namen sistemski operater zakupi ustrezne količine sistemskih storitev ter 

načrtuje in operativno vodi obratovanje EES. Proizvodna podjetja, ki imajo v lasti proizvodne 

objekte ustrezne tehnologije, lahko poleg prodaje električne energije na trgu sodelujejo tudi kot 

ponudniki na trgu sistemskih storitev. Takšna aktivnost prispeva velik delež k stabilnejšemu 

obratovanju EES. 

Med sistemske storitve spadajo: 

 regulacija frekvence in moči (primarna, sekundarna, terciarna), 

 regulacija napetosti, 

 pokrivanje odstopanj dejanskih izmenjav regulacijskega območja od načrtovanih 

vrednosti, 

 zagon agregatov brez zunanjega napajanja, 

 pokrivanje izgub, ki nastanejo v prenosnem omrežju, 

 razbremenjevanje omrežja. 

Med sistemske storitve uvrščamo tudi t.i. posebne sistemske storitve, ki obsegajo prekomerno 

prevzeto jalovo energijo s strani odjemalcev.  

Sistemske storitve lahko sistemski operater zagotovi na več načinov: z nakupom na trgu 

sistemskih storitev (na domačem ali tujem), z angažiranjem objekta, ki je v organizacijski sestavi 

sistemskega operaterja, z obveznim sodelovanjem uporabnikov omrežja. 

Sodelovanje proizvodnih objektov pri zagotavljanju sistemskih storitev je v odvisnosti od vrste 

sistemske storitve lahko obvezujoče ali tržno (odločitev o sodelovanju je odvisna od odločitve 

proizvodnega podjetja). 

                                                 
13  Ur. l. RS, št. 49/2007 
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Kljub temu, da so določene sistemske storitve tržne narave, lahko sistemski operater od 

posameznega proizvajalca oziroma porabnika zahteva sodelovanje pri izvajanju sistemskih 

storitev, in sicer v primeru, ko ne dobi ponudb domačih ponudnikov v zadostnem količinskem 

obsegu, ki bi zagotavljal zanesljivo obratovanje EES. Seveda mora biti pri tem proizvajalec 

oziroma porabnik za zagotavljanje sistemske rezerve ustrezno tehnično usposobljen. V 

nadaljevanju je podan podrobnejši opis posameznih sistemskih storitev. 

Regulacija frekvence in moči. Proizvodnja električne energije v EES se mora vedno prilagajati 

rabi, ki pa niha v odvisnosti od obnašanja odjemalcev. Ker je shranjevanje električne energije v 

večjih količinah tehnično težko izvedljivo, je potrebno proizvodnjo prilagoditi tako, da je ta 

pogoj izpolnjen. Vsako odstopanje proizvodnje delovne moči od rabe (vključno z izgubami) se 

na sistemu odraža kot odstopanje frekvence od nominalne vrednosti 50 Hz.  

Sekundarna regulacija frekvence. Sekundarna regulacija skrbi za avtonomnost EES-ov, 

medsebojno povezanih v interkonekcijo. To se doseže z odpravljanjem odstopanj med 

proizvodnjo in rabo v tistem sistemu, ki je neravnotežje povzročil. S tem se odstopanje 

frekvence zaradi delovanja primarne regulacije izniči (vpliv statike), izmenjave moči na 

interkonekcijskih povezavah se vrnejo na dogovorjene vrednosti in obseg rezerv za primarno 

regulacijo se ponovno sprosti. Sekundarna regulacija frekvence se mora aktivirati najkasneje po 

30-ih sekundah in končati najkasneje po 15-ih minutah.  

Terciarna regulacija frekvence. Terciarna regulacija frekvence ima enak vpliv na povezano 

delovanje več EES-ov kot sekundarna regulacija. V osnovi je njen namen sprostiti porabljene 

rezerve moči za sekundarno regulacijo. Iz tega izhaja zahteva, da mora biti v polnem obsegu 

aktivirana v 15 minutah po dani zahtevi.  

Rezerva za terciarno regulacijo frekvence se glede na uporabnost deli na rezervo za hitro 

izravnavo odstopanj (namenjena izravnavi vseh odstopanj, ki jih v 15 minutah ni mogoče 

odpraviti s sekundarno regulacijo) in na rezervo za izredne obratovalne dogodke (namenjena 

izključno pokrivanju izpadov večjih proizvodnih enot in pomoči pri kriznih obratovalnih 

stanjih). 

Rezultati tehno-ekonomskih analiz kažejo na to, da je plinska tehnologija mejna naprava za 

zagotavljanje hitre – havarijske rezerve v EES. Slovenski EES je zaradi majhnosti specifičen, kar 

se odraža tudi v relativno visokih zahtevah za potrebno rezervno moč.  

Ponudniki sistemskih storitev v preteklih letih so bili HSE, GEN ENERGIJA, TE-TOL in iz 

uvoza. Domača ponudba in uvoz rezerve za terciarno regulacijo se je iz razmerja 7,4:1 leta 2005 

v letu 2009 spremenila na razmerje 1,38: 1. Spodnja tabela prikazuje cene »stoječe moči« za tri 

velikostne razrede plinskih turbin v odprtem procesu ob upoštevanju ekonomske življenjske 

dobe 20 let in diskontne stopnje 7 %. 
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Tabela 2: Ocena stroškov za zagotavljanje rezervnih zmogljivosti  

 PT1= rang 50 MW PT2= rang 85 MW PT3= rang 120 MW 

Investicija [milijon EUR] 20,5 30,3 37,1 

Cena stoječe moči [EUR/MW/leto] 63.300 45.800 41.800 

Iz zgornjih analiz je razvidna prednost postavitve rezerve znotraj EES, pri čemer je višina 

naložbe v novo enoto najsodobnejše tehnologije ranga 50 MW primerljiva s stroškom uvoza 

rezervne moči danes. Dodatna prednost dolgoročna pogodba je zamejitev cene za rezervne 

zmogljivosti, kar bi z razpisi lahko zagotovili. Dejanska realizacija bo odvisna od razmerij in 

projekcij stroškov v času izvedbe razpisa.   

 N-1 sigurnostni kriterij za prenos električne energije  

Politika ENTSO-E do operativne varnosti omrežja, ki se nanaša na stabilnost omrežja in njegovo 

zmožnost prilagajanja spremembam, je zelo jasna. Posamezni sistemski operater mora vselej 

zagotoviti ohranitev sinhronega delovanja sistema, tako pod normalnim pogoji kot tudi po 

izgubi posameznega elementa omrežja (t.i. (n-1) sigurnostni kriterij). Namen izpolnjevanja 

kriterija n-1 je preprečiti nastop večjih motenj in njihovo širjenje zaradi izpada katerega koli 

posameznega elementa EES. Izpolnjen n-1 kriterij zagotavlja, da ob izpadu katerega koli 

posameznega elementa EES ne nastopi noben izmed sledečih primerov: 

 stalna prekoračitev vrednosti sistemskih spremenljivk pod ali nad dovoljeno mejo; 

 kaskadni izpadi, ko se preobremenitev izpadlih elementov prerazporedi na druge 

elemente in povzroči njihove izpade; 

 napetostna nestabilnost v prenosnem omrežju, ki lahko vodi do napetostnega zloma, 

izguba stabilnosti proizvodnih enot, ki so priključene na prenosno omrežje; 

 odpoved dodeljenih prenosov električne energije; 

 motnje napajanja odjemalcev z električno energijo, ki so priključeni na prenosno 

omrežje. 

Izvajanje politike zanesljivosti delovanja je naloga in odgovornost posameznih sistemskih 

operaterjev. Sosednji sistemski operator pa lahko sodeluje pri skupni politiki načrtovanja 

politike zanesljivosti v delu povezovalnih vodov oziroma obmejnega dela omrežja. 

 N-1- sigurnostni kriterij za prenos zemeljskega plina 

S predlogom nove Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje 

zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Direktive 2004/67/ES (KOM(2009)0363– C7-

0097/2009 – 2009/0108(COD)) namerava Evropska komisija sektorju plina, državam članicam in 

institucijam Skupnosti dodeliti jasno vlogo, da bi se odpravile kratko- in dolgoročne motnje pri 

oskrbi s plinom. Komisija je raje izbrala uredbo kot direktivo, ker začne veljati takoj in jo 

pristojni organi držav članic ter podjetja v sektorju zemeljskega plina lahko začnejo hitro 

uporabljati, pa tudi zaradi jasnosti in skladnosti pravil in obveznosti, ki izhajajo iz te uredbe, na 
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ravni celotne Skupnosti. Glavni cilj predloga uredbe je določiti ukrepe za zagotavljanje 

zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom in vzpostaviti infrastrukturni standard, po katerem 

ima preostala plinovodna infrastruktura (N-1) v primeru motenj na največjem oskrbovalnem 

plinovodu zadostno zmogljivost za dobavo potrebne količine zemeljskega plina. Ta mora 

zadostiti skupni potrebi po zemeljskem plinu na prizadetem področju v obdobju 60-ih dni, ko 

naj bi bilo najhladnejše obdobje, ki se statistično pojavlja vsakih 20 let. 

Predlog uredbe tudi zahteva, da vsaka država ustanovi pristojni organ, ki je odgovoren za 

izvajanje ukrepov zagotavljanja oskrbe z zemeljskim plinom, in navaja vrsto ukrepov za 

zanesljivost oskrbe, kot na primer povečevanje kapacitet plinovodne infrastrukture, 

vzpostavljanje dvosmernega toka v tranzitnih oziroma čezmejnih plinovodih, fleksibilne 

nabavne pogodbe in uporabo nadomestnih goriv.  

Strateška zanesljivost 

 Uvozna odvisnost po sektorjih rabe in energentih 

Slovenija je 100-odstotno odvisna od uvoza naftnih derivatov ter skoraj 100-odstotno odvisna 

od uvoza plinastih goriv. Leta 2008 je bila odvisnost največja pri pogonskih gorivih za promet, 

saj je delež naftnih derivatov v prometnem sektorju 98,2 %. Skupna uvozna odvisnost Slovenije 

v letu 2008 je bila 55,3 %. Za NEP primerjamo scenarije glede kazalca skupne uvozne odvisnosti 

Slovenije po letih in uvozni odvisnosti po sektorjih rabe (industrija in gradbeništvo, promet, 

storitve in gospodinjstva) in energentih. 

 Diverzifikacija virov pri proizvodnji električne energije  

Skladno z energetskim zakonom predlog NEP zasleduje cilje načrtne diverzifikacije rabe naravnih 

virov ter zanesljivo in kakovostno oskrbo z energijo. Najbolj pogosto uporabljan kazalec strateške 

zanesljivosti na področju elektroenergetike je t.i. ustrezna diverzifikacija primarnih energentov, 

ki se uporabljajo pri proizvodnji oziroma pretvorbi v električno energijo. Osnovni kazalec 

ustrezne diverzifikacije predstavlja delež različnih primarnih energentov pri proizvodnji 

električne energije glede na bruto rabo končne energije. Pogosto se uporablja tudi dodatni 

kazalec, ki kaže razmerje domači viri – uvoženi viri za proizvodnjo električne energije. Slovenija 

ima uravnoteženo strukturo virov za proizvodnjo električne energije (premog, vodna energija, 

jedrska energija) in odprte možnosti nadaljnje diverzifikacije. 

 Diverzifikacija in zmogljivosti čezmejnih povezav 

NTC (neto prenosna zmogljivost – angl. Net Transmission Capacity) vrednosti predstavljajo 

vrednosti celotnih čezmejnih prenosnih zmogljivosti na določeni meji, namenjenih za 

komercialno dodeljevanje električne energije, ob upoštevanju vseh kriterijev zanesljivega in 

varnega obratovanja obeh sosednjih omrežij. Sistemski operater ločeno objavlja NTC za obe 

smeri na vsaki meji, tako da objavlja indikativni NTC, ki predstavlja predvideno višino NTC, ki 

jo skupaj vnaprej za celo leto določita sosednja sistemska operaterja, in D-1 NTC, ki predstavlja 
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dejanski NTC in se lahko v primerih posebnih obratovalnih razmer oz. nepričakovanih 

dogodkov razlikuje od indikativnega. Vrednosti indikativnega NTC so zgolj informativne 

narave in za ELES niso zavezujoče. Vrednosti indikativnega NTC na mejah slovenskega EES za 

leto 2010 so prikazane v tabeli (Tabela 3), v odvisnosti od razvoja prenosnega omrežja pa v  

naslednjih tabeli (Tabela 4). 

Tabela 3: Vrednosti indikativnega NTC na mejah slovenskega EES za leto 201014 

IZ DRŽAVE V DRŽAVO NTC [MW] 

Slovenija Hrvaška 700 (pas)* 

Hrvaška Slovenija 700 (pas)* 

Slovenija Avstrija 900 (pas) 

Avstrija Slovenija 900 (pas) 

Slovenija Italija 
395 (pas) + 35 (vršno) velja od januarja do aprila in od oktobra do decembra 

310 (pas) + 20 (vršno) velja od maja do septembra 

Italija Slovenija 
160 (pas) + 20 (vršno) velja od januarja do aprila in od oktobra do decembra 

120 (pas) + 25 (vršno) velja od maja do septembra 

*celotna vrednost NTC, slovenski del NTC je 50 % celotne vrednosti oziroma 350 MW 

Tabela 4: Vrednosti indikativnega NTC na mejah slovenskega EES v odvisnosti od razvoja prenosnega omrežja15 

PROJEKT 
PREDVIDEN ZAKLJUČEK PROJEKTA 

 
INDIKATIVNE NTC VREDNOSTI

16
 

SI-IT SI-HR SI-AT SI-HU 

  [MW] 

Prečni transformator 400/400 kV Divača 2010 
1.220 1.400 1.480 0 

Daljnovod 2x400 kV Beričevo-Krško 2012 

Daljnovod 2x400 kV Cirkovce-Pince po 2013 1.220 1.490 1.540 850 

Prehod notranjega 220 kV omrežja na 400 kV po 2015 
1.640 2.020 2.060 1.400 

Daljnovod 2x400 kV Okroglo-Videm po 2016 

Razpoložljivosti čezmejnih prenosnih povezav niso edini pogoj za uvoz potrebnih količin 

energije in moči, pri načrtovanju možnosti uvoza in pomoči ob nepričakovanih dogodkih je 

pomemben dejavnik tudi razpoložljivost viškov v državah v interkonekciji in bo tako tudi v 

srednjeročnem obdobju. Med novimi čezmejnimi povezavami je predvsem pomembna prva 

povezava s sosednjo Madžarsko, ki pomeni daljnovodno povezavo še z našo četrto sosedo, ter 

krepitev daljnovodnih povezav v smeri trgov s cenejšo električno energijo. 

                                                 
14  Vir ELES, objavljeno 17. 12. 2009. 

15  Vir ELES, objavljeno 3. 12. 2009. 

16  Navedene vrednosti prihodnjih čezmejnih prenosnih zmogljivosti so zgolj indikativne in izračunane brez 

upoštevanja razmer v sosednjih državah. Končne vrednosti NTC na mejah s sosednjimi državami bodo zato 

morale biti ustrezno usklajene na podlagi bilateralnih/multilateralnih (pentalateralnih) dogovorov med ELES-

om ter sistemskimi operaterji sosednjih držav in so zato možna večja odstopanja od napovedanih vrednosti. 
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 Obvezne 90-dnevne rezerve naftnih derivatov 

Direktiva Sveta 2009/119/ES natančno določa obveznosti držav članic glede vzdrževanja 

minimalnih zalog surove nafte in/ali naftnih derivatov. Države članice morajo sprejeti vse 

ustrezne zakone in druge predpise, s katerimi bodo najpozneje do 31. decembra 2012 

zagotovile, da bodo skupne zaloge, stalno vzdrževane v njihovo korist na ozemlju Skupnosti, 

ustrezale najmanj dnevnemu povprečnemu neto uvozu za 90 dni ali dnevni povprečni domači 

porabi za 61 dni, glede na to, katera količina je večja. Za zagotavljanje strateške zanesljivosti 

oskrbe z naftnimi derivati so z NEP predvidene prenova, širitev in gradnja novih skladiščnih 

zmogljivosti obveznih zalog naftnih derivatov v Republiki Sloveniji s ciljem zagotavljanja 100 % 

lastnih blagovnih rezerv naftnih derivatov in dodatnih 10 % rezerv za komercialne zaloge. 

 Odpornost na izredne ekonomske razmere  

Pomemben element strateške zanesljivosti je tudi občutljivost projektov, dejavnosti in 

gospodarstva na znatne spremembe cene uvožene energije oz. občutljivost na cenovne pritiske.  

Splošni indikatorji učinka energetskih dejavnosti na konkurenčnost družbe so stroški za 

energetske storitve ali cene končne energije za odjemalce. Zahteva po minimizaciji učinka 

zmanjševanja dodane vrednosti ob porastu cen energije/po energentih ali dobaviteljih se nanaša 

na tržni del cene, pri transfernih plačilih (takse, davki) pa računamo na druge učinke, zlasti na 

internalizacijo zunanjih stroškov in tržno-usmerjevalne učinke, oziroma doseganje 

komplementarnih ciljev (zaposlovanje, izobraževanje). 

V okviru zahteve po minimizaciji stroškov proizvodnje energije je smiselno spremljanje kazalca 

sedanje vrednosti stroškov za oskrbo z energijo (SV stroškov). Kazalec je dober indikator 

ekonomske učinkovitosti posameznih energetskih scenarijev pri oskrbi z energijo. Predpostavlja 

se, da bo najučinkovitejši energetski scenarij tisti z najnižjo sedanjo vrednostjo stroškov za 

oskrbo z energijo. Kazalec se ne bo uporabljal pri vrednotenju posameznih projektov ampak pri 

vrednotenju celotnih scenarijev. 
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2. Cilji na področju okolja 
Okoljski cilji postajajo danes najpomembnejši razvojni dejavnik na področju energetike. 

Neobvladani okoljski vplivi in s tem povezani okoljski stroški so prepoznani kot eno večjih 

tveganj za razvoj in kakovost življenja.  

Že v sami zasnovi scenarijev NEP (mehanizmov in ukrepov) so upoštevani cilji s področja 

okolja, ki so temelj večkriterijske primerjalne analize scenarijev. Ključni okoljski cilji in vplivi 

energetike, upoštevani v okviru priprave dolgoročnih bilanc pri primerjalni analizi scenarijev 

NEP, so: 

 preprečevanje podnebnih sprememb; 

 kakovost zraka; 

 minimiziranje vpliva na biotsko raznovrstnost; 

 učinkovita raba naravnih virov; 

 raba prostora. 

Ti in preostali okoljski vplivi NEP so po ukrepih in scenarijih presojani v postopku celovite 

presoje vplivov na okolje. Okoljsko poročilo za NEP je v obravnavi vzporedno z NEP. 

Podnebne spremembe  

Eden ključnih ciljev NEP je zmanjšanje emisij TGP in prehod v nizkoogljično družbo.  

Izsledki podnebne znanosti, objavljeni v 4. ocenjevalnem poročilu IPCC, kažejo na to, da lahko 

le zmanjšanje globalnih izpustov TGP za 50 % do leta 2050 prepreči nevarne posledice 

podnebnih sprememb in omeji globalno segrevanje na največ 2 stopinji Celzija glede na raven 

pred industrializacijo. Isto leto so bili v Sternovem poročilu ocenjeni globalni stroški za 

pričakovano škodo zaradi podnebnih sprememb in za prilagajanje nanje – ti znatno presegajo 

stroške preprečevanja podnebnih sprememb.  

Mednarodna skupnost je zato povečala ambicije podnebne politike. EU igra pri oblikovanju 

mednarodnega podnebnega dogovora pomembno vlogo, v okviru EU pa so sprejeti obvezujoči 

cilji podnebno-energetskega svežnja, ključni ukrepi in aktivnosti do leta 2020 ter začrtane 

smernice do leta 2050. Cilj je, da bi razvite države do leta 2050 zmanjšale svoje izpuste za 80 % 

ali več. 
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Vir: : Meinshausen, 2007 za UNDP 

Slika 2: Dolgoročna vizija zmanjševanja emisij toplogrednih plinov  

Minimiziranje izpustov TGP  in postopen prehod v nizkoogljično družbo upoštevamo kot 

kriterij za primerjavo scenarijev in predstavlja eno od pomembnejših izhodišč pri oblikovanju 

scenarijev. Vsi scenariji NEP morajo izpolniti obveznosti države glede zmanjšanja emisij TGP iz 

mednarodnih dogovorov, oceni se tudi pričakovane dodatne mednarodne obveznosti države, ki 

so še v pogajanjih, in načrtovane lastne cilje države v okviru podnebne politike v pripravi. 

Čeprav NEP načrtuje razvoj energetike v časovnem okviru do leta 2030, je potrebno scenarije 

NEP osvetliti tudi s stališča globalnih podnebnih ciljev ter ciljev Slovenije in EU do leta 2050. 

Zgodnje upoštevanje ciljev do leta 2050 je pomembno zlasti zato, da se zagotovi najnižje stroške 

doseganja zelo ambicioznih ciljev prehoda v nizkoogljično družbo. 

Količinske cilje omejevanja izpustov TGP opredeljujejo naslednji dokumenti: 

 2012 – Kjotski protokol; 

 2020 – Odločba 406/2009/ES – nacionalni cilji; 

 2020 – Direktiva 2009/29/ES – trgovanje z emisijami; 

 2050 – cilji opredeljeni v Sklepih sveta EU ter COM(2010) 265; 

 Zakon o podnebnih spremembah RS (v pripravi) in Podnebna strategija. 

Kljub neuspehu na podnebnem vrhu v Københavnu in prednostnemu reševanju vprašanja 

globalne gospodarske krize v zadnjih dveh letih, ostaja mednarodni podnebni dogovor v okviru 

UNFCCC visoko na dnevnem redu mednarodne politike. Z veliko verjetnostjo lahko 

pričakujemo dogovor, ki bo zagotovil kontinuiteto med Kjotskim protokolom in novimi 

podnebnimi cilji, ter kasneje globalni podnebni dogovor vseh držav konvencije ZN, ki bo 

osredotočen zlasti na vprašanje primerljivih ciljev za države zunaj kjotskega dogovora, 
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mednarodno sodelovanje na področju tehnologij, prilagajanje na podnebne spremembe in 

njegovo financiranje. 

Kjotski protokol. Razvite države so opredelile svoje količinske cilje v okviru Kjotskega 

protokola, ki pa se izteče do leta 2012. Cilj za Slovenjo je zmanjšanje emisij TGP za 8 % do leta 

2012 glede na leto 1986, pri tem se upošteva povprečje izpustov v obdobju 2008-2012 (t.i. kjotsko 

ciljno obdobje). Z vzpostavitvijo sheme za trgovanje z emisijami so bile v okviru Nacionalnih 

načrtov za razdelitev pravic do emisije TGP pravice za izpuste dodeljene velikim kurilnim 

napravam, ki so vključene v shemo za trgovanje z emisijami v skladu z Direktivo 2003/87/ES. 

Tako te naprave svoje obveznosti izpolnjujejo v okviru evropske sheme za trgovanje z 

emisijami, obveznost in cilji države pa se nanašajo na preostale sektorje zunaj sheme za 

trgovanje z izpusti. Indikativni sektorski cilji do leta 2012 so opredeljeni v Operativnem programu 

zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012, MOP, 2009. V okviru ciljev NEP obravnavamo 

posebej cilje države ter posebej trg z emisijami EU in akterje, ki so v ta trg vključeni. 

Podnebno-energetski sveženj – nacionalni cilji. V podnebno-energetskem svežnju EU je 

opredeljen cilj 20-odstotnega zmanjšanja skupnih emisij TGP v EU do leta 2020. Z Odločbo 

406/2009/ES so bili dogovorjeni nacionalni cilji držav članic, ki vključujejo samo izpuste tistih 

naprav, ki niso vključene v shemo za trgovanje z emisijami po Direktivi 2009/29/ES. Cilj 

Slovenije je omejitev izpustov TGP do leta 2020 na največ 104 % emisij iz leta 2005. Za del 

znižanja se lahko uveljavlja dobropise iz projektnih dejavnosti, in sicer Slovenija do ravni 3 % 

oz. ob dodatnih pogojih tudi do 4 % glede na emisije iz leta 2005. Maksimalno možno povečanje 

izpustov TGP v sektorjih, ki so zunaj trgovanja z emisijami, je 108 % glede na izpuste leta 2005. 

Odločba 406/2009/ES bo revidirana, v kolikor se bo EU odločila za ambicioznejši cilj, kot je 

napovedano v Sklepih sveta EU in strateških dokumentih EK: v primeru mednarodnega 

dogovora je napovedan strožji cilj 30-odstotnega zmanjšanja TGP na ravni EU. Ob tem bo 

revidirana tudi delitev naporov med države članice. Kot je že napovedano v Odločbi 

406/2009/ES, bo polovico dodatnih naporov mogoče doseči z dobropisi iz projektnih dejavnosti 

zunaj države. Pogajanja za sklenitev mednarodnega podnebnega sporazuma za obdobje po 

letu 2012 v okviru UNFCCC potekajo z veliko zamudo glede na dogovorjen urnik. Za razvite 

države bo dogovor po obliki zelo verjetno podoben kjotskemu. Določene prostovoljne 

obveznosti bodo predvidoma sprejele tudi najbolj bolj razvite države med državami v razvoju. 

Pričakujemo tudi lahko, da bo okoljska pa tudi ekonomska učinkovitost dogovora, ki je v 

skupnem interesu držav, zagotovljena. Vendar pa zaenkrat ni dogovorjena niti pravna oblika 

odgovora niti ponujeni cilji držav ne ustrezajo zastavljenim ambicijam. 

Podnebno-energetski sveženj – trgovanje z emisijami. V EU je vzpostavljen enoten trg z 

izpusti TGP. Shema za trgovanje po letu 2012 je oblikovana v okviru direktive 2009/29/ES – 

količina kuponov dana v obtok je regulirana tako, da bo dosežen cilj zmanjšanja skupnih emisij 

iz naprav, ki so v trgovanju, za 21 % do leta 2020 glede na leto 2005. Enoten trg z emisijami EU 

ima zastavljen samo skupen cilj zmanjšanja emisij na ravni EU – za naprave, ki so v trgovanju z 

emisijami, v okviru politike EU ni dogovorjenih ločenih ciljev po državah ali sektorjih. Od leta 

2012 dalje se bodo za energetiko pravice za izpuste TGP dodeljevale z avkcijami in ne več z 

državnimi razdelitvenimi načrti (glej tudi poglavje Trgovanje z emisijami). Tudi shema za 
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trgovanje z emisijami in cilj zmanjšanja emisij s to shemo bosta v primeru sklenitve 

mednarodnega dogovora revidirana. V tem primeru bo količina emisijskih kuponov, ki bodo na 

voljo na avkcijah, sorazmerno manjša. 

Dolgoročni cilj preprečevanja nevarnih podnebnih sprememb za katerega si Slovenija in EU 

prizadevata, da bi ga uveljavili v mednarodnih pogajanjih, je prehod v nizkoogljično družbo, ki 

bo zagotovila, da globalna temperatura ostane na ravni, ki bo največ 2°C višja kot pred 

industrializacijo. Za to je potrebno zmanjšanje emisij najmanj za 50 % do leta 2050 glede na leto 

1990, pri čemer morajo globalne emisije doseči najvišjo vrednost pred letom 2020 in se nadalje 

zmanjševati. Srednjeročni cilj mora odražati ugotovitve IPCC, kar pomeni zmanjšanje emisij 

industrijskih držav od 25 do 40 % do leta 2020 glede na raven pred letom 1990 in znižanje za 15 

do 30 % glede na referenčni potek v državah v razvoju.17. EU napoveduje svoje cilje zmanjšanja 

emisij tudi do leta 2050. Da naraščanje temperature ne bi preseglo 2°C, bo potrebno v razvitih 

državah zmanjšati emisije za 80 do 95 % do leta 2050 glede na leto 1990. Del tega zmanjšanja je 

lahko dosežen tudi zunaj meja EU, vendar pa bo moralo zmanjšanje izpustov znotraj EU vseeno 

znašati celo do 70 %.  

Tik pred pogajanji v Københavnu je Slovenija z Deklaracijo DZ o aktivni vlogi Slovenije pri 

oblikovanju nove svetovne politike do podnebnih sprememb svoje stališče glede na stališča, 

ki jih je pred tem sooblikovala v okviru stališč EU (sklepi Sveta EU), še zaostrila. V Deklaraciji je 

izražena zahteva po cilju 80 -odstotnega globalnega zmanjšanja izpustov do leta 2050, medtem 

ko je v okviru EU na podlagi IPCC poročila predviden cilj najmanj 50-odstotnega zmanjšanja 

globalnih emisij do leta 2050. 

V Sloveniji je v pripravi Podnebni zakon, ki bo opredelil dolgoročne in srednjeročne cilje za 

državo. Glede na predlog v obravnavi bodo sektorski cilji zastavljeni šele v okviru operativnih 

programov. Zakon tudi ne opredeljuje načel po katerih bodo obveznosti zmanjšanja emisij 

naložene sektorjem. Dokumenta, ki bi začrtal strategijo zmanjševanja emisij za srednje in 

dolgoročno obdobje ter zastavil vsaj indikativne sektorske cilje, Slovenija še nima. V okviru 

Deklaracije DZ je predvideno, da Vlada RS čim prej pripravi strokovne podlage in analize o 

možnostih, stroških in koristih podnebnih ukrepov za Slovenijo do zmanjšanja izpustov za vsaj 

80 % do leta 2050 ter da najkasneje do leta 2011 pripravi nacionalni program za blaženje in 

prilagajanje na podnebne spremembe, ki jim bodo sledili vsi sektorski programi za zmanjšanje 

emisij TGP, prioritetno za področji energije in prometa. 

V EU tudi še ni delitve naporov med države članice v primeru cilja zmanjševanja emisij TGP za 

30 %, za katerega se je odločila EU, če bo sklenjen mednarodni podnebni dogovor za obdobje po 

letu 2012. 

Pri zasnovi NEP smo upoštevali izhodišče, da so za naprave, ki so vključene v shemo za 

trgovanje z emisijami, cilji in obveznosti zmanjšanja emisij TGP določeni v okviru skupnega EU 

prostora in mehanizma. 
                                                 
17  Sklepi Sveta EU.  
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Izhodišče pri oblikovanju scenarijev NEP je minimiziranje emisij škodljivih snovi v zrak s cilji 

ohranjanja lokalne kvalitete zraka in zmanjšanja onesnaženja zraka na velike razdalje, kar 

upoštevamo pri zasnovi scenarijev. Ob tem upoštevamo tudi predpise in pogoje delovanja 

posameznih naprav, ki se postopoma zaostrujejo. Za energetiko so zlasti pomembni izpusti: 

 žveplovega dioksida; 

 dušikovih oksidov;  

 prašnih delcev. 

V okviru dolgoročnih energetskih bilanc preverjamo izpolnjevanje mednarodnih obveznosti na 

področju okolja za ta onesnaževala. Mednarodne obveznosti so določene tudi za druge izpuste 

škodljivih snovi v zrak, vendar pa je delež emisij iz rabe energije v skupnih emisijah teh snovi 

relativno nizek. Cilj NEP je minimizirati tudi preostale emisije.  

Cilji države za SO2, NOX, VOC, NH3 in prašne delce so za leto 2010 opredeljeni, novi cilji za leto 

2020 pa so še v pripravi. Mednarodna pogajanja v zvezi s temi cilji so bila predvidena šele po 

uspešnem zaključku mednarodnih podnebnih pogajanj.  

Mejne emisijske koncentracije in drugi pogoji obratovanja naprav. Slovenija je z vstopom v 

Evropsko unijo zakonodajo na tem področju uskladila z evropskim pravnim redom, kar je zlasti 

za velike onesnaževalce zlasti z Direktivo 2001/80/ES o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal 

v zrak iz velikih kurilnih naprav (LCP direktiva) ter Direktivo 96/61/ES o celovitem 

preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (IPPC direktiva) pomenilo dodatno zaostritev 

pogojev delovanja. Prva direktiva je bila v slovenski pravni red prenesena z Uredbo o mejnih 

vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav18 (Uredba LCP), druga pa z Zakonom 

o varstvu okolja (ZVO-1)19 in z Uredbo o vrsti dejavnosti in napravah, ki lahko povzročajo 

onesnaževanje okolja večjega obsega20 (Uredba IPPC). Na podlagi LCP direktive je bil 

pripravljen tudi Operativni program zmanjševanja emisij snovi v zrak iz velikih kurilnih 

naprav, ki za obstoječe velike kurilne naprave določa letne količine emisij onesnaževal, ki jih 

lahko emitirajo, in ukrepe postopnega zmanjševanja celotnih letnih emisij. Za velike kurilne 

naprave je prav tako pomembna IPPC direktiva, saj določa, da morajo upravljavci velikih 

kurilnih naprav pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, v katerem bodo določene tudi dopustne 

emisije snovi, upoštevajoč predpisane mejne vrednosti emisij in emisije dosegljive z uporabo 

najboljših razpoložljivih tehnologij.  

Mejne vrednosti za emisije iz velikih kurilnih naprav se nadalje zaostrujejo s prenovitvijo 

Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah, ki jo je 7. 7. 2010 potrdil 

Evropski parlament. Pred njeno objavo v uradnem listu je še nekaj formalnih korakov 

odločanja, vendar pa ne pričakujemo nikakršnih sprememb več. 

                                                 
18 Ur. l. RS, št. 73/2005 

19 Ur. l. RS, št. 41/2004 

20 Ur. l. RS, št. 97/2004 
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Za obstoječe naprave, ki ne bodo izpolnjevale novih mejnih vrednosti, bodo možne izjeme, in 

sicer: 

 izjeme so opredeljene v nacionalnem operativnem programu, ki za vsako napravo 

predpiše načrt obratovanja oz. zmanjšanja emisij do leta 2020; 

 naprave z dovoljenjem izpred leta 2002 oz. 2003 lahko v obdobju od 1. 1. 2016 do 

31. 12. 2023 obratujejo največ 17.500 ur; 

 naprave, ki obratujejo do 1.500 ur/leto, upoštevaje petletno povprečje. 

Nacionalni cilji. Poleg zniževanja emisij iz posameznih naprav je Slovenija dolžna zmanjšati 

tudi skupne emisije onesnaževal zunanjega zraka v državi. Nacionalni cilji za leto 2010, ki ne 

smejo biti preseženi tudi v letih, ki sledijo, so določeni v Protokolu o zmanjševanju 

zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka 

na velike razdalje preko meja ter Direktivi 2001/81/ES o nacionalnih zgornjih mejah emisij za 

nekatera onesnaževala zraka21, v slovenskem pravnem redu pa z Uredbo o nacionalnih zgornjih 

mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka22. Ciljne letne emisije so naslednje: SO2 27 kt, NOx 

45 kt, NMVOC 40 kt in NH3 20 kt. Za dosego nacionalnih mejnih emisij je bil leta 2005 

pripravljen tudi Operativni program doseganja nacionalnih zgornjih mej onesnaževal 

zunanjega zraka, ki je bil leta 2006 revidiran zaradi uskladitve z Operativnim programom 

zmanjševanja emisij TGP. Operativni program je kot najbolj problematično izpostavil doseganje 

nacionalnega cilja za emisije dušikovih oksidov, kjer pomemben vir s približno 20 % 

predstavljajo emisije iz transformacij.  

Nacionalni cilji do leta 2020 še niso določeni, revizija direktive NEC je v teku – nacionalni cilji, 

ki bodo služili kot podlaga za določanje mejnih emisij, so zgolj indikativni in izhajajo iz 

projekcij inštituta IIASA. Odprto je tudi vprašanje vmesnih ciljev – predlagano je, da bi bilo 

približevanju cilju do leta 2020 linearno, ciljne emisije pa naj bi se izračunavale za povprečje treh 

let in ne le za leto 2020. Indikativni cilji, ki so določeni tako, da so doseženi cilji tematske 

strategije o onesnaževanju zraka23, so naslednji: SO2 16 kt; NOx 26 kt; NMVOC 32 kt; NH3 

14 kt; PM2.5 6 kt24.  

Kakovost zunanjega zraka. Ukrepi NEP so usmerjeni v izboljšanje kakovosti zunanjega zraka 

za izpolnitev sprejetih predpisov in zakonodaje ter tako, da NEP podpira sprejete ukrepe na 

                                                 
21  Direktiva 2001/81/ES (UL L št. 309, z dne 27. 11. 2001, stran 22) (v nadaljevanju NEC direktiva) in Pogodba med 

državami članicami Evropske unije in Republiko Slovenijo o pristopu k Evropski uniji (Uradni list RS – 

Mednarodne pogodbe, št. 3/04, z dne 10. 2. 2004, stran 163). 

22  Ur. l. RS, št. 24/2005 

23  Tematska strategija določa naslednje cilje za leto 2020 glede na leto 2000: 82-odstotno zmanjšanje emisij SO2, 60-

odstotno zmanjšanje emisij NOx, 51-odstotno zmanjšanje emisij NMVOC, 27-odstotno zmanjšanje emisij NH3 in 

59-odstotno zmanjšanje emisij PM2.5. 

24  Amann et. al.: NEC Scenario Analysis Report Nr. 7 – Baseline Emission Projections and Further Cost-effective 

Reductions of Air Pollution Impacts in Europe – A 2010 Perspective, 2010, IIASA, dostopno na spletnem 

naslovu: http://gains.iiasa.ac.at/images/stories/reports/NEC7_Interim_report_20100827.pdf. 
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tem področju in omogoča tudi preseganje obveznih minimalnih standardov. Posebnega 

indikatorja na nacionalni ravni ne spremljamo. 
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Slika 3: Emisije SO2 in NOx v obdobju 2000-2008 ter cilj 2010 in indikativni cilj 2020 glede na leto 2000 (levo) ter 

sektorska razdelitev emisij SO2 in NOx leta 2008 (desno) 

Učinkovita raba naravnih virov 

Podnebno-energetski sveženj EU poleg ciljev za zniževanje emisij TGP postavlja tudi cilje in 

ukrepe za razvoj trajnostne energetike do leta 2020, ki bodo odločilni tudi za NEP. Pred tem so 

cilje države članice opredeljevale v okviru več direktiv. Že ReNEP je na področju trajnostne 

energetike sledil ciljem, ki so bili, še zlasti za energetsko učinkovitost, usklajeni s politiko EU. 

Med novimi cilji iz podnebno-energetskega svežnja 25-odstotni delež OVE v bruto rabi končne 

energije in 10-odstotni delež OVE v prometu do leta 2020 znatno presegata ambicije iz 

veljavnega ReNEP. Odločitev EU je tudi 20-odstotno izboljšanje energetske učinkovitosti do leta 

2020. 

 Učinkovita raba energije 

Cilje in strategije na področju URE opredeljuje tudi Nacionalni akcijski načrt za energetsko 

učinkovitost za obdobje 2008-2016 (AN-URE), ki je bil sprejet skladno z Direktivo 2006/32/ES o 
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učinkovitosti rabe končne energije in energetskih storitvah (ESD direktiva) v začetku leta 2008. 

Po AN-URE naj bi Slovenija v obdobju 2008-2016 dosegla prihranek končne energije v višini 

najmanj 9 % glede na izhodiščno rabo25 oz. 4.261 GWh v letu 2016, od tega v obdobju 2008-2010 

najmanj 1.184 GWh oz. 2,5 % izhodiščne rabe. Kar 97 % prihranka naj bi bilo doseženega z 

ukrepi za učinkovito rabo fosilnih goriv, električne energije in daljinske toplote, preostanek pa z 

ukrepi za učinkovito rabo OVE in uvajanjem sistemov za SPTE. 

Cilje URE  je opredeljevala tudi Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP)26, ki 

je predvidevala zmanjšanje rabe končne energije v industriji, široki rabi in prometu za 10 %, v 

javnem sektorju pa za 15 % do leta 2010 glede na leto 2004. 

Cilj izboljšanja energetske učinkovitosti za leto 2020 je opredeljen v podnebno-energetskem 

svežnju (Sklepi Sveta EU, marec 2010), in je bil marca 2010 uvrščen med prednostne cilje v 

evropski strategiji razvoja do leta 2020; glej dokument: Evropa 2020 – strategija za pametno, 

trajnostno in vključujočo rast (COM(2010)2020).  

Sam indikator za izboljšanje energetske učinkovitosti še ni dokončno opredeljen. Izhodišča so 

podana v strateških dokumentih EU: akcijskem načrtu za učinkovito rabo energije EU, drugem 

strateškem energetskem pregledu EU: akcijski načrt za energetsko varnost in solidarnost 

COM/2008/0781 in satelitskih dokumentih k temu dokumentu. Indikator temelji na primerjavi 

med baznim scenarijem in doseženo rabo energije. Po sklepih junija 2020, bo oblikovanje cilja  

prepuščeno državi članici, na ravni EU pa se bo cilj predvidoma preračunal kot prihranek 

primarne energije glede na bazni scenarij. Bazni scenarij bo eden od predhodnih scenarijev, ki 

so bili posredovani EU. 

 Delež obnovljivih virov energije 

V svežnju energetske politike za Evropo so se države članice uskladile, da na ravni EU dosežejo 

20-odstotni delež OVE v rabi končne energije do leta 2020. Cilji držav članic se bodo med seboj 

razlikovali glede na različna izhodišča in potenciale, za Slovenijo pa je obvezujoči cilj 25 %.  

V okviru podnebno-energetskega svežnja sta v Direktivi 2009/29/ES o spodbujanju rabe energije 

iz obnovljivih virov za Slovenijo opredeljena naslednja cilja: 

 25-odstotni delež energije iz OVE v rabi končne energije leta 2020 ter  

 10-odstotni delež energije iz OVE v rabi končne energije v prometu leta 2020. 

7. julija 2010 je bil sprejet tudi Nacionalni akcijski načrt za obnovljivo energijo 2010-2020 (AN 

OVE), ki ga NEP v celoti integrira.  

                                                 
25 Kot izhodiščna raba končne energije se upošteva letna povprečna raba v zadnjem 5-letnem statističnem 

obdobju, pri čemer so izključene naprave, ki so vključene v sistem emisijskega trgovanja oz. so obvezane 

pridobiti dovoljenje za izpust emisij TGP. 

26  Ur. l. RS, št. 57/2004 
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Indikatorji za analizo ključnih okoljskih ciljev NEP 

V okviru analize dolgoročne energetske bilance za NEP so ocenjeni tudi ključni okoljski cilji.  

Preostali okoljski cilji so po ukrepih in scenarijih ovrednoteni v Okoljskem poročilu za NEP. 

Tabela 5: Cilji, kriteriji in merila okolja za primerjavo energetskih strategij v okviru ocene energetskih bilanc 

KRITERIJI/INDIKATORJI REFERENCE OZ. IZHODIŠČA ENOTA 
OMEJITVE IN DINAMIKA 

(SMER OPTIMIRANJA) 

Podnebne spremembe 

Emisije TGP (emisije CO2, N2O in 
CH4 in emisije TGP skupaj) 

 

Kjotski protokol 

 

 

Sklepi Sveta EU, Podnebno-
energetski sveženj: 
Direktiva 2009/29/ES, 
Odločba 406/2009/ES 

 

 

Cilji v pripravi (glej tekst) 

[kt CO2 
ekv.] 

Cilj: minimiziranje  

Obveznosti 2008-2012: povprečne letne 
emisije na ravni 18.726 kt CO2 ekv in 20.046 kt 
CO2 ekv s ponori 

Obveznosti 2020: 

a) za naprave, ki so zunaj EU-ETS: povečanje 
emisij na največ 104 % glede na leto 

200527 

b) za naprave v EU-ETS zmanjšanje za 21 % 
na ravni EU. Ta cilj ni predmet obveznosti 
držav članic. 

Zrak 

Emisije onesnaževal zraka: 
dušikovih oksidov (NOx), 
žveplovega dioksida (SO2), hlapnih 
organskih spojin (NMVOC), 
amoniaka (NH3) in prašnih delcev 
manjših od 2,5 mikrometra 
(PM2,5) 

Göteborški protokol, 

NEC direktiva 

 

Revizija NEC direktive 

 

[kt] 

Cilj: minimiziranje emisij 

Obveznosti 2010: SO2 27 kt; NOx 45 kt; 
NMVOC 40 kt; NH3 20 kt 

Obveznosti 2020: cilji še niso določeni, ker 
revizija še ni končana, znani pa so rezultati 
projekcij, ki bodo osnova za določanje ciljev: 
SO2 10 kt; NOx 33 kt; NMVOC 30 kt; NH3 17 kt; 
PM2,5 6 kt 

Emisije SO2, NOx, delcev (PM10) iz 
velikih kurilnih naprav  

Direktiva o industrijskem 
onesnaževanju (v zaključni 
fazi postopka odločanja, 
sprejeta v EP 7. 7. 2010) 

[μg/m
3
] 

Cilj: 

minimiziranje emisij 

mejne emisijske koncentracije določene z 
zakonodajo 

Učinkovita raba energije 

Prihranki energije Direktiva 2006/32/ES 
[%] 

Obveznost: Doseganje 1 % prihranka na leto 
pri rabi energije (električne energije in goriv) v 
obdobju 2008-2016  

Izboljšanje energetske 
učinkovitosti glede na bazni 
scenarij brez ukrepov 

Akcijski načrt za energetsko 
učinkovitost: Realizacija 
potencialov, Strategija 2020 
(COM(2010)2020) 

[%] 

Cilj: izboljšanje  

Obveznost: Povečanje energetske 
učinkovitosti v oskrbi z energijo za 20 % do 
leta 2020 glede na bazni scenarij 

                                                 
27  V primeru, da se bo EU odločila za skupen cilj namesto 20% za 30% zmanjšanja emisij TGP v obdobju 1990 do 

2030, bodo cilji držav članic iz Odločba 406/2009/ES in cilji sektorja ETS po Direktivi 2009/29/ES spremenjeni. 

Spremenjeni bodo tudi cilji, če se bo Slovenija odločila za zahtevnejše enostranske cilje. 
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KRITERIJI/INDIKATORJI REFERENCE OZ. IZHODIŠČA ENOTA 
OMEJITVE IN DINAMIKA 

(SMER OPTIMIRANJA) 

Obnovljivi viri energije 

Delež OVE v bruto rabi končne 
energije 

 

Delež OVE v prometu 

Direktiva 2009/29/ES 

[%] 

Obveznosti: Delež OVE v bruto rabi končne 
energije: 25 % leta 2020; 10-odstotni delež 
OVE v prometu leta 2020  

Cilji: maksimiranje delež OVE v bruto končni 
rabi energije, maksimiranje deleža OVE v bruto 
končni rabi toplote, maksimiranje 

deleža OVE v bruto končni rabi električne 
energije  

Celovita presoja vplivov izvedbe NEP na okolje  

Za NEP je izdelana Celovita presoja vplivov na okolje. Presoja je izdelana za posamezne 

scenarije in ukrepe NEP glede na vplive na: 

 naravne vire, vključno z vplivi zaradi nastajanja odpadkov; 

 zrak; 

 vode; 

 naravo; 

 kulturno dediščino; 

 podnebne dejavnike; 

 krajino; 

 zdravje in 

 materialne dobrine. 

Ti so bili upoštevani pri oblikovanju scenarijev in pripravi nabora ukrepov ter usmeritev NEP, 

še zlasti izpolnjevanje visokih standardov varovanja okolja in narave (ohranjanje biotske 

raznovrstnosti), obremenjevanje tal in voda (zlasti raba zemljišč povezana z energetsko 

dejavnostjo) ter usklajenost z drugo rabo prostora (vpliv na urbana okolja, varovana območja, 

kulturno krajino, preprečevanje poplavne ogroženosti) idr. 
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3. Konkurenčnost 
Energetska politika zasleduje cilje povečevanja konkurenčnosti družbe in gospodarstva kot 

celote ter porabnikov energije in podjetij za oskrbo z energijo. Znatno lahko vpliva tudi na 

konkurenčnost proizvajalcev tehnološke opreme, izdelkov in storitev s področja energetike. 

Kvalitativna izhodišča 

Za primerjavo scenarijev je pomembna ocena konkurenčnosti oz. gospodarske uspešnosti 

sektorja kot tudi vpliva na konkurenčnost gospodarstva. Kompleksni pojem nacionalne 

konkurenčnosti vsebuje vsaj naslednje elemente:  

o gospodarnost oskrbe in rabe energije (učinkovito delovanje trgov in javnih služb, 

učinkovita raba energije); 

o industrijsko-tehnološki razvoj in razvoj človeških potencialov (znanje in ustvarjalnost). 

Konkurenčnost družbe in gospodarstva 

Za konkurenčnost celotne družbe so pomembni čim nižji družbeni stroški in čim večje koristi 

pri zagotavljanju energetskih storitev. Pri tem je nujno upoštevati tudi eksterne stroške 

dejavnosti. Država lahko večjo internalizacijo eksternih stroškov doseže z ustrezno davčno in 

cenovno politiko.  

Pomemben dejavnik konkurenčnosti družbe in gospodarstva, ki vpliva na stroške za energetske 

storitve, je tudi energetska intenzivnost. Nižja energetska intenzivnost, še posebej v primeru 

visokih cen ali nestabilnih razmer na mednarodnih energetskih trgih, predstavlja konkurenčno 

prednost. Gospodarstva z nizko energetsko intenzivnostjo so praviloma bolj prilagodljiva ter 

precej bolj odporna proti spremembam razmer na trgih. Na konkurenčnost gospodarstva 

energetska politika vpliva zlasti z zagotavljanjem učinkovitega delovanja tržnih dejavnosti ter 

javnih služb, to pa omogoča cenovno optimalno ponudbo energije oz. energetskih storitev.  

Končni porabniki energije 

Industrija. V Sloveniji je delež energetsko intenzivnih dejavnosti velik, v nekaterih sektorjih 

stroški za končno energijo celo presegajo dodano vrednosti v panogi. Ti porabniki so zelo 

občutljivi za gibanja cen, še posebej tiste energetsko intenzivne dejavnosti, ki konkurirajo s 

svojimi izdelki na mednarodnih trgih. Vrednostno je takih dejavnosti za okrog 1,8 % BDP oz. 

9,7 % dodane vrednosti v predelovalni industriji s 14.000 zaposlenimi in porabijo za 24 % vse 

končne energije oz. 51 % končne energije v industriji.  

Na stroške za energijo pri končnih porabnikih vplivajo njihova energetska učinkovitost in cene 

energije. Koristi konkurenčnega trga se kažejo predvsem kot zmanjševanje stroškov za končne 

uporabnike, v glavnem zaradi nižjih cen energije. Ustrezno okolje omogoča večjo konkurenco 
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med ponudniki energije in pogoje za konvergenco cen med regionalnimi trgi v EU. Po drugi 

strani je potrebno pretehtati tudi raven stroškov in koristi zagotavljanja zanesljivosti oskrbe. 

Različni ekonomski subjekti so različno občutljivi za motnje dobave energije, pri zahtevnejših 

proizvodnih procesih sta poleg cene lahko zelo pomembna dejavnika konkurenčnosti tudi 

kvaliteta in zanesljivost oskrbe z energijo. 

Gospodinjstva. Izdatki gospodinjstev za električno energijo, zemeljski plin, trda goriva in 

ogrevanje se od leta 2000 naprej povečujejo, kot je vidno iz letnih anket SURS-a, ki so namenjene 

ugotavljanju izdatkov v gospodinjstvih. Povečuje se tudi delež teh izdatkov glede na celotne 

izdatke, ki jih namenjajo gospodinjstva za življenjske potrebščine (s 5,1 % leta 2003 na 6,1 % leta 

2008). Razlog je v višjih cenah zemeljskega plina in trdih goriv ter v večji porabi zaradi boljše 

opremljenosti gospodinjstev, ukrepi URE pa se še ne izvajajo v dovolj velikem obsegu. 

Gospodinjstva so zaradi višjih stroškov za energijo bolj obremenjena, kot so bila pred leti, 

dejavnosti bo potrebno usmeriti v spodbujanje ukrepov URE, prehodno ali trajno bo potrebno 

poskrbeti za ukrepe URE za gospodinjstva z nizkimi prihodki.  

Energetske dejavnosti 

Poslovanje podjetij. Za slovenska elektrogospodarska podjetja so že dalj časa značilni nizki 

kazalci dobičkonosnosti kapitala, sredstev in prihodkov in kažejo na podpovprečno donosnost 

v primerjavi z največjimi podjetji Evropi. Manj donosne investicije in nizke prodajne cene 

povzročajo dolgoročno izčrpavanje podjetij in zanemarjanje obnove opreme. Poleg tega 

poslovna politika nizke donosnosti in nizkih cen zahteva proračunske dotacije oziroma izgubo 

prihodkov od kapitala ter šibkejšo spodbudo za nove investicije v učinkovitejšo porabo 

električne energije in višje zunanje stroške oskrbe. 

Zmanjševanje tehnološkega zaostanka pri transformaciji energije. Za Slovenijo je značilen 

velik tehnološki zaostanek pri transformaciji energije, ki posredno vpliva na višjo ceno 

električne energije in toplote, na slabši konkurenčni položaj proizvodnih podjetij kot tudi 

odjemalcev energije ter bolj vpliva na okolje. Nizki izkoristki proizvodnje električne energije v 

termoelektrarnah s 30 % znatno zaostajajo za novejšimi tehnologijami, ki omogočajo več kot 40-

odstotne izkoristke pretvorbe pri premogovih tehnologijah in več kot 55-odstotne pri plinskih. 

Zaostanek za najboljšimi tehnologijam in počasno uvajanje novih sta značilna tudi v drugih 

energetskih dejavnostih, kot npr. v omrežjih daljinskega ogrevanja in drugje.  

Projekti 

Pri oblikovanju scenarijev preverjamo realnost projektov, ki so za zasebne investitorje 

komercialno zanimivi le ob ustreznem donosu. Podobna izhodišča upoštevamo tudi pri 

projektih javnega sektorja – preverjamo projekte, glede ekonomske upravičenosti (kar vključuje 

tudi primeren donos). Preostale projekte, ki svojo izvedbo upravičijo z dodatnimi javnimi 

koristmi, a za to potrebujejo državno pomoč, upoštevamo skladno z drugimi cilji NEP in v 

kolikor je dodelitev pomoči izvedljiva po pravilih EU za državnih pomoči. Med dovoljene 

oblike pomoči so za energetske projekte relevantne zlasti: okoljske državne pomoči in pomoči 
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za doseganje ciljev zanesljivosti v obliki 15% zaščite domačih virov s prednostnim 

dispečiranjem ali z razpisi za nove proizvodne zmogljivosti.  

Proizvodnja opreme in storitev 

Element konkurenčnosti energetike z znatnim vplivom na konkurenčnost gospodarstva je 

razvoj in konkurenčnost proizvajalcev tehnološke opreme, izdelkov in storitev na področju 

energetike.  

Konkurenčnost v ReNEP 

ReNEP je opredelil naslednje cilje na področju zagotavljanja konkurenčnosti oskrbe z energijo: 

o ločitev cenovne politike od ukrepov spodbujanja razvoja energetskih podjetij;  

o strokovno, učinkovito, neodvisno in pregledno regulacijo energetskih trgov; 

o ekonomsko učinkovito delovanje gospodarskih javnih služb;  

o zagotavljanje pogojev za pregledno, varno in učinkovito delovanje organiziranih trgov 

energije; 

o spodbujanje znanstvenega in tehnološkega razvoja na področju proizvodnje in rabe 

energije. 

Med indikatorji ReNEP so bili za spremljanje konkurenčnosti predvideni:  

o cene električne energije za industrijske odjemalce in gospodinjstva, ter  

o cene zemeljskega plina za industrijske odjemalce in gospodinjstva. 

Kvantitativna analiza 

Splošni indikatorji  

Splošni indikatorji učinka energetskih dejavnosti na konkurenčnost družbe so stroški za 

energetske storitve, cene končne energije za kupce oziroma cene energije na raznih ravneh. 

Prikaz cen vsebuje deleže neto cene in različnih proračunskih transferjev (prispevki, takse, 

davki). Zahteva po minimizaciji se nanaša na stroškovni del cene, pri transfernih plačilih (takse, 

davki) računamo na druge učinke, zlasti na internalizacijo zunanjih stroškov in tržno-

usmerjevalne učinke28, oziroma doseganje komplementarnih ciljev (zaposlovanje, 

izobraževanje). 

                                                 
28  Zaradi različnih investicijskih kriterijev med javnim sektorjem (minimalna do 8% donosnost) in zasebnim 

sektorjem, ki pri gospodinjstvih v praksi dosega celo do 25% zahtevan letni donos, je ekonomsko upravičeno 

usmerjevalno obdavčenje, s katerim dosežemo približno uravnotežene investicijske kriterije. 



NEP – DOLGOROČNE ENERGETSKE BILANCE RS DO LETA 2030 – IZHODIŠČA IJS CEU 

 

Verzija 3, 18.5.2011, izpis  9.6.2011  37 
 

Pri cenah kot kazalcih konkurenčnosti je potrebno upoštevati dva vidika: 

o povprečne cene; 

o cene za določeno vrsto porabnika. 

Povprečne cene sumarno odražajo poslovanje v panogi ali segmentu (prenos, distribucija). 

Izračunajo se kot količnik med celotnim prihodkom in prodajno količino. Po tej metodi spremlja 

cene OECD v članicah te skupnosti. 

Cene za posameznega porabnika so odvisne od vrste dejavnikov, med drugim pri oskrbi iz 

omrežij (električna energija, plin, toplota) tudi od časovne odvisnosti odjema. Za primerjave 

tekom časa in med državami oziroma dobavitelji je potrebno določiti tipske porabnike. Najbolj 

uveljavljena metoda tipskih porabnikov je metoda EUROSTAT, kjer so definirali tipske 

porabnike za električno energijo in zemeljski plin, posebej za industrijski in gospodinjski odjem. 

V okviru zahteve po minimizaciji stroškov oskrbe z energije je smiselno spremljanje kazalca 

sedanje vrednosti stroškov za oskrbo z energijo (SV stroškov). Kazalec je eden od indikatorjev 

ekonomske učinkovitosti posameznih energetskih scenarijev pri oskrbi z energijo, smiselna pa 

je vzporedna priprava drugih kazalcev; predvsem stroškov oskrbe z energijo po letih ter stroške 

končne energije po sektorjih Predpostavlja se, da bo najučinkovitejši energetski scenarij z 

najnižjo sedanjo vrednostjo stroškov za oskrbo z energijo.  

Analitični indikatorji 

Konkurenčnost energetike podrobno analitično obravnavamo skozi naslednje skupine 

kazalcev29: 

o učinkovitost delovanja energetskih trgov; 

o donosnost državnih naložb v energetiko; 

o dodana vrednost v (tržnih) energetskih dejavnostih; 

o učinkovitost izvajanja javnih služb. 

Kriteriji konkurenčnosti so obravnavani po posameznih sektorjih porabe in oskrbe.  

Značilni indikatorji za učinkovitost delovanja energetskih trgov so: razlika med tržno ceno 

(tržni del cene) na slovenskem trgu v primerjavi s cenami na drugih trgih, transakcijski stroški, 

indikatorji za odsotnost tržnih deformacij (odsotnost monopolov, nelikvidnost trgov, idr.). 

Glede naložb bo zasebni sektor želel maksimizirati donos, pri naložbah države ali lokalne 

skupnosti pa bomo upoštevali predpisano donosnost vloženega kapitala 7 %30. S postavitvijo 

                                                 
29  V okviru kompleksnejši analizi je primerno ovrednotiti tudi naslednje kazalce: dostopnost posameznih oblik 

energije, izvoz in mednarodne storitve, razvoj kadrovskih potencialov, pridobivanje tehničnih in menedžerskih 

znanj, tehnološko - poslovna uspešnost. 
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normativnega kriterija donosnosti za državne in druge javne naložbe bo olajšan sicer zelo 

kompleksen problem uravnoteženja med konfliktnimi cilji: maksimalna zanesljivost, čim višja 

donosnost, čim manjše obremenjevanje okolja idr. Z ozirom na to, da sedaj državne naložbe v 

energetiko ne dosegajo primerne donosnosti, je potrebno opredeliti postopnost zahtevanega 

doseganja normalne donosnosti. Vsekakor morajo novi projekti pri pričakovanih tržnih 

razmerah izkazovati predpisano donosnost 7%, s pribitkom za projektna in druga tveganja (3 .. 

6 odstotnih točk, skupna indikativna donosnost vloženih sredstev najmanj 10 ... 12%). Med 

pomembnejšimi cilji energetske strategije je dvig donosnosti državnih in drugih javnih naložb 

na raven 7%, razen kjer so naložbe utemeljene z drugimi učinki poleg energetsko-gospodarskih. 

Pri novih naložbah je pri določenih projektih potrebno upoštevati ustrezen pribitek zaradi 

tveganj, tako da je zahtevana raven indikativne donosnosti lastniškega kapitala 10 ... 12%. 

Za večino drugih kriterijev konkurenčnosti so lahko merilo dosežki (npr. stroški) podjetij v 

drugih evropskih državah ali v podjetjih na svetovni ravni, kjer dosegajo največjo učinkovitost. 

Indikatorji gospodarske učinkovitosti energetskih dejavnosti (dodana vrednost, donosnost 

kapitala pred in po davkih) za Slovenijo še niso bili obdelani. 

Tabela: Cilji, kriteriji in merila konkurenčnosti za vrednotenje energetskih strategij 

KRITERIJI / INDIKATORJI REFERENCE OZ. IZHODIŠČA ENOTA 

OMEJITVE IN 
DINAMIKA 

(SMER 
OPTIMIRANJA) 

Splošni indikatorji 

Cene energetskih storitev 
oz. energije 

 
[€ 2008/GJ]; 

[€/MWh] 
** 

Sedanja vrednost celotnih 
stroškov oskrbe 

 [mio €] min 

Učinkovitost delovanja energetskih trgov 

Razlika v ceni med 
slovenskim in drugimi trgi 
za  

električno energijo in  

zemeljski plin 

  [%] min 

Donosnost državnih naložb in dejavnosti in dodana vrednosti v tržnih dejavnostih 

Donosnost vloženih 
državnih sredstev v 
ekonomski dobi investicije 

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ, (Ur. l. RS, št. 60/2006). 

[%] 12% 

 

Učinkovitost izvajanja javnih služb se nanaša na prenos, distribucije in njihove posamezne 

storitve. Značilni indikatorji so: strošek za posamezno storitev javne službe na enoto dobavljene 

energije ali na odjemalca, celotni stroški javnih služb za vrsto energije. Indikatorje je potrebno 

                                                                                                                                                             
30  Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, 

(Ur. l. RS, št. 60/2006). 
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diverzificirati tudi glede na robne pogoje poslovanja teh podjetij. Kazalec za donosnost 

državnih naložb v energetiko je donosnost vloženih sredstev v določenem obdobju po podjetjih. 

Dodano vrednost v (tržnih) energetskih dejavnostih merimo z indikatorjem dodane vrednosti 

na enoto porabljene energije oziroma na zaposlenega. 

Med kazalce konkurenčnosti se uvrščajo: povprečne cene (ki sumarno odražajo poslovanje v 

panogi), cene za tipskega porabnika energije (ki ocenjujejo vidik konkurenčnosti porabnikov 

energije), razlika med tržno ceno na slovenskem trgu in cenami na drugih trgih (kažejo na 

učinkovitost delovanja trgov), sedanja vrednost stroškov oskrbe energije (ocenjuje učinek 

scenarijev na konkurenčnost družbe). Med kazalce konkurenčnosti se uvrščajo tudi 

kompleksnejši indikatorji gospodarske učinkovitosti energetskih dejavnosti, dodana vrednost, 

donosnost kapitala idr..  
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4. Socialna kohezivnost 
Socialna kohezivnosti. Vizija na področju socialne kohezivnosti je z ukrepi NEP zagotoviti čim 

večje družbene koristi ter v čim večji meri preprečiti in omiliti negativne posledice sprememb.  

Cilji na področju socialne kohezivnosti so: 

 ustvarjanje perspektivnih novih delovnih mest v energetskih dejavnostih (ravnanju z 

energijo); 

 preprečevanje in odpravljanje energetske revščine;  

 postopnost pri prehodu v nizkoogljično družbo; 

 visoka kvaliteta in učinkovitost postopkov odločanja ter soudeležba javnosti v 

postopkih odločanja. 

Ključna področja ukrepanja za zagotavljanje socialne kohezivnosti so: 

 podpore in spodbude za energetsko učinkovitost za ranljive skupine prebivalstva; 

 zgodnje uvajanje ukrepov prehoda v nizkoogljično družbo ter povezovanje 

gospodarskega razvoja in energetske politike za rast in razvoj delovnih mest; 

 zgodnje vključevanje javnosti v postopke odločanja. 

Preprečevanje in odpravljanje energetske revščine. Ključni vzvod za preprečevanje energetske 

revščine so podpore in spodbude za energetsko učinkovitost v teh gospodinjstvih. S tem se 

zmanjša ranljivost socialno šibkih gospodinjstev ob povišanju cen na energetskih trgih, obenem 

pa tak ukrep omogoča uvedbo dodatnih davkov na energijo, ne da bi bile s povečanimi stroški 

obremenjene najbolj ranljive skupine. Ukrepe za socialno šibka gospodinjstva je zato nujno 

potrebno izvajati v ustreznem obsegu in dosledno izpeljati zastavljene programe. 

Rast in ustvarjanje perspektivnih novih delovnih mest je cilj ne le v energetskih dejavnostih, 

temveč tudi v industrijski proizvodnji energetskih tehnologij in energetskih storitvah. 

Cilje upoštevamo v zasnovi scenarijev. Scenarije primerjamo kvalitativno. 
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1. Mednarodne cene energije 

Cene in povezanost Slovenije 

Za oskrbo z energijo v Sloveniji je odločilno dogajanje na zunanjih energetskih trgih, ker je 

Slovenija za več kot polovico primarne energije odvisna od uvoza. Ne glede na to, da se znaten 

del dobav realizira s srednje- in dolgoročnimi pogodbami, bodo dobavne cene vezane na tržne 

cene, zlasti če opazujemo dolgoročno obdobje (do leta 2030). Vpetost v notranji trg EU z 

energijo in druge energetske trge je pomembna za zanesljivost oskrbe in nastop proizvajalcev iz 

Slovenije na izvoznih trgih. 

Naftni derivati 

Mednarodna energetska agencija (IEA), ki je nesporna avtoriteta v napovedih gibanj na 

energetskih trgih, je v zadnjih predvidevanjih, objavljenih novembra 2009,31 napovedala 

nadaljevanje nestabilnih in spremenljivih cen nafte na svetovnem trgu do leta 2030. Napoved iz 

leta 2009 vključuje vpliv globalne krize. Predvideva nestabilne in spremenljive cene nafte na 

svetovnem trgu, v povprečju naj bi bila okoli leta 2020 cena okrog 100 ameriških dolarjev za sod 

(v vrednosti dolarja iz leta 2008, USD2008), potem pa naj bi postopno rasla do realne cene 120 

USD2008/sod v letu 2030, z možnimi občasnimi kratkotrajnimi večjimi nihanji cen (Tabela 6 in 

Slika 4). Znižanje cen zaradi gospodarske krize naj bi po letu 2015 preglasilo zvišanje mejnih 

stroškov proizvodnje. Največji delež povečanega povpraševanja naj bi zadovoljila povečana 

ponudba iz držav proizvajalk nafte – OPEC, ki bi leta 2030 obvladovale 52 % naftnega trga. 

Projekcija, ki jo je pripravila administracija ZDA32, predvideva tri scenarije razvoja cene naftnih 

derivatov, med katerimi je referenčna blizu projekcije WEO09, najnižja projekcija predvideva 

ceno 50 USD2008/sod, najvišja pa ceno preko 200 USD2008/sod v letu 2030, kar izraža veliko 

negotovost predvidevanj in/ali razpon nihanj.  

Tržna predvidevanja na področju premoga 

Po referenčnem scenariju IEA naj bi bila povprečna rast povpraševanja po premogu 1,9 % na 

leto do leta 2030. Delež premoga v skupni svetovni oskrbi z energijo bi se povečal s 27 % v letu 

2008 na 29 % do leta 2030 in skoraj dosegel delež tekočih goriv. Po drugi strani delež premoga v 

skupni oskrbi z energijo v državah članicah OECD že nekaj časa upada. Od leta 1980 do leta 

2007 se je delež zmanjšal s 54 na 36 %. Do leta 2030 se pričakuje padec na 36 %. Delež EU v 

svetovni porabi premoga naj bi se med leti 2007 in 2030 zmanjšal z 10 na 5 %. Scenarij 

                                                 
31  IEA: Svetovne energetske perspektive 2009 (World Energy Outlook 2009, WEO09). 

32  DOE: Annual Energy Outlook 2010 with Projections to 2035, AEO10. 
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preprečevanja podnebnih sprememb predvideva, da bo povpraševanje po premogu pod 

vplivom politik in ukrepov nižje kot v referenčnem scenariju. V scenariju, ki globalne 

koncentracije emisij TGP zadrži pod 450 ppm (koncentracija, ki ustreza globalnemu segrevanju 

za največ 2 °C), bi se poraba premoga med letoma 2007 in 2030 zmanjšala za 18 % (leta 2030 bi 

bila na ravni iz leta 2003). 

Premog je fosilno gorivo, ki ga je na svetu največ in je geografsko najbolj razpršeno, kljub temu 

pa je 60 % dokazanih rezerv v ZDA, Rusiji in na Kitajskem.  

Cene premoga so se v preteklosti gibale skladno s cenami konkurenčnih goriv: nafte in 

zemeljskega plina, povprečna cena premoga uvoženega v OECD je leta 2003 znašala 42 USD/t, 

leta 2007 je skočila na 73 USD/t, zgodovinski vrhunec pa so povprečne cene dosegle v začetku 

leta 2008 z več kot 120 USD/t, v Evropi celo 200 USD/t. Sredi leta 2009 je cena premoga padla na 

90 USD/t. Po pričakovanjih WEO09 bo cena do leta 2030 precej stabilna na ravni med 100 in 

110 USD2008/t (oz. 4,3 do 4,6 USD2008/GJ), s čimer bi se ob naraščanju cen naftnih derivatov in 

zemeljskega plina konkurenčnost premoga na svetovnem trgu povečevala (Tabela 6 in Slika 4).  

Projekcije nabavne cene premoga iz uvoza se za Slovenijo z vsemi transportnimi in 

manipulativnimi stroški do lokacije porabe za leto 2015 gibljejo okrog 3,64 €2008/GJ, do leta 2030 

pa cena naraste na 4,37 €2008/GJ. 

Tabela 6: Potek cene nafte, zemeljskega plina in premoga (vir: IEA WEO09)33 

  2005 2008 2015 2020 2025 2030 

Po tekočih cenah        

IEA uvozne cene nafte [USD/sod] 50,67 97,19 86,67 100,00 107,50 115,00 

Zemeljski plin uvoz v Evropo [USD(Mbtu] 5,78 10,32 10,46 12,10 13,09 14,02 

Premog za elektrarne, uvoz OECD [USD/t] 62,45 120,59 91,05 104,16 107,12 109,40 

Po realnih cenah 2008        

IEA uvozne cene nafte [€2008/GJ] 8,03 11,80 10,52 12,14 13,05 13,96 

Zemeljski plin uvoz v Evropo [€2008/GJ] 4,86 6,65 6,74 7,80 8,44 9,04 

Premog za elektrarne, uvoz OECD [€2008/GJ] 2,31 3,42 2,58 2,95 3,03 3,10 

                                                 
33  Vir: IEA, WEO09, preračunano z naslednjimi pretvornimi faktorji: 1 Mbtu= 1,055 GJ; 1 sod nafte= 5,6 GJ; 1 tona premoga za 

elektrarne = 24 GJ (kurilnost 5.700 kcal/kg). Razmerje €/USD (vir: ECB): 1,2441 (2005); 1,2556 (2006), 1,3705 (2007); 1,4708 

(2008); 1,3948 (2009) 
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Slika 4: Potek cene nafte, zemeljskega plina in premoga (vir: IEA WEO09) 

Jedrsko gorivo 

Primarni naravni vir za jedrsko energijo je uran. Za razliko od fosilnih goriv je pri uranu 

energetska odvisnost in s tem povezani politični pritiski veliko manjša, kajti v svetovnem 

merilu je stabilna geopolitična distribucija obratov za izdelavo goriva in gorivo se lahko 

skladišči več desetletij. Doslej odkrite zaloge urana bodo pri sedanji porabi in sedanji razvitosti 

jedrske tehnologije zadostovale za najmanj naslednjih sto let. Govorimo o zalogah, ki so danes 

ekonomične za izkoriščanje, medtem ko so fizične zaloge urana v zemeljski skorji veliko večje. 

Če bodo ugodni tržni pogoji še naprej stimulirali raziskave, lahko pričakujemo dodatna 

odkritja, kot se je že zgodilo v obdobjih intenzivnejših raziskav. Trenutno znani konvencionalni 

viri urana v svetu so zadostni za visok scenarij širitve jedrskih elektrarn brez upoštevanja 

možnosti recikliranja goriva, z nadaljnjo krepitvijo trga urana lahko pričakujemo nadaljnja 

odkritja (še neraziskani, vendar pričakovani glede na področne geološke podatke), ki bi 

povečala oskrbo z uranom. Projekcije nabavne cene jedrskega goriva so za Slovenijo z vsemi 

transportnimi in manipulativnimi stroški do lokacije porabe v Krškem v celotnem obdobju NEP 

stabilni in se gibljejo okrog 0,50 €2008/GJ. 

Evropski trg z zemeljskim plinom 

Zaloge. Svetovne zaloge zemeljskega plina so leta 2008 znašale 182.000 mrd m3.. Dokazane 

zaloge so se od leta 1980 do leta 2008 podvojile. Trenutno dokazane zaloge zadoščajo za 

nadaljnjih 58 let proizvodnje pri sedanji porabi, ocenjuje se, da je skupaj z neodkritimi zalogami 

konvencionalnih virov zemeljskega plina še za 130 let. Na Bližnji vzhod odpade dobrih 41 % 

dokazanih rezerv, na Evropo in Evrazijo dobrih 33 %, preostalih 26 % dokazanih rezerv pa si 

razdeli preostali svet. Zaloge so skoncentrirane v sedmih državah, vse preostale razpolagajo z 
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manj kot 2 % dokazanimi svetovnimi zalogami. Največ zalog je v Rusiji (27 %) in Perzijskem 

zalivu (36 %, od tega Katar in Irak vsak s po 15 % svetovnih rezerv). Te tri države skupaj torej 

razpolagajo s skoraj 60 % vseh svetovnih zalog zemeljskega plina. Od celotnih svetovnih zalog 

zemeljskega plina se polovica nahaja na razdaljah, ki omogočajo dobavo v Evropo po 

plinovodih. V tem delu sveta je zalog za okoli sto let dobav, celo pri obsegu porabe, ki je 

predviden za leto 2030. Upoštevati pa je treba, da bodo za te zaloge zemeljskega plina 

konkurirali tudi drugi. Glavni dobavitelji zemeljskega plina za EU bodo proizvodnjo v bližnji 

prihodnosti lahko povečali. Pričakuje se krepitev vloge dobaviteljev iz Perzijskega zaliva, 

pojavijo se lahko tudi novi potencialni dobavitelji zemeljskega plina v EU.  

EU uvaža okrog 60 % bruto porabe zemeljskega plina, od tega največ iz Rusije, Norveške, 

Alžirije in iz drugih držav (večinoma kot utekočinjen zemeljski plin – UZP) – Nigerije, Egipta, 

Libije in Katarja. Kljub temu so možnosti nadaljnje diverzifikacije virov za EU močno omejene. 

Delež lastne proizvodnje EU se iz leta v leto zmanjšuje, do leta 2020 se tako pričakuje 75-

odstotna in do leta 2030 83-odstotna odvisnost EU od uvoza tega energenta.  

Nove tehnologije za pridobivanje zemeljskega plina iz nekonvencionalnih virov so v zadnjih 

letih povsem spremenile položaj tega goriva v ZDA. Učinki pridobivanja zemeljskega plina iz 

nekonvencionalnih virov v ZDA so predvsem znižanje cene, odpoved množičnemu uvozu UZP 

in povečanje možnosti za uveljavitev zemeljskega plina kot vira energije z manjšimi vplivi na 

okolje od preostalih fosilnih virov. 

Mednarodne povezave. V zadnjih petnajstih letih se je uvoz zemeljskega plina v EU skoraj 

podvojil. Večina zemeljskega plina, več kot 85 % uvoza, poteka preko plinovodnega omrežja, 

rast uvoza pa je občutno prispevala h konstantnemu posodabljanju in razvoju prenosne 

infrastrukture, saj se je razpoložljivost preostalih prostih zmogljivosti gibala med 19 in 30 % (v 

povprečju 25 %) glede na celotne zmogljivosti prenosnih poti.  

 

Slika 5: Najbolj pomembne načrtovane evropske oskrbovalne poti z zemeljskim plinom – Severni tok, Nabucco 

in Južni tok 
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Kot celota ima EU dovolj raznoliko dobavo, vendar pa je veliko držav članic pretežno odvisnih 

od posameznega dobavitelja zemeljskega plina. Izgradnja dodatnih plinovodnih zmogljivosti je 

namenjena tudi povečanju raznolikosti dobavnih poti na teh trgih. Načrtovane so pomembne 

nove plinovodne povezave EU z viri zemeljskega plina, med katerimi sta za Slovenijo najbolj 

relevantni zadnji dve: 

 TGI: povezava Kaspijski bazen – Italija, čez Turčijo/Grčijo, letna zmogljivost 11,5 mrd m3 

zemeljskega plina; 

 GALSI: povezava Alžirija – Italija (Livorno), letna zmogljivost 8 do 10 mrd m3; 

 Severni tok: povezava Rusija – Nemčija, letna zmogljivost 2 × 27,5 mrd m3 ZP  

 Nabucco: Kaspijski bazen – Avstrija/Italija, čez Turčijo, letna zmogljivost 31 mrd m3; 

 Južni tok (South Stream): povezava Rusija – Italija/Avstrija, letna zmogljivost 

63 mrd m3.  

Komisija je kot posebno pomemben projekt izpostavila plinovod iz Kaspijskega bazena preko 

Bližnjega vzhoda (južni plinski koridor), ki je znan kot »Nabucco«. Ta projekt je potencialno 

pomemben tudi za Slovenijo, saj v našo bližino prinaša nov vir. Slovenska podjetja v projektu 

Nabucco niso udeležena, pač pa je Slovenija z Rusko federacijo konec leta 2009 podpisala 

medvladni sporazum o sodelovanju pri izgradnji in uporabi plinovoda Južni tok v Sloveniji. 

Zmogljivost veje, ki naj bi potekala čez Slovenijo, daleč presega predvideno porabo pri nas.  

Konkurenčnost trga. Številni načrtovani novi projekti (tako transportni plinovodi kot terminali 

UZP) potrjujejo, da je trg zemeljskega plina EU izredno zanimiv. Pričakuje se povečanje porabe 

in uvoza zemeljskega plina. Zmogljivosti plinovodov in število dobaviteljev v EU je že tolikšno, 

da bo v kratkem času nastalo tržišče z možnostjo različnih dobavnih opcij, vključno s 

trenutnimi (spot) nakupi. Po letu 2010 lahko pričakujemo bolj prožno trgovanje tudi v naši 

bližini. 

Globalni trg utekočinjenega zemeljskega plina. Višje cene zemeljskega plina ustvarjajo pogoje 

za dobavo plina s tankerji, kot UZP. Pri transportu UZP so dragi terminali, zlasti utekočinjanje. 

Če gre za kopenski plinovod, je transport zemeljskega plina po plinovodih do nekako 4.000 km 

cenejši, , v primeru podvodnega plinovoda pa je ekonomska razdalja manjša. Obe vrsti 

transporta sta ekonomsko občutljivi na obseg.  

Komisija34 je uvrstila UZP med pomembne vire pri zagotavljanju likvidnosti in raznolikosti 

trgov z zemeljskim plinom v EU. To je zlasti pomembno za države članice, ki so trenutno 

pretežno odvisne od enega samega dobavitelja zemeljskega plina. Zmogljivosti UZP morajo biti 

na voljo vsem državam članicam, bodisi neposredno ali prek drugih držav članic na podlagi 

solidarnostnega sporazuma.  

                                                 
34 Komisija (ES): Drugi strateški pregled energetske politike: Akcijski načrt EU za varnost preskrbe in solidarnost 

pri preskrbi z energijo, COM(2008) 781 konč., Bruselj, 13. 11. 2008. 
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Čeprav je gospodarnost dobav UZP manj odvisna od razdalje kot gospodarnost dobav 

zemeljskega plina po plinovodih, se kaže cepitev svetovnega trga na Atlantski in Pacifiški 

bazen. UZP z Bližnjega vzhoda bo lahko konkuriral na obeh delnih trgih. EU se bo oskrbovala z 

UZP pretežno iz Atlantskega bazena, Slovenija pa se bo z UZP predvidoma oskrbovala 

posredno, iz Italija ali Hrvaške preko UZP terminalov predvsem v severnem Jadranu, saj je 

kratka slovenska obala za izgradnjo sprejemnega terminala manj primerna. Celotna zmogljivost 

UZP terminalov v EU naj bi se močno povečala in dosegla skoraj 200 mrd m3 v letu 2010 oz. 

preko 380 mrd m3 do leta 2030. 

Cene zemeljskega plina. Po predvidevanjih Mednarodne agencije za energijo (WEO09) 

povezava med cenami nafte in zemeljskega plina v Evropi ostaja močna, in sicer zaradi 

dolgoročnih pogodb za dobave plina, vezanih na svetovne cene nafte, in konkurence med 

naftnimi derivati in plinom pri končnih odjemalcih. Zaradi povezave s ceno nafte razlike med 

regionalnimi trgi zemeljskega plina ostajajo majhne, kljub temu, da trgovanja med regijami ni 

veliko. Referenčni scenarij WEO09 predvideva, da je znižanje cen zaradi finančne krize zgolj 

prehodno. Po letu 2015 so ponovno pričakovane visoke cene energentov. Leta 2015 naj bi cene 

plina tako dosegle raven iz leta 2008, med letoma 2015 in 2030 pa naj bi se povečale za 34 %. 

Scenarij v istem obdobju predvideva 33-odstotno povečanje cene nafte. 

Do leta 2020 pričakujemo, da se bodo uvozne cene zemeljskega plina na slovenskem trgu 

izenačile s cenami na avstrijskem trgu. Po ocenah, narejenih za NEP, pričakujemo, da bo v letu 

2020 cena zemeljskega plina na slovenskem trgu (brez omrežnine) za proizvodnjo električne 

energije znašala okrog 7,80 €2008/GJ (oziroma 0,27 €2008/Sm3) in v letu 2030 okrog 9,04 €2008/GJ 

(oziroma 0,31 €2008/Sm3), 

 

Slika 7: Projekcija cene električne energije (pasovna energija) v Sloveniji in na sosednjih trgih (vir: IJS-CEU) 

 
Tabela 8 in Slika 6.  Na evropski ravni ostaja negotovost glede učinkov eventualnega 

pridobivanja zemeljskega plina iz nekonvencionalnih virov, predvsem glede vpliva novih virov 

na znižanje cene. Po drugi strani popolnoma je jasno, da se bo z eventualnimi novimi 
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nekonvencionalnimi nahajališči zemeljskega plina povečala strateška zanesljivost oskrbe 

zemeljskim plinom v EU. 

Tabela 7: Projekcija cene zemeljskega plina za proizvodnjo električne energije v Sloveniji (vir: IJS – CEU) in 

uvozna cena v EU (vir: IEA WEO09) 

 
CENA 

*€2008 na GJ] 

 2008* 2010 2015 2020 2025 2030 

Cena zemeljskega plina za proizvodnjo električne energije v 
Sloveniji (brez omrežnine) 

8,46* 6,34 7,37 7,80 8,44 9,04 

Zemeljski plin uvoz v Evropo 6,65 5,25 6,74 7,80 8,44 9,04 

*Vir: Povprečna cena CB za leto 2008 - Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2009 (AGEN-RS) 
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Slika 6: Projekcija cene zemeljskega plina za proizvodnjo električne energije v Sloveniji (vir: IJS – CEU) in 

uvozna cena v EU (vir: IEA WEO09) 

Evropski trg z električno energijo 

Od začetka 90-ih let se v svetu uveljavljata liberalizacija trgov z električno energijo in regulacija 

trga, spreminja se tudi položaj elektroenergetskih podjetij. Konkurenčni trg naj bi zagotavljal 

cenejšo in kakovostnejšo oskrbo z električno energijo. Dejanski razlogi za spremembe 

vključujejo tudi interes kapitala, da se na tem področju bolj uveljavi. EU se je v 90-ih letih 

odločila, da omeji moč posameznih elektroenergetskih podjetij in vzpostavi enotni tržni prostor 

v območju držav članic. Za povezovanje držav članic EU je skupni trg odločilen in najmočnejši 

sredotežni mehanizem. 

V EU prevladuje odločenost, da se v celoti realizira tržni model, po katerem si lahko vsi 

odjemalci električne energije izbirajo dobavitelje (prodaja končnim odjemalcem je tržna 

dejavnost). Prav tako je proizvodnja električne energije opredeljena kot konkurenčna dejavnost, 
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kar je nezdružljivo z monopolnim položajem posameznih proizvodnih podjetij. V EU je 

prisotno potrebno zavedanje o nujnosti javno- in upravno-nadzornih organov. Posebno 

pozornost organi EU namenjajo zagotavljanju varnosti in zanesljivosti oskrbe z električno 

energijo v razmerah odprtega trga. Dejavnost prenosa in distribucije električne energije je 

naravno-monopolna dejavnost, pri kateri ni predvidena konkurenca, pač pa učinkovit upravni 

nadzor oziroma regulacija. Novi tretji zakonodajni sveženj za evropske trge z električno 

energijo in zemeljskim plinom, ki je stopil v veljavo leta 2009, je tretji, verjetno pa ne zadnji, val 

sprememb. Podrobneje opredeljuje pogoje za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave 

električne energije, koordinacijo upravljavcev omrežij ter koordinacijo pri razvojnem 

načrtovanju omrežij in sistemov. 

Približevanje trgov. Cilj enotnega trga električne energije v EU se uresničuje postopoma. V 

sedanji fazi je pomembno regionalno usklajevanje, v katerem se notranji trgi v državah članicah 

postopoma povezujejo pri svojih aktivnostih. Regionalni trgi so še vedno neenakomerno razviti, 

ostajajo pa tudi omejitve pri povezovanju med njimi. Kljub večjim ambicijam EU, lahko šele po 

letu 2020 pričakujemo enotno ceno električne energije na celotnem trgu EU. Poleg vsebine že 

sprejetega tretjega zakonodajnega svežnja je treba upoštevati tudi verjetni nadaljnji razvoj35. 

Pričakujemo povečanje aktivnosti Evropske komisije za dosledno uveljavljanje evropske 

zakonodaje, pa tudi nadaljnje popravke zakonodaje za učinkovito delovanje notranjega trga.  

Cene električne energije. V EU je trg z električno energijo za odjemalce in proizvajalce 

električne energije širši kot v preteklosti, mednarodne cene pa postajajo vse bolj pomemben 

parameter odločanja. Večina električne energije se dobavlja iz lastne proizvodnje dobaviteljev 

ali po večletnih pogodbah, manjši del pa na sprotnem trgu. Stroški proizvodnje so lahko dokaj 

stabilni – in zagotavljajo odpornost proti cenovnim pritiskom ob pomanjkanju – tržne cene pa 

so izpostavljene številnim faktorjem, ki povečujejo gibljivost cen. Mednarodne cene goriv so 

dejavnik, ki najbolj vpliva na tržne cene električne energije v EU.  

Električna energija kot blago ni homogena (proizvodni viri so prilagojeni dinamičnim 

značilnostim povpraševanja), zato ne govorimo o enotni ceni, temveč o cenah različnih 

produktov (npr. cene pasovne in vršne energije). Jedrske elektrarne in termoelektrarne so 

najbolj primerne za osnovni (pasovni) del diagrama rabe, za pokrivanje konic odjema so 

primernejše akumulacijske hidroelektrarne in plinske elektrarne. V srednjem, trapeznem 

obratovanju je konkurenca med elektrarnami, ki so usposobljene za dnevni zagon in ustavitev, 

in elektrarnami, ki učinkovito delujejo z manjšo močjo ponoči in polno močjo v dnevnem času. 

Trapezni del lahko pokrivamo tudi s črpalnimi elektrarnami, ki so ponoči odjemalec električne 

energije, podnevi pa proizvajalec. Pretočne hidroelektrarne z majhno akumulacijo, kakršne 

imamo v Sloveniji, lahko pokrivajo del spremenljive obremenitve v času večjih obremenitev.  

Povezanost Slovenije. Slovenija ima visokonapetostne daljnovodne povezave s tremi 

sosednjimi državami: Italijo, Avstrijo in Hrvaško. Povezava z Madžarsko je predvidena v 

                                                 
35  Ukrepi Komisije za zagotovitev učinkovitega in konkurenčnega energetskega trga v Evropi, IP/09/1035, Bruselj, 

25. junij 2009.  



NEP – DOLGOROČNE ENERGETSKE BILANCE RS DO LETA 2030 – IZHODIŠČA IJS CEU 

 

Verzija 3, 18.5.2011, izpis  9.6.2011  50 
 

naslednjem desetletnem obdobju in bo povečala konkurenco ponudb na slovenskem trgu z 

električno energijo. Iz Avstrije bo predvidoma možno uvažati cenovno ugodno električno 

energijo iz centralne Evrope. Cene čezmejnih prenosnih zmogljivosti z Italijo bodo igrale 

pomembno vlogo predvsem v kratkih časovnih obdobjih, bistveno pa ne bodo vplivale na 

oblikovanje dolgoročne cene v Sloveniji, ker bodo cene energije v Italiji večinoma višje kot v 

Srednji Evropi. Alternativa uvozu iz Centralne Evrope je uvoz električne energije iz področij 

jugovzhodne Evrope. Iz te smeri bo dejanski uvoz potekal le v primeru, če bo cena električne 

energije nižja od vsote cen električne energije na trgih centralne Evrope in cene za prenos 

električne energije v Slovenijo.  

Kratkoročne projekcije cen. Referenca za kratkoročne prihodnje cene električne energije je trg 

standardiziranih terminskih pogodb na borzi. Za slovenski trg je še vedno referenčna borza v 

Leipzigu (European Energy Exchange – EEX). Električno energijo, dobavljeno v Slovenijo, so v 

preteklosti zaradi ozkih grl pogosto obremenjevali stroški, nastali ob dodeljevanju prenosnih 

kapacitet. Ti stroški se v zadnjih letih hitro znižujejo: cena letne pasovne prenosne kapacitete na 

meji med Slovenijo in Avstrijo je bila leta 2008 18,05 €/MWh, v letu 2009 8,25 €/MWh v letu 2010 

pa le še 0,53 €/MWh36. Trg EEX je zadostno likviden le za sprotno trgovanje in terminske 

pogodbe za dve do tri leta vnaprej. Terminski trg se zelo ravna po stanju na kratkoročnem 

(dnevnem) trgu, kar omejuje njegovo napovedno vrednost. V splošnem velja, da so cene 

električne energije zelo odvisne od svetovnih cen najpomembnejših virov za proizvodnjo 

električne energije (nafta, zemeljski plin in premog), velik vpliv na cene električne energije pa 

imajo tudi razmere na trgu z emisijskimi kuponi. 

Povprečne tržne cene električne energije so se v zadnjih letih do nastopa gospodarske krize v 

drugi polovici leta 2008 občutno povečale.  

Kratkoročno bodo na tržne cene električne energije vplivala pričakovanja glede zadostnosti in 

strukture proizvodnih virov na območju jugovzhodne in centralne Evrope. V začetku obdobja 

2010-2025, ki ga zajema zadnje poročilo ENTSO-E 37, bodo zmogljivosti predvidoma zadostne 

zlasti zaradi gospodarske krize in znatnega padca rabe. Proti koncu obdobja, od leta 2015 

naprej, pa se bo presežek zmogljivosti, če ne bodo zgrajene dodatne zmogljivosti v načrtovanem 

obsegu, manjšal.  

Dolgoročne projekcije cen. Z novimi prenosnimi zmogljivostmi v Evropi, ki bodo postopoma 

odstranile »ozka grla«38, in vzporednim uvajanjem naprednejših mehanizmov za dodeljevanje 

prenosnih zmogljivosti, kot so to npr. koordinirane eksplicitne avkcije ali združitve lokalnih 

trgov, se bodo postopoma izenačile tržne cene električne energije na skupnem trgu EU, vendar 

predvidoma šele po letu 2020. Dolgoročno bodo cene, ob predpostavki dobro delujočega trga, 

                                                 
36  https://auction.auction‐office.eu/emwebapgauction/startApp.do 

37  Vir: System Adequacy Forecast ENTSO-E, 2010-2025.. 

38  EU odločno podpira to usmeritev z regulativo in drugimi mehanizmi. 
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konvergirale k dolgoročnim mejnim stroškom proizvodnje zadnje elektrarne v sistemu39. V 

vlogi zadnje elektrarne bodo v naslednjih desetletjih še vedno plinske elektrarne z visokim 

izkoristkom, to je s plinsko-parnim krožnim procesom (PPE). Dovolj obsežne gradnje elektrarn 

z nižjimi stroški obratovanja ni realno pričakovati. Po ocenah EU40 bo za pasovno proizvodnjo 

električne energije najbolj konkurenčna proizvodnja električne energije iz jedrske energije in 

premoga. Mejni stroški se bodo izenačili s stroški za proizvodnjo električne energije v PPE, ki 

bodo po ocenah NEP v letu 2025 znašali 83 €2008/MWh (pri ceni emisijskih kuponov 29 €2008/t 

CO2) in v letu 2030 90 €2008/MWh (pri ceni emisijskih kuponov 35 €2008/t CO2), Tabela 8 in Slika 7. 

Negotov dejavnik projekcije cene električne energije je cena kuponov za izpuste CO2 na trgu z 

emisijskimi dovoljenji v EU. Do leta 2020 pričakujemo, da se bodo cene električne energije med 

slovenskim in avstrijskim trgom izenačile, po letu 2025 pa se bo zaključilo spajanje z 

italijanskim trgom.  

 

Slika 7: Projekcija cene električne energije (pasovna energija) v Sloveniji in na sosednjih trgih (vir: IJS-CEU) 

 
Tabela 8: Projekcija cene električne energije po produktih (pasovna, trapezna in nočna energija) v Sloveniji in na 

sosednjih trgih (vir: IJS-CEU) 

 CENA *€2008/MWh] 

 2008* 2010 2015 2020 2025 2030 

Pasovna energija       

Slovenija in JV Evropa 82,00 48,00 69,00 74,00 82,42 89,01 

                                                 
39  Teoretično se v sistemu z optimalno strukturo elektrarn izenači povprečje kratkoročnih stroškov (SRMC), 

dolgoročnih mejnih stroškov (LMC) in dolgoročnih povprečnih stroškov delovanja (LAC).  

40  »Energetska politika za Evropo«, Bruselj, 10. 1. 2007 COM(2007) 1 konč. {SEC(2007) 12}: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0001:FIN:SL:PDF. Dokument navaja tudi ocene za 

OVE; vendar s precejšnjim razponom, na primer za leto 2030, za biomaso: 25 do 75 €/MWh, za hidroelektrarne 

25 do 90 €/MWh in za vetrne elektrarne 28 do 80 €/MWh. Nekatere študije dajejo večjo prednost jedrskim 

elektrarnam. 
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 CENA *€2008/MWh] 

 2008* 2010 2015 2020 2025 2030 

Avstrija 66,03 47,00 66,00 74,00 82,42 89,01 

Italija 86,99 67,00 87,00 82,00 82,42 89,01 

Trapezna energija**       

Slovenija in JV Evropa 116,44 68,16 97,98 105,08 117,03 126,40 

Avstrija 80,33 66,74 93,72 105,08 117,03 126,40 

Italija 123,53 95,14 123,54 116,44 117,03 126,40 

Nočna energija**       

Slovenija in JV Evropa 63,96 37,44 53,82 57,72 64,29 69,43 

Avstrija 51,50 36,66 51,48 57,72 64,29 69,43 

Italija 67,85 52,26 67,86 63,96 64,29 69,43 

* Vir: Letno poročilo Energy Echange Austria (EXAA) 2008; Letno poročilo Gestore Mercati Energetici (GME) 2008; 

ekspertna ocena mag. Gorazd Skubin in mag. Boris Sučić. 

** V izračunu (razen za Avstrijo v letu 2008) so upoštevani naslednji pretvornimi faktorji: Trapezna energija = 1,42 × Pasovna 

energija; Nočna energija = 0,78 × Pasovna energija 

Trgovanje z emisijami  

Sistem trgovanja z emisijami po letu 2012 bo spremenil razmere na trgu. Na cene na evropskem 

trgu z emisijami bo vplivalo več dejavnikov, zlasti predpisi o trgovanju z emisijami v EU in trg 

z emisijami v širšem mednarodnem prostoru. Stroški za zmanjšanje emisij bodo odvisni od: 

cene energije na mednarodnih trgih, dinamike razvoja in prodora tehnologij za zmanjšanje, 

ciljev zmanjšanja (mednarodni dogovor, lastni cilji EU ali države), fleksibilnih mehanizmov za 

doseganje ciljev, upoštevanja ponorov v mednarodnem trgovanju, možnosti prenosa obveznosti 

v naslednje obdobje, velikosti trgov ETS in njihovega povezovanja ter gospodarskih gibanj v 

prihodnje (rasti aktivnosti in strukture). Cena kuponov bo zelo negotova, vsaj dokler ne bodo 

dokončno določeni cilji zmanjševanja emisij in dovoljeni načini za njihovo izpolnjevanje (prožni 

mehanizmi, novi mehanizmi, obravnava ponorov izpustov) s sprejetjem novega mednarodnega 

podnebnega dogovora v okviru UNFCCC za obdobje po letu 2012. Na cene kuponov na 

evropskem trgu bodo vplivala tudi izvedbena pravila, deloma so še nedorečena. Pomemben 

vplivni dejavni bo tudi tehnološki razvoj od katerega bodo odvisni stroški posameznih 

tehnologij za zmanjševanje emisij. Največji vpliv na cene emisijskih kuponov pričakujemo pri 

naslednjih tehnologijah: nizkoenergijske stavbe, izkoriščanje energije iz OVE, nove tehnologije v 

prometu ter zajem in shranjevanje ogljika. Zagotovo bodo na višino cene emisijskih kuponov 

vplivale odločitve tudi o zamiku izgradnje in hitrejšem zapiranju jedrskih elektrarn kot 

posledica nedavnih dogodkov na Japonskem, kar v izračunih ni upoštevano. Če bi cene 

emisijskih dovoljenj zelo narasle (nad 40-60 €2008/t CO2) in če povpraševanja po električni energiji 

ne bodo prevzele elektrarne na OVE, jedrske ali plinske elektrarne, bodo postale komercialno 

zanimive tehnologije zajema in shranjevanja CO2 (CCS, iz angl. Carbon Capture and Storage).  
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Cena emisijskih kuponov po letu 2012 je sicer zelo špekulativna, vendar dosedanje odločitve 

kažejo, da bo ponudba zaostajala za povpraševanjem. Po drugi strani pa ni verjetno, da bi bili 

prožni mehanizmi v novem sporazumu UNFCCC o podnebnih spremembah po letu 2012 zelo 

omejeni, kar bo povečalo ponudbo in nižalo ceno kuponom. Možno je, da bo trg z emisijskimi 

kupni v EU reguliran tako, da bo omejeval oz. usmerjal ponudbo kuponov, če bodo cene 

kuponov znatno padle41. Regulacija trga bo upravičena z zagotavljanjem okoljske integritete 

instrumenta oz. doseganja okoljskih koristi in spodbujanja tehnološkega razvoja nizkoogljičnih 

tehnologij.  

Projekcije cen emisijskih kuponov smo naslonili referenčne mednarodne analize (WEO 2010, 

Carbon Point, ocene učinkov podnebnih politik EK idr). Pričakujemo ceno okrog 20 €2008/t CO2 

do leta 2012 in okrog 35 €2008/t CO2 do 2030.  

V ocenah učinkov podnebnih politik EU ocenjuje stroške zmanjšanja emisij TGP za različne 

scenarije. V kolikor se bo EU odločila za zaostritev sedanjega zmanjšanja emisij TGP do leta 

2020 z 20 na 30 %, bodo stroški zmanjšanja v sektorju ETS z 16,5 €2008/t CO2 narasli na 30-50 

€2008/t CO2. Strošek bi znašal 50 €2008/t CO2 v kolikor bi se vsi ukrepi izvajali v EU, 30 €2008/t CO2 pa 

v primeru, da bi se le 25% ukrepov izvajalo v EU, 75% pa s prožnimi mehanizmi zunaj EU. 

Ocena je bila pripravljena med gospodarsko krizo in je za okoli 25% nižja od ocene izpred krize. 

EU se bo odločila o prehodu na ostrejši cilj le v primeru, da bo sprejet mednarodni dogovor, s 

katerim bodo druge države sprejele primerljive obveznosti. 

IEA ocenjuje tržna pričakovanja in tudi stroške, potrebne za doseganje ambicioznega scenarija 

ohranjanja koncentracije TGP na 450 ppm oz. preprečitev nevarnih antropogenih podnebnih 

sprememb (tako, da bi zadržali naraščanje temperature v mejah 2st glede na stanje pred 

industrializacijo). IEA ocenjuje, da cena emisijskih kuponov 81 €2008/t CO2 v letu 2035 omogoča 

izvedbo t.i. scenarija 450 ppm. Tržne projekcije kažejo na raven cen v EU med 25,7 in 32,0 €2008/t 

CO2. 

Primerjave ocen stroškov okoljskih politik pred in po njihovi izvedbi kažejo na to, da so stroški 

politik pred njihovo implementacijo praviloma znatno precenjeni, ker ne upoštevajo vseh 

možnih rešitev, ki se kasneje v praksi uveljavijo. 

Tabela 9: Projekcija cen emisijskih kuponov  

 2009 2020 2030 2035 

 [EUR2008/t CO2 ekv] 

IEA WEO2010  

EU – sedanje politike 14,8 20,2 24,9 28,3 

EU – nove politike 14,8 25,6 31,0 33,7 

                                                 
41  Communication Analysis of options to move beyond 20% greenhouse gas emission reductions and assessing 

the risk of carbon leakage, COM/2010/0265 final. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0265:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0265:FR:NOT
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 2009 2020 2030 2035 

OECD – scenarij 450 ppm   30,3 70,8 80,9 

Ocena učinkov prehoda na cilj EU -30%41     

Referenčni scenarij  16,5   

30% zmanjšanje (25% dodatnih ukrepov v EU)  30   

30% zmanjšanje (vsi dodatni ukrepi v EU)  55   

 

Za razmere na trgu z električno energijo v Sloveniji bo zelo relevantno tudi dejstvo, da vrsta 

držav jugovzhodne Evrope nima obveznosti zmanjševanja emisij TGP in/ali niso vključene v 

shemo trgovanja z emisijami. Evropska energetska skupnost zaenkrat še ni vključena v ETS, kar 

pa se bo s približevanjem držav EU in z njihovim vstopom v EU spremenilo.  
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2. Makroekonomski scenariji gospodarskega 
razvoja Slovenije do leta 2030 

UMAR je posebej za pripravo NEP pripravil dolgoročne projekcije gospodarskega razvoja do 

leta 203042, ki se znatno razlikujejo od predhodnih, pripravljenih leta 2007. Sedanja finančna in 

gospodarska kriza je takratne projekcije namreč tako rekoč »postavila na glavo«. Spremenjeno 

makroekonomsko izhodišče je narekovalo preverjanje in ponovno oceno izdelanih scenarijev 

gospodarskega razvoja Slovenije do leta 2030, kar je podrobno dokumentirano v prilogi. Naloge 

se je lotila ista ekspertna skupina kot leta 2007. Pri ocenjevanju so bili uporabljeni zadnji 

razpoložljivi statistični podatki, ocene makroekonomskih agregatov iz Jesenske napovedi 

gospodarskih gibanj UMAR in druge informacije, razpoložljive do vključno 10. oktobra 2009. 

Rezultat analize je Ciljni razvojni scenarij do leta 2030 z opredeljenim poljem najbolj verjetnega 

razvoja (zgornjo in spodnjo mejo). Celotna analiza »Ciljni scenariji gospodarskega razvoja« je v 

prilogi k temu dokumentu. 

V letu 2007 sta bila izdelana dva scenarija gospodarskega razvoja Slovenije do leta 203043. 

Nastala sta s sodelovanjem Urada RS za makroekonomske analize in razvoj ter raziskovalcev 

Instituta »Jožef Stefan« ob proučevanju razvojnih možnosti slovenske energetike. V izvedbo je 

bil vključen širok krog strokovnjakov, upoštevani so bili takrat razpoložljivi podatki 

Statističnega urada RS in uradne projekcije makroekonomskih agregatov do leta 2013. Po 

takratnih projekcijah naj bi se gospodarska rast do leta 2013 ohranjala na ravni nekoliko pod 

4,5 % v vseh letih tega obdobja. Po spodbudnem začetku v letu 2007, ko je Slovenija dosegla 

rekordno gospodarsko rast, se je zaradi finančne krize in recesije na ključnih izvoznih trgih 

soočila z gospodarsko krizo. Gospodarska rast se je že v letu 2008 močno upočasnila, v letu 2009 

pa je bila močno negativna (-8,1 %) in bistveno nižja od pričakovanj. 

Tabela 10: Realne stopnje rasti bruto domačega proizvoda, 2007–2013, v % 

 
OCENE LETA 2007 

[%] 
REALIZACIJA IN OCENE LETA 2009 

[%] 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

BDP – napoved 
2009 

4,7 4,4 4,1 4,3 4,3 4,3 4,2 6,8 3,5 -7,3 0,9 2,5 3,7 3,5 

  REALIZACIJA IN OCENE LETA 2010 

BDP – napoved 

jesen 201044 
       6,9 3,7 -8,1 0,9 2,5 3,1  

Vir: UMAR 

                                                 
42 Branka Tavčar, Ivanka Zakotnik, Igor Strmšnik: Ciljni scenariji gospodarskega razvoja, oktober 2009. 

43 Branka Tavčar, Ivanka Zakotnik, Igor Strmšnik, Tomaž Kraigher: Scenariji gospodarskega razvoja Slovenije do 

leta 2030. UMAR, Delovni zvezek štev. 8/2007, let. XVI. 

44 UMAR, Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2010, september 2010. 
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Umar je jeseni leta 2010 projekcijo nekoliko popravil, s 3,7 na 3,1 se je znižala je pričakovana 

stopnja rasti v letu 2012.  

Hitro slabšanje razmer v mednarodnem okolju se je najbolj odrazilo v znižanju izvoza in 

investicij, ki sta bila ključna dejavnika gospodarske rasti v preteklih letih. Pri izvozu se je, 

predvsem zaradi padca tujega povpraševanja, občutno znižal blagovni izvoz, v segmentu 

investicij pa je prišlo do upadanja gradbenih investicij ter investicij v stroje in opremo. Do 

velikih sprememb prihaja tudi v strukturi proizvodnje po posameznih dejavnostih. 

Glede na namen uporabe rezultatov te študije v scenarijih razvoja slovenske energetike, smo se 

tokrat odločili za en, Ciljni scenarij gospodarskega razvoja Slovenije do leta 2030. Smo pa ocenili 

tudi polje najbolj verjetnega bodočega razvoja z zgornjo in spodnjo mejo. Navedeno polje je 

asimetrično navzdol, kar pomeni, da obstaja večja verjetnost, da ciljni razvojni scenarij ne bo 

dosežen kot pa, da bo presežen. Največja neznanka s tem v zvezi je trajanje sedanje 

gospodarske krize. V primeru, da bo okrevanje gospodarstva odloženo, bi to lahko precej 

znižalo pričakovanja na gospodarskem področju, tako glede količin kot tudi glede načrtovanih 

strukturnih sprememb. 

Ciljni razvojni scenarij upošteva dejstva sedanje finančne in gospodarske krize. Upošteva tudi 

dejstvo, da je izvajanje zastavljenih strukturnih reform v Sloveniji zastalo. To se je zgodilo že v 

obdobju pred nastopom krize, v zadnjem letu dni pa tudi zaradi same krize. Obstaja sicer 

verjetnost, da bo vlada izkoristila argument krize za izvedbo nekaterih reform, vendar pa te ne 

bodo mogle biti tako korenite in vsestranske kot so bile zastavljene v Strategiji razvoja Slovenije. 

V sedanji javnofinančni krizi nekatere načrtovane spremembe enostavno niso izvedljive, 

socialni dialog pa v krizi praviloma tudi zastane oziroma se stališča razvojnih partnerjev 

zaostrijo. Ciljni razvojni scenarij upošteva, da se je izvajanje operativnih programov kohezijske 

politike zamaknilo za najmanj dve leti, kar povečuje rizik polne izkoriščenosti razpoložljivih 

evropskih sredstev. Ne gre le za to, da je razpoložljivi čas porabe kohezijskih sredstev zdaj 

krajši, ampak predvsem zato, da bodo sredstva zaradi krize uporabljena za odpravljanje 

posledic krize in ne za namene, pri katerih bi imela največji dolgoročni razvojni učinek. Razen 

tega bodo zaradi časovne stiske lažje prišli do sredstev rutinski »že pripravljeni« projekti in 

težje tisti inovativni, ki zahtevajo daljši čas priprave in izvajanja. Obstaja rizik, da bodo sredstva 

preusmerjena v že obstoječe programe in ne v pripravo in izvedbo načrtovanih novih 

programov. 

Glede mednarodnega okolja upošteva Ciljni razvojni scenarij situacije v polju med scenarijema 

(+) in (++), ki sta bila izdelana v letu 2007, vendar bliže manj ugodnem Scenariju (+). Izhodiščna 

predpostavka je, da se bo konkurenčnost notranjega evropskega trga povečevala, evro 

stabiliziral in krepil ter skupne evropske institucije utrdile. Slednje pa ne pomeni, da niso 

mogoča tudi različna presenečenja in da v posameznih regijah ali na posameznih področjih ne 

bo prišlo do lokalnih kriz. Evropske institucije bodo delovale in izvajale reforme, vključno z 

definiranjem nove sodobne migracijske politike ter nadaljnjim gospodarskim odpiranjem 

evropskega trga za proizvodnjo iz dežel tretjega sveta. S tem bodo ustvarjeni politični in 

ekonomski pogoji za nadaljnje širitve EU na Balkanu, ne pa tudi v Turčijo. Povezovanje z 
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državami nekdanje Sovjetske zveze in v širšem mediteranskem prostoru bo zastalo. EU bo 

držala korak z ZDA in z nastajajočima regionalnima gospodarskima asociacijama v Ameriki in 

Aziji. Ne bo pa notranje evropsko tržišče zmagovito v smislu ohranjanja ključnih elementov 

socialne države in uveljavljanja trajnostnega razvoja v državah EU. Nacionalizmi v evropskem 

političnem prostoru ne bodo potihnili, ampak bodo še naprej gradili svoj politični uspeh na 

populizmih in nacionalizmih vseh vrst, vključno s ksenofobijo pred različnostjo in tujci, ki 

»odžirajo delovna mesta« na notranjem evropskem trgu. Reforme skupne evropske politike 

zato ne bodo mogle biti tako korenite, kot bi bilo potrebno. Posamezne države bodo branile 

svoje pridobljene privilegije in pozicije ter si prizadevale s protekcionističnimi ukrepi in 

neizvajanjem dogovorjenega pridobiti prednosti za svoje nacionalne države in regionalne trge. 

To bo hromilo delovanje notranjega evropskega trga in vodilo do bistveno manjših ekonomskih 

koristi za posamezne udeležence od potencialno možnih. Pripravljenost za nadaljnje razširitve 

EU bo načeloma sicer obstajala, v praksi pa postopoma usahnila. EU bo ohranila potrebno 

konkurenčnost za pozitivno gospodarsko rast, ki pa bo neenakomerno porazdeljena znotraj 

evropskega prostora. Prizadeta bo evropska periferija, kjer so stroški gospodarjenja praviloma 

višji in dostop do trga težji.  
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Slika 8: Primerjava Ciljnega scenarija gospodarskega razvoja Slovenije do leta 2030 s scenarijema iz leta 2007 

Na sliki (Slika 8) je prikazan Ciljni razvojni scenarij v razmerju do Scenarija (++) in Scenarija (+) 

iz leta 2007. V začetnem obdobju do leta 2008 izkazuje ciljni scenarij višje stopnje rasti od 

scenarijev iz leta 2007, kasneje pa zaradi učinkov gospodarske krize vse do leta 2025 poteka pod 

ravnijo prejšnjih scenarijev. Po letu 2025 se dinamika ciljnega scenarija pospeši, tako da je 

njegov končni rezultat leta 2030 nekje med Scenarijem (++) in Scenarijem (+). 

V nadaljevanju sta na sliki (Slika 9) prikazana Ciljni razvojni scenarij in polje najbolj verjetnega 

bodočega razvoja. Vidimo lahko, da se ciljni scenarij in njegov zgornji rob do leta 2015 praktično 

pokrivata, kasneje pa se odpira še nekaj malega možnosti za hitrejši razvoj od ciljnega. Lahko bi 
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torej zaključili, da je ciljni razvojni scenarij pravzaprav dokaj optimističen, oziroma, da je 

verjetnost še hitrejšega razvoja relativno majhna in da se z leti povečuje (rahlo odpiranje škarij). 
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Slika 9: Ciljni scenarij gospodarskega razvoja Slovenije do leta 2030 

Spodnji rob, ki omejuje polje najbolj verjetnega razvoja, se »odlepi« od ciljnega scenarija že v 

letu 2010, s čimer označuje tveganje, da bo kriza vztrajala vsaj nekaj let in da ne bo prišlo do 

hitrega oživljanja ampak do počasnega pospeševanja gospodarske aktivnosti. Tudi v kasnejših 

letih ocenjevanega obdobja obstaja precejšnje tveganje prehoda v gospodarstvo z zelo nizkimi 

stopnjami rasti. Ničelna rast sicer ni predvidena, vendar pa je v ozadju predpostavka, da bo 

Evropska unija na nek način soočena s t.i. »mejami rasti«, pri čemer se o učinkovitem globalnem 

odgovoru na ta izziv ne bo mogoče dogovoriti, ne na ravni EU in tudi ne širše. Ciljni scenarij in 

njegov spodnji rob sta si proti koncu obdobja že precej vsaksebi – veliko bolj kot ciljni scenarij in 

njegov zgornji rob. Polje najbolj verjetnega bodočega razvoja je torej asimetrično navzdol in 

možnost nedoseganja je precej večja od možnosti preseganja. 

Razvoj energetsko intenzivnih dejavnosti 

Proizvodnja papirja. Povprečna letna rast proizvodnje papirja v obdobju 2000-2008 je bila 

2,2 %. Proizvodnja papirja, ki se je v letih od 2000 do 2008 povečala za 19,1 %, bo po napovedih 

strokovnjakov v panogi v letu 2009 nižja za 18 % in bo znašala 569 kt45. Proizvodnja celuloze v 

podjetju VIPAP Videm Krško je bila leta 2006 ustavljena, tako da proizvodnje celuloze v 

Sloveniji sedaj ni več.  

                                                 
45 Podatki o proizvodnji papirja v Sloveniji za obdobje 2000-2008 (Tabela 11) so povzeti po letnih poročilih 

Združenja papirništva pri Gospodarski zbornici Slovenije (podatki o poslovanju v letih od 2000 do 2008) in po 

javnih podatkih podjetja VIPAP Videm Krško o poslovanju in proizvodnji celuloze. 
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Tabela 11: Proizvodnja papirja in celuloze v Sloveniji od leta 2000 do leta 2008 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Letna 
rast 

2008/00 

Rast  
 

2008/00 

 [kt/leto] [%] 

Proizvodnja papirja 582 573 630 599 687 685 693 720 693 2,2 19,1 

Proizvodnja celuloze 121 114 116 111 111 111 61,7 - -   

Proizvodnja jekla 426 462 481 541 565 584 627 638 670 5,8 57,3 

Proizvodnja aluminija:            

  - z elektrolizo 75 75 107 117 120 120 119 110 83 1,3 11 

  - v livarnah 15 15 23 38 35 35 36 40 46 15,2 209 

Proizvodnja aluminija skupaj 90 90 130 155 155 155 145 150 129 4,6 44 

Osnova za projekcijo proizvodnje papirja za obdobje 2009-2030 so dosedanji razvoj, stanje v letu 

2009 in pričakovanja proizvajalcev o rasti proizvodnje v prihodnje. Po oceni proizvajalcev naj bi 

letna rast v prihodnjih letih znašala v povprečju 0,7 %. Njihovo napoved smo dopolnili. Ker 

glede na razmere v Evropi ni pričakovati novih zmogljivosti za proizvodnjo papirja, bo rast 

posledica večje izkoriščanosti obstoječih zmogljivosti. Obnova naprav bo omogočala 

proizvodnjo kvalitetnih vrst papirja in tako ohranjanje konkurenčnosti proizvajalcev v Sloveniji. 

Pričakovana proizvodnja papirja v obdobju 2010-2030 je prikazana v tabeli (Tabela 12). 

Tabela 12: Pričakovana proizvodnja papirja in jekla do leta 2030 

 2008 2009* 2010 2015 2020 2025 2030 Letna 
rast 

2030 
/08 

Rast  
 

2030 
/08 

 [kt/leto] [%] 

Proizvodnja papirja 693 569 603 710 735 761 788 0,6 13,6  

Proizvodnja jekla 670 436 592 699 760 780 789 0,7  17,8  

*Ocena za leto 2009. 

Proizvodnja jekla. Proizvodnja jekla je v letu 2008 dosegla 670 kt in je bila za 57 % večja kot leta 

2000 in za 14,7 % večja kot leta 2005. Rast je bila v preteklih letih velika, saj je letna rast 

proizvodnje med letoma 2000 in 200846 v povprečju znašala 5,8 %.  

Po podatkih o mesečni proizvodnji jekla v prvi polovici leta 200947 (Slika 10) je pričakovati 

znižanje letne proizvodnje za tretjino (okoli 33 %). Slika 10 prikazuje mesečno proizvodnjo jekla 

v Sloveniji od januarja 2008 do februarja 2010.  

                                                 
46 Proizvodnjo jekla v Sloveniji in letne stopnji rasti v obdobju 2000-2008 smo povzeli po podatkih združenja 

Slovenske industrije jekla (SIJ) in statističnih podatkih o proizvodnji jekla, ki jih objavlja IISI (International Iron 

and Steel Institute). 

47 Vir: IISI (International Iron and Steel Institute): http://www.worldsteel.org/. 
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Proizvajalci jekla v Sloveniji ne pričakujejo povečanja zmogljivosti, temveč le posodobitev 

obstoječih zmogljivosti. Ocenjujejo, da se bo rast proizvodnje jekla zaustavila na 700 kt/leto. 

Osnova te ocene so sedanje največje razpoložljive zmogljivosti za proizvodnjo pri treh velikih 

proizvajalcih v Sloveniji. Nova ocena se znatno razlikuje od pričakovanj v panogi pred tremi 

leti. Proizvodnjo jekla smo zato ocenili nekoliko bolj optimistično – pričakovati je nadaljnjo rast 

proizvodnje v naslednjih letih (po letu 2015, ko naj bi dosegli raven pred letom 2009), vendar pa 

je tudi v tem primeru predvidena rast v pretežni meri v okviru sedanjih proizvodnih 

zmogljivosti. Povprečna letna rast v obdobju od leta 2008 do leta 2030 je ocenjena na 0,7 % 

(Tabela 12). 
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Slika 10: Podatki o mesečni proizvodnji jekla od januarja 2008 do februarja 2010 

Proizvodnja aluminija. Podatki o sedanji in prihodnji proizvodnji aluminija so povzeti po 

poročilu »Emisije toplogrednih plinov pri proizvodnji aluminija« in dodatnih informacijah, ki 

smo jih dobili od strokovne službe družbe TALUM48. Leta 2002 je TALUM z izgradnjo druge 

polovice elektrolize C z letno zmogljivostjo 40 kt aluminija zaključil drugo fazo modernizacije 

proizvodnje aluminija. V letu 2004 je družba začela z izvedbo projekta »Pretaljevanje 

odpadnega aluminija, 1. faza« in ga zaključila v letu 2007. Leta 2002 je bila proizvodnja 

aluminija 71 kt v celotni elektrolizi C in 35 kt v elektrolizi B, skupaj 106,7 kt. V prvem polnem 

letu obratovanja nove elektrolize C leta 2003 je skupna proizvodnja aluminija v elektrolizah 

narasla na 117 kt aluminija (35 kt v elektrolizi B in 82 kt v elektrolizi C). S pretaljevanjem 

sekundarnega aluminija so v livarnah pridobili še 38 kt aluminija, tako da je skupna 

                                                 
48  I. Bana Banič-Kranjčevič, M. Homšak: Emisije toplogrednih plinov pri proizvodnji aluminija. Talum, d. d., 

Kidričevo, avgust 2001.  

 Informacije o emisijah TGP iz proizvodnje družbe Talum v obdobju 2000- 2012. 
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proizvodnja leta 2003 znašala 155 kt aluminija. Podatki o proizvodnji aluminija v Sloveniji za 

obdobje 2000-2009 so prikazani v tabeli (Tabela 11).  

Leta 2007 je postopno prenehala proizvodnja primarnega aluminija v elektrolizi B, ki je bila v 

celoti ustavljena do konca leta 2007. Konec leta 2008 so v družbi TALUM proizvodnjo aluminija 

v elektrolizi C zaradi finančne in gospodarske krize zmanjšali za 58 %. Glede na trenutne 

razmere velja ocena, da se postopno povečanje proizvodnje lahko pričakuje šele v drugi 

polovici leta 2010 oziroma leta 2011. 

Od leta 2008 naprej je bila v elektrolizi C za v prihodnje načrtovana letna proizvodnja aluminija 

okrog 85 kt, napovedi za razvoj pretaljevanja odpadnega aluminija v livarnah pa so bolj 

negotove. Po napovedih družbe TALUM naj se bi celotna proizvodnja aluminija povečala, pri 

čemer bo proizvodnja v elektrolizi ostala na ravni 85 kt. 
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Slika 11: Projekcija proizvodnje aluminija, papirja in jekla do leta 2030 
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3. Ukrepi prometne politike 
Zaradi pomanjkanja celovitih strateških analiz in strategij prometa v Sloveniji, izjemno hitrega 

povečevanja tovornega tranzitnega prometa v Sloveniji po vključitvi v EU (in dodatno po 

pristopu Romunije in Bolgarije) ter velikega vpliva obmejnega in tranzitnega nakupa goriva v 

Sloveniji na skupno porabo tekočih goriv v prometu, je projekcija prihodnjega razvoja izredno 

negotova in le okvirno odraža možen razvoj v prihodnosti. V analizi učinkov NEP upoštevamo 

ukrepe na dveh ravneh: 

 ukrepe prometne politike na katere NEP ne vpliva in jih v NEP obravnavamo kot 

zunanjo okoliščino (kot so razvoj prometne infrastrukture in drugi ukrepi, ki vplivajo na 

prometno delo, izbiro načina prevoza in zasedenost vozil);  

 ukrepe energetske politike v NEP, ki vplivajo na rabo energije v prometu (učinkovitost 

vozil, uvajanje novih energentov in polnilne infrastrukture zanje). 

Zaradi velikega vpliva na rabo končne energije in skokovite rasti rabe energije v tem sektorju, je 

potrebno sektorju prometa v prihodnje na vseh ravneh nameniti več pozornosti. V NEP 

obravnavamo po dva scenarija ukrepov prometne politike in dva scenarija ukrepov energetske 

politike v prometu. Ukrepi prometne politike, ki so bili upoštevani v projekcijah, so: 

 izgradnja in posodobitev potrebne železniške infrastrukture; 

 uvajanje in podpora intermodalnosti potniškega in tovornega prometa (enotna 

vozovnica, uskladitev voznih redov, intermodalna vozlišča, spodbude za oprtne vlake 

idr.). 

Pripravljeni sta bili tudi dve projekciji razvoja prometnega dela in načinov transporta: 

 scenarij s trajnostno prometno politiko (TPP); 

 scenarij brez trajnostne prometne politike (bTPP). 

Prometno delo 

Projekcija prometnega dela potniškega prometa je bila narejena na podlagi predpostavke o 

nadaljnji rasti tako domačega kot tranzitnega prometa, pri čemer je rast občutno nižja od rasti 

BDP. Za tovorni promet je bila projekcija narejena ločeno za domači in tranzitni promet. Pri 

domačem je bil upoštevan minimalen razklop rasti prometnega dela in domačega BDP, pri 

tranzitnem pa je bila rast prometnega dela vezana na oceno povprečne rasti BDP nabora 

vzhodnoevropskih držav, upoštevana pa je bila tudi nadaljnja širitev EU na Balkan. Projekciji 

prometnega dela49 potniškega in tovornega prometa sta prikazani tudi na slikah (Slika 12 in 

Slika 10). Domači potniški promet zajema prevoz z osebnimi avtomobili (OA), avtobusi in 

                                                 
49  Projekciji sta izdelani na podlagi preteklih projekcij, aktualnih podatkov o štetju prometa DRSC, študije Analiza 

tranzitnega prometa skozi RS in ocena možnih prometno političnih ukrepov za njegovo zmanjšanje, Univerza v 

Mariboru, 2006, in drugih virov podatkov. 
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potniškim vlakom. V tranzitu v potniškem prometu so zajeti le osebni avtomobili. Pri domačem 

tovornem prometu so zajeta lahka in težka tovorna vozila (cesta) ter tovorni vlaki, pri tranzitu 

pa so upoštevana tovorna vozila (cesta) in vlaki. 
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Slika 12: Projekcija prometnega potniškega dela 

Domači potniški promet je bil leta 2008 ocenjen na 29 mlrd pkm. Do leta 2030 se v scenariju 

bTPP potniški promet poveča na 39 mlrd pkm, kar predstavlja 36-odstotno rast, v scenariju 

sTPP pa na 37 mlrd pkm, kar predstavlja 29-odstotno rast. Potniški promet v celotnem obdobju 

počasi raste. 

Prometno delo v tranzitnem potniškem prometu je bilo leta 2008 ocenjeno na 2,5 mlrd pkm. Do 

leta 2030 se v scenariju bTPP poveča na 4,4 mlrd pkm (77-odstotna rast), v scenariju sTPP pa na 

3,8 mlrd pkm (50-odstotna rast). Tržni delež tranzitnega osebnega prometa v prometnem delu 

je bil v letu 2008 8,0 %, do leta 2030 pa se poveča na 9,2 %. 

Domači tovorni promet je bil leta 2008 ocenjen na 18,9 mlrd tkm. Do leta 2030 se bo po scenariju 

bTPP povečal na 32,2 mlrd tkm, kar v omenjenem obdobju pomeni 71-odstotno rast prometa, 

po scenariju sTPP pa na 30,6 mlrd tkm (62-odstotna rast). Po znižanju prometnega dela med 

letoma 2008 in 2010 pričakujemo rast do leta 2030.  

Tranzitni tovorni promet je bil leta 2008 ocenjen na 13,9 mlrd tkm. Do leta 2030 se bo po obeh 

scenarijih povečal na 35,7 mlrd tkm, kar v omenjenem obdobju pomeni 156-odstotno rast 

prometa. Tranzitni tovorni promet bo po obsegu prometnega dela prehitel domačega okoli leta 

2015. 
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Slika 13: Projekcija prometnega tovornega dela 

Povečanje obsega javnega potniškega prometa:  

V scenarijih sTPP in bTPP pričakujemo naslednje spremembe v javnem potniškem prometu: 

 povečanje tržnega deleža železniškega potniškega prometa v domačem potniškem 

prometu z 2,8 % v letu 2008 na 3,1 % v bTPP in 3,4 % v sTPP scenariju do leta 2030; 

 tržni delež avtobusnega prometa se s 13,0 % v letu 2008 do leta 2030 v bTPP scenariju 

zniža na 5,6 %, v sTPP scenariju pa zviša na 17,6 %; 

 tržni delež osebnih vozil v domačem potniškem prometu se posledično z 81,4 % leta 

2008 do leta 2030 po bTPP scenariju poveča na 91,4 %, po sTPP scenariju pa zmanjša na 

78,9 %. 

Povečanje obsega železniškega tovornega prometa:50  

 leta 2008 je tovorni železniški promet predstavljal 11,6 % tovornega prometa (domačega 

in tranzitnega). Do leta 2030 se bo po bTPP scenariju povzpel na 14,3 %, po sTPP 

scenariju pa na 17,5 %; 

 tržni delež težkih tovornih vozil je bil leta 2008 ocenjen na 80,8 %. Omenjeni delež se do 

leta 2030 po obeh scenarijih zniža, in sicer po bTPP na 80,1 %, po sTPP pa na 76,8 %; 

 tržni delež lahkih tovornih vozil se bo s 7,6 % leta 2008 po scenariju bTPP do leta 2030 

znižal na 5,5 %, po scenariju sTPP pa na 5,7 %.  

                                                 
50  Občutno povečanje je možno izvesti po letu 2015, ko bodo dokončani prvi projekti izgradnje železniške 

infrastrukture, kar je pogoj za odpravo ozkih grl in povečanje obsega železniškega tovornega prometa. 
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Slika 14: Sprememba prometnega dela po vrstah potniškega prometa 

 glede na leto 2008 po sTPP in bTPP scenariju (levo) ter struktura potniškega prometa za leti 2008 in 2030po sTPP 

in bTPP scenariju (desno) 
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Slika 15: Sprememba domačega in tranzitnega prometnega dela po vrstah tovornega prometa 

glede na leto 2008 po sTPP in bTPP scenariju (levo) ter struktura tovornega prometa za leti 2008 in 2030 po sTPP in 

bTPP scenariju (desno) 
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Zasedenost vozil 

Potniški promet. V obdobju med letoma 2008 in 2030 pri osebnih in tranzitnih osebnih 

avtomobilih ni predvidenih sprememb faktorja zasedenosti. Spremembe so predvidene samo 

pri potniškem vlaku in avtobusu: 

 povprečna zasedenost osebnih vozil v domačem prometu bo ostala na ravni 

1,54 potnika, osebnih vozil v tranzitnem prometu pa na ravni 2,00 potnika; 

 povprečna zasedenost avtobusov se bo najprej povečala, po letu 2020 pa zmanjšala, tako 

da bo leta 2030 znašla 28 potnikov na prevožen kilometer; 

 zasedenost potniških vlakov se bo postopno povečala s trenutnih 72,04 pkm/vkm na 

74,3 pkm/vkm. 

Tabela 13: Faktor zasedenosti za potniški promet 

 2008 2010 2020 2030 

Osebni avtomobil (OA) [pkm/vkm] 1,54 1,54 1,54 1,54 

Avtobus [pkm/vkm] 27,30 29,00 29,00 28,00 

Potniški vlak [pkm/vkm] 72,04 72,25 73,27 74,30 

Osebni avtomobil – TRANZIT [pkm/vkm] 2,00 2,00 2,00 2,00 

Tovorni promet. Pri tovornem prometu se faktor zasedenosti povečuje za vse vrste prevoza: 

 najbolj se, kljub zmanjšanju do leta 2010, poveča faktor obremenitve tovornih vlakov, in 

sicer za 40 % do leta 2030 glede na leto 2008; 

 faktor zasedenosti lahkih tovornih vozil se do leta 2030 poveča za slabih 7 % glede na 

leto 2008; 

 prav tako se za slabih 7 % poveča faktor zasedenosti pri težkih tovornih vozilih v 

domačem prometu; 

 najmanj se faktor zasedenosti poveča pri težkih tovornih vozilih v tranzitnem prometu, 

in sicer za 3 %. 

Tabela 14: Faktor zasedenosti za tovorni promet 

 2008 2010 2020 2030 

Lahki tovorni promet [tkm/vkm] 0,90 0,91 0,93 0,96 

Težki tovorni promet – domači [tkm/vkm] 5,74 5,78 5,89 6,11 

Težki tovorni promet – tranzit [tkm/vkm] 9,44 9,44 9,54 9,73 

Vlak [tkm/vkm] 487,18 458,82 530,77 682,35 
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Elektrifikacija železniških prog 

Pomemben ukrep prometne politike na področju železnic je tudi povečanje deleža 

elektrificiranih prog v železniškem prometu. V letu 2008 je delež prevoženih kilometrov po 

elektrificiranih progah v potniškem prometu znašal dobrih 65 %, v tovornem pa dobrih 83 %. 

Do leta 2030 se deleža povečata na 89 % v potniškem in 88 % v tovornem prometu. Večina 

povečanja se zgodi do leta 2015. 
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4. Gospodinjstva in storitvene dejavnosti 

Število prebivalcev in gospodinjstev 

Za projekcijo števila prebivalcev je bila vzeta EUROSTAT projekcija po konvergenčnem 

scenariju, število gospodinjstev pa je bilo izračunano ob predpostavki, da se bo nadaljeval trend 

zmanjševanja velikosti gospodinjstva, ki je bil prisoten med letoma 1991 in 2002 (glej Tabela 17). 

Stanovanjski sklad  

Projekcija gradnje novih stanovanj do leta 2030 je bila pripravljena za potrebe priprave projekcij 

rabe energije do leta 2030 za Nacionalni energetski program.  

V Statističnem letopisu Slovenije in podatkovni bazi na spletu (SI-STAT) so objavljeni podatki o 

stanju stanovanjskega sklada v Sloveniji ob koncu leta (31. 12.), ki so za zadnja leta prikazani v 

tabeli (Tabela 15). Popis prebivalstva je bil opravljen leta 2002, pri uporabi s popisom 

pridobljenih podatkov pa je treba upoštevati spremembo v metodologiji statističnega 

spremljanja stanovanjskega sklada51 in s tem povezane spremembe. Opazno je stalno 

povečevanje površine in števila stanovanj, povprečne površine stanovanja in površine na 

prebivalca, zmanjšuje pa se povprečno število oseb v stanovanju. 

Tabela 15: Podatki o stanovanjskem skladu na dan 31. 12. ter prebivalstvu in gospodinjstvih 

za leta 2002-2008 

   2002* 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Število stanovanj število 784.912 791.268 797.981 805.203 812.370 820.400 830.047 

Površina stanovanj 1.000 [m2] 58.844 59.573 60.303 61.086 61.923 62.827 63.902 

Prirast števila stanovanj število 7.140 6.356 6.713 7.222 7.167 8.030 9.647 

Prirast površine stanovanj 1.000 [m2] 825 747 761 808 861 929 1.100 

Povprečna površina stanovanj [m2] 75,0 75,3 75,6 75,9 76,2 76,6 77,0 

Površina stanovanj/preb. [m
2
] 29,5 29,8 30,2 30,5 30,8 31,0 31,4 

                                                 
51  S popisom prebivalstva leta 2002 so bila zajeta vsa stanovanja na ozemlju Republike Slovenije (naseljena, 

nenaseljena, za občasno uporabo) in drugi naseljeni prostori, ki so se v času popisa uporabljali za prebivanje 

(naseljeni poslovni prostori, zasilno naseljeni prostori). Pred tem letom v stanovanjskem skladu niso bila 

upoštevana stanovanja, ki se uporabljajo samo občasno za počitek ali rekreacijo ali med sezonskimi deli v 

kmetijstvu, zasilno naseljeni prostori (poslovni prostori, barake, kleti, podstrešja itd.) ter skupinska stanovanja 

(domovi, internati itd.). 
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   2002* 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Povprečno število oseb v 
stanovanju 

število 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 

Število prebivalcev 1.000 
preb. 

1.995 1.996 1.998 2.003 2.010 2.026 2.032 

Št. gospodinjstev število 695.626 699.945 704.211 710.173 716.645 726.245 732.689 

* Za obdobje od leta 2002 naprej je bila uporabljena metodologija iz popisa prebivalstva 2002, zato podatki niso primerljivi s 

podatki pred letom 2002. 

Vir: Vsi podatki, razen števila gospodinjstev (vir: UMAR), SURS (SI-STAT). 

Primerjava števila stanovanj s številom gospodinjstev pokaže, da je bilo leta 2008 stanovanj za 

dobrih 13 % več kot gospodinjstev, iz česar sledi, da stanovanjskega primanjkljaja ni. Ker 

prebivalci ne živijo tam, kjer so stanovanja, ampak se za kraj bivanja odločajo na podlagi drugih 

kriterijev, ker je veliko stanovanj neprimernih, ker se stanovanja uporabljajo tudi za počitniško 

rabo, in zaradi nekaterih drugih vzrokov, se kljub presežku števila stanovanj nad številom 

gospodinjstev pojavlja primanjkljaj, ki ga z bodočo gradnjo poskušamo zapolniti. Ocena 

primanjkljaja je bila za leto 2002 narejena na podlagi podatkov iz popisa prebivalcev, kjer je na 

voljo podatek o številu zasedenih stanovanj. Za število primernih stanovanj smo vzeli število 

zasedenih stanovanj in število začasno nenaseljenih stanovanj.  

Tabela 16: Podatki o naseljenih stanovanjih na dan 31. 12. za leta 2002-2008 

   2002* 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Število stanovanj število 727.298 733.654 740.367 747.589 754.756 762.786 772.433 

Površina stanovanj 1.000 [m
2
] 56.233 56.962 57.692 58.470 59.295 60.191 61.258 

Povprečna površina 
stanovanja 

[m
2
] 77,3 77,6 77,9 78,2 78,6 78,9 79,3 

Površina/preb. [m
2
] 28,2 28,5 28,9 29,2 29,5 29,7 30,1 

Povprečno število oseb 
v stanovanju 

število 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 

Vir: IJS-CEU. 

Projekcija števila stanovanj do leta 2011 je bila narejena na podlagi gradbenih dovoljenj, po tem 

letu pa na podlagi povečevanja števila gospodinjstev in ob predpostavki o velikosti 

stanovanjskega primanjkljaja. Za leto 2011 je bil primanjkljaj ocenjen na 19.962 stanovanj. 

Privzeto je bilo, da bo do leta 2030 pokrito 65 % primanjkljaja iz leta 2011, število gospodinjstev 

pa se bo povečalo za 90.312. Upoštevan je linearno padajoč trend gradnje stanovanj.  

Površina stanovanj je bila izračunana iz števila stanovanj ob upoštevanju povprečne velikosti 

novozgrajenih stanovanj v enostanovanjskih in večstanovanjskih stavbah, ki sta po letu 2009 

znašali 159 m2 in 70 m2.  
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Tabela 17: Podatki o stanovanjskem skladu na dan 31. 12. ter prebivalstvu in gospodinjstvih 

za leta 2010-2030 

  2010 2015 2020 2025 2030 

Število stanovanj število 844.501 881.516 911.069 933.160 947.788 

Površina stanovanj 1.000 [m2] 65.546 69.741 73.088 75.594 77.264 

Prirast števila stanovanj število 6.424 6.806 5.314 3.821 2.329 

Prirast površine stanovanj 1.000 [m
2
] 757 799 631 464 298 

Povprečna površina [m2] 77,6 79,1 80,2 81,0 81,5 

Površina/prebivalca [m2] 32,2 34,0 35,5 36,9 38,2 

Povprečno št. oseb v stan. število 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 

Število prebivalcev 1.000 preb. 2.034 2.053 2.058 2.047 2.023 

Število gospodinjstev število 741.895 770.885 795.835 815.868 832.207 

Vir: IJS-CEU. 
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Slika 16: Primerjava skupne površine stanovanj in površine primernih stanovanj 

(Vir: SURS, IJS-CEU) 
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Slika 17: Skupna površina novozgrajenih stanovanj deljeno na enostanovanjske 

in večstanovanjske stavbe (Vir: SURS, IJS-CEU) 

 Analiza preteklih projekcij stanovanjskega sklada 

Primerjava preteklih projekcij z najnovejšimi pokaže, da so zadnje projekcije nižje od projekcij iz 

Dolgoročnih bilanc in višje od projekcij za ReNEP. Nižje projekcije glede na Dolgoročne bilance 

so posledica ocene primernih stanovanj v celotnem stanovanjskem skladu, saj je bilo v 

Dolgoročnih bilancah upoštevano, da so vsa stanovanja primerna. Projekcije za ReNEP so 

občutno nižje od novejših zato, ker so bile narejene na podlagi metodologije popisa prebivalstva 

iz leta 1991.  
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Slika 18:  Primerjava projekcij stanovanjskega sklada za projekcije iz leta 2002 
za ReNEP, za Dolgoročne bilance do 2026 in NEP 2010 (Vir: IJS-CEU) 
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Opremljenost gospodinjstev  

Opremljenost slovenskih gospodinjstev z aparati se povečuje (Tabela 18). Predvsem se povečuje 

opremljenost s sušilnimi in pomivalnimi stroji ter osebnimi računalniki in drugo elektroniko. 

Hiter je tudi trend opremljanja s klimatskimi napravami. 

Tabela 18: Število aparatov na slovensko gospodinjstvo za leta 2008-2030  

LETO TELEVIZOR HLADILNIK ZAMRZOVAL
NIK 

PRALNI 
STROJ 

SUŠILNI 
STROJ 

POMIVALNI 
STROJ 

KLIMATSKA 
NAPRAVA 

2008 1,56 1,02 0,82 0,97 0,37 0,50 0,09 

2010 1,60 1,04 0,82 0,97 0,45 0,55 0,12 

2015 1,71 1,06 0,81 0,97 0,55 0,59 0,19 

2020 1,81 1,09 0,81 0,97 0,58 0,59 0,29 

2025 1,91 1,12 0,80 0,97 0,59 0,60 0,33 

2030 2,00 1,15 0,80 0,97 0,59 0,60 0,33 

Vir: IJS-CEU. 

Površine namenjene rabi v javnem sektorju in drugih 
storitvenih dejavnostih 

Izhodiščni podatki o površinah namenjenih storitvenim dejavnostim, posebej za javni sektor, so 

bili pripravljeni na podlagi podatkov iz Registra nepremičnin (REN), ki je bil oblikovan na 

podlagi popisa nepremičnin. Zadnji zanesljivi podatki iz REN-a so bili za leto 2006, medtem ko 

je bilo izhodiščno leto za model leto 2008. Iz podatkov REN-a smo zato izhodiščne podatke za 

leto 2008 izračunali na podlagi podatkov SURS-a o dokončanih stavbah v letih 2007 in 2008 po 

razredih CC-SI. Deleži posameznih razredov v izhodiščnem letu 2008 so prikazani na sliki 

(Slika 19). 

Daleč največ površin je namenjenih pisarniškim in upravnim stavbam. Sledijo ostale in živilske 

trgovine, osnovne šole, hoteli, gostinske stavbe in stavbe za kulturo in razvedrilo, stavbe javne 

uprave itd.. 
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Slika 19: Razdelitev površin v storitvenih dejavnostih po razredih rabe CC-SI leta 2008 
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Slika 20: Projekcija površine v storitvenih dejavnostih po podsektorjih za leta 2008-2030 
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Projekcija gibanja površin do leta 2030 je bila narejena na podlagi različnih predpostavk. 

Površina osnovnih in srednjih šol se do leta 2030 ne bo spremenila. Površina vrtcev bo zaradi 

večanja števila otrok naraščala do leta 2015, po tem letu pa se ne bo spremenila, enako velja tudi 

za površino bolnic, pri čemer je projekcija vezana na število postelj. K skupnemu povečanju 

površin v višini 5,247 milijonov m2 največ prispeva povečanje površin upravnih in pisarniških 

prostorov, sledijo pa trgovine, kjer je bila projekcija narejena na podlagi rasti dodane vrednosti. 

Javni sektor pri tem sestavljajo naslednji podsektorji: domovi za starejše, študentski in dijaški 

domovi, ostale stanovanjske stavbe za posebne namene, stavbe javne uprave, stavbe za kulturo 

in razvedrilo, muzeji in knjižnice, vrtci, osnovne šole, srednje šole, ostalo šolstvo, bolnice, ostalo 

zdravstvo in športne dvorane. 

Tabela 19: Projekcija površin v storitvenih dejavnostih po razredih rabe po CC-SI 

za leta 2008-2030 

POVRŠINA *m2] 2008 2010 2015 2020 2025 2030 

Domovi za starejše 405.808 421.812 457.687 524.182 585.709 638.090 

Študentski in dijaški domovi 269.009 295.891 304.721 313.551 322.381 331.211 

Ostale stanovanjske stavbe 
za posebne namene 

153.951 156.750 163.748 170.746 177.744 184.741 

Hoteli 1.415.177 1.470.460 1.591.390 1.695.045 1.798.700 1.902.355 

Gostinske stavbe 1.270.497 1.290.915 1.329.198 1.354.720 1.380.243 1.405.765 

Stavbe javne uprave 1.008.083 1.024.823 1.066.672 1.108.522 1.150.372 1.192.221 

Druge upravne in pisarniške 
stavbe 

5.805.047 5.955.706 6.332.354 6.709.001 7.085.649 7.462.297 

Živilske trgovine 2.483.729 2.609.467 2.817.021 2.963.166 3.061.607 3.139.546 

Ostale trgovine 3.440.180 3.614.339 3.901.819 4.104.242 4.240.593 4.348.545 

Stavbe za kulturo in 
razvedrilo 

53.779 64.087 89.857 105.963 112.405 118.848 

Muzeji in knjižnice 351.423 358.495 376.176 387.227 391.647 396.067 

Vrtci 294.692 319.896 328.587 328.587 328.587 328.587 

Osnovne šole 1.973.724 1.973.724 1.973.724 1.973.724 1.973.724 1.973.724 

Srednje šole 732.467 732.467 732.467 732.467 732.467 732.467 

Ostalo šolstvo 656.979 686.841 761.498 836.155 910.811 985.468 

Bolnice 572.284 584.642 597.000 597.000 597.000 597.000 

Ostalo zdravstvo 690.648 700.033 794.341 874.341 927.674 981.007 

Športne dvorane 836.981 853.885 896.146 922.558 933.123 943.688 

SKUPAJ – javni sektor 7.999.827 8.173.347 8.542.625 8.875.022 9.143.644 9.403.120 

SKUPAJ – druge storitvene 
dejavnosti  

14.414.630 14.940.887 15.971.783 16.826.175 17.566.792 18.258.508 

Vir: IJS-CEU. 
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5. Pričakovanja na področju tehnološkega 
razvoja v svetu 

Poglavje podaja pričakovanja glede razvoja in prodora tehnologij na globalnih trgih. Izbrane so 

tiste tehnologije, ki so bodo ključno vplivale na prihodnjo rabo in oskrbo z energijo. Vprašanja 

povezana z uvajanjem tehnologij in razvojem tehnologij v Sloveniji so obravnavana v 

podprogramih Predloga NEP, analizirana pa v nadaljnjih poglavjih tega dokumenta in v 

njegovem drugem delu: Dolgoročne energetske bilance NEP do leta 2030 – Rezultati. 

Prestrukturiranje energetskega sektorja in celovit prehod v nizkoogljično družbo sta zagotovo 

največja izziva tega stoletja. V današnjem hitrem razvoju energetskih in prometnih tehnologij je 

strateška opredelitev Republike Slovenije zgodnje privzemanje novih tehnologij, in sicer zlasti 

na področjih razpršene proizvodnje električne energije in URE v industriji, široki rabi in 

prometu. Prihodnost energetike v Sloveniji bo povezana s tehnološkimi spremembami, na 

katere se mora sektor pripraviti, saj prinašajo veliko novih priložnosti. Nove energetske 

tehnologije bodo ključnega pomena za uspešen boj proti podnebnim spremembam in morajo 

omogočati doseganje ciljev s stroški, ki jih bo gospodarstvo lahko preneslo. V naslednjih letih je 

potrebno omogočiti korenito spremembo pristopa do novih tehnologij, od njihove zasnove do 

prodora na trg. Trg sam se sooča s strukturnimi pomanjkljivostmi, saj ni naklonjen novim 

tehnologijam v zgodnjih fazah razvoja in uveljavljanja. Trgi tudi ne dajo prednosti tehnologijam 

z manjšim vplivom na okolje, saj se okoljske škode in koristi (še) ne odražajo v celoti na tržnih 

cenah. Do leta 2030 bodo ključni:  

 energetska učinkovitost je prvi in osnovni korak prestrukturiranja energetskega 

sektorja. Tehnologije URE so danes sicer že večinoma konkurenčne, vendar njihov 

prodor na trge omejujejo različne ovire, zlasti omejene investicijske možnosti končnih 

odjemalcev energije: finančna sredstva, informacije in vrednotenje. Pričakujemo, da se 

bodo v naslednjem desetletju zgodile potrebne družbene spremembe in s tem povezane 

spremembe finančnih tokov, ki bodo znatno pospešile prodor konkurenčnih energetsko 

učinkovitih tehnologij; 

 nadaljnji razvoj nizkoenergijskih in nizkoogljičnih stavb bo znatno zmanjšal potrebe 

po oskrbi stavb s toploto. Pospešen bo tržni prodor že zrelih tehnologij, razvoj tehnologij 

pa bo usmerjen zlasti v nižanje stroškov za tehnologije in razvoj novih materialov, kot 

tudi v povečanje izkoristkov tehnologij za lokalno proizvodnjo energije, integriranih v 

stavbah: zlasti fotonapetostnih elektrarn, mikrosoproizvodnje toplote in električne 

energije, izrabe sončne toplote (tudi za hlajenje) idr.. Uveljavljanje novih tehnologij bo 

podprto z nadaljnjim razvojem storitev in upravljanja njihove kakovosti: načrtovanja, 

izvedbe, nadzora pri gradnji, trajnega ciljnega spremljanja rabe energije in aktivnega 

upravljanja z energijo v stavbah;  

 aktivna omrežja in virtualne elektrarne. Pričakuje se prehod iz obstoječega pasivnega v 

novo, aktivno distribucijsko omrežje, ki bo z informacijsko in komunikacijsko 

tehnologijo omogočilo povezave odjemalcev, dobaviteljev in proizvajalcev ter razvoj 
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novih storitev, namenjenih zlasti optimizaciji stroškov, povečanju zanesljivosti in 

zmanjšanju okoljskih vplivov pri ravnanju z energijo. Razvoj dodatnih storitev pri 

končnih odjemalcih bodo omogočali: dinamične tarife, povezovanje razpršenih 

proizvajalcev in odjemalcev energije v virtualne elektrarne, upravljanje omrežij s 

proizvajalci na nizkonapetostnem nivoju, uvajanje pametnih števcev pri odjemalcih 

električne energije, zemeljskega plina, daljinske toplote in vode idr.. Nadaljeval se bo 

razvoj regulacijske tehnike pri velikih proizvajalcih električne energije, pri prenosu 

električne energije in v drugih energetskih dejavnostih. Aktivna omrežja so nujna za 

nazorovano informacijsko povezavo razpršenih virov električne energije in odjemalcev v 

tako imenovane virtualne elektrarne. Razpršeni viri tako bodo integirani in optimalno 

vodeni glede na potrebe in stanje v elektroenergetskem sistemu, pri čemer je treba 

upoštevati tako tržni kot sistemski vidik (npr. virutalne elektrarne poleg tržnih bodo 

zmožne ponujati tudi nekatere sistemske storitve, ki niso lokalno pogojene). 

 razvoj izrabe obnovljivih virov energije bo usmerjen zlasti v nižanje stroškov za 

proizvodnjo teh tehnologij in povečevanje njihovih izkoristkov. Na znižanje stroškov bo 

vplivala zlasti ekonomija obsega pri proizvodnji naprav ob povečanem povpraševanju 

po teh tehnologijah. Velik prodor razpršenih, od vremenskih razmer odvisnih tehnologij 

bo zahteval sočasen razvoj in nadgradnjo upravljanja omrežij v aktivna omrežja, 

vključno z optimizacijo proizvodnje električne energije; 

 prodor novih tehnologij in energijskih virov v prometu bo vplival tako na rabo 

energije v prometu kot tudi na povezovanje vozil in nizkonapetostnega 

elektroenergetskega omrežja. Pričakujemo zlasti prodor električnih akumulatorskih 

vozil in dolgoročno tudi vozil na vodik kot tudi prodor sistemov za decentralizirano 

pridobivanje energije iz obnovljivih virov za vozila; 

 razvoj proizvodnje biogoriv druge generacije bo usmerjen v večnamensko predelavo 

celulozne in ligno-celulozne biomase v biogoriva in druge izdelke z višjo dodano 

vrednostjo. Razvoj primerne tehnologije je trenutno v demonstracijski fazi, nadaljnji 

razvoj pa bo zelo odvisen od spodbud, utemeljenih na dodatnih koristih te proizvodnje, 

vključno z okoljskimi učinki v celi življenjski dobi. Za prevladujoča postopka predelave 

– termo-kemično pretvorbo in biokemično pretvorbo celuloze v biodizel oz. bioetanol – 

se pričakuje postopno komercializacijo. Nižanje stroškov bo pri biokemični pretvorbi 

odvisno zlasti od encimov v procesu, pri termo-kemični pretvorbi pa od optimizacije več 

faz postopka: ravnanja z biomaso, uplinjanja in sinteze plina. Polna komercializacija teh 

tehnologij se pričakuje leta 2030. Pritiski proizvodnje biogoriv na proizvodnjo hrane se 

bodo z drugo generacijo zmanjšali, zaradi večjega povpraševanja pa bodo nujni 

trajnostni kriteriji za izkoriščanje gozdov in drugih virov biomase;  

 tehnologije za zajem in shranjevanje ogljikovega dioksida (CCS – Carbon Capture 

and Storage) so pri izkoriščanju fosilnih goriv vmesna faza med naprednimi 

nizkoogljičnimi tehnologijami in sedanjim stanjem.  
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Druge tehnološke spremembe bodo krojile energetsko sliko šele pozneje ali pa manj izrazito, saj 

je njihov razvoj bolj postopen. Še naprej se bodo izboljševale tehnologije za izkoriščanje fosilnih 

goriv. Dolgoročno gledano lahko postane pomembna možnost tudi podzemno uplinjanje 

premoga (Underground Coal Gasification – UCG), z uporabo premoga kot čistega uplinjenega 

goriva za proizvodnjo električne energije. Današnje tehnologije jedrskih reaktorjev tretje 

generacije bodo nadomestili jedrski reaktorji četrte generacije. Predvideva se, da bo četrta 

generacija v fazi prototipa delovala leta 2030. Razvoj malih reaktorjev, kot npr. IRIS, bo 

komercialno fazo dosegel po letu 2030. Komercialne uporabe fuzije ne pričakujemo prej kot v 

petdeset letih, lahko pa njen razvoj z razvojem materialov, ki so uporabni pri visokih 

temperaturah, prinese nove tehnološke rešitve tudi na drugih področjih energetike. 

V Sloveniji bo potrebno izboljšati prepoznavanje in spodbujanje obetajočih področij za 

tehnološki razvoj in tehnološko prenovo energetskih dejavnosti (v NEP glej podprogram 

Raziskave in razvoj). 
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Viri:  Energy Technology Perspectives 2010, Scenarios & Strategies to 2050, OECD/IEA, 2010 
 Investing in the Development of Low Carbon Technologies (SET-Plan), A Technology Roadmap, SEC(2009) 1295 

Aktivna omreţja 

Razvoj in predstavitveni programi za nova aktivna omreţja v mestih, ki vključujejo 
vse pobude Plana SET, vključno s prednostim dostopom za OVE in lokalno 

proizvodnjo, pametne števce, skladiščenje energije in DMS. 

Razvoj orodij za dolgoročno napovedovanje in 
modeliranje dogodkov v omreţju. 

Ocena in potrditev inovativne pan-evropske mreţne 
arhitekture. 

Orodja za arhitekturo in dolgoročno napovedovanje 
in planiranje omreţij. 

Orodja za monitoring in nadzor  
pan-evropskega omreţja. 

Demonstracija HVDC omreţja in prekomorska povezava med vsaj 
dvema drţavama za namene vetrnih polj na morju. HVDC omreţje. 

Razvoj tehnologij za shranjevanje in distribucijo električne energije, 
pridobljene s fotovoltaičnimi sistemi. Izboljšane tehnologije shranjevanja 

 

 

 

Obnovljivi viri energije 
PV 

Razvoj naprednih proizvodnih 
postopkov z visokim iztrţkom  

Povečanje izkoristka klasičnih PV 
sistemov nad 25 % in 

koncentriranih PV nad 35% 

Zniţanje proizvodnih 
stroškov pod 1,5€/Wp Razvoj naprednih  

več-funkcijskih modulov za 
integracijo PV v stavbe  Bazični in aplikativni razvoj PV naslednje generacije (nanotehnologije)  

Koncentrirana sončna 
energija 

Razvoj in raziskave na področju 
učinkovitosti, stroškov izdelave, 

shranjevanja in hibridizacije 

Povečanje izkoristka pretvorbe 
nad 20 % ter zniţanje stroškov 

proizvodnje za 20% 

Povečano število obratovalnih ur 
za >20% (hibridizacija) 

Novi zračno hlajeni sistemi z delovno 
temperaturo 5400C 

Veter 

Izvedba testnih obratov za nove 
turbine, materiale in proizvodne 
procese.  

Razvoj in testiranje prototipnih 
turbin moči med 10 in 20 MW  

Prototip »Off-shore« 
turbine moči 15–20 MW 

>20% (hibridizacija) 

Napredni rotorji, laţji in močnejši 
materiali 

»Off-shore« turbine naslednje generacije  

Izboljšani modeli napovedi proizvodnje ter statistična 
napoved distribucije hitrosti vetra   

Razvoj instrumentov za 
prostorsko načrtovanje  Vpeljan postopek »evropskega prostorskega načrtovanja«  

 
2010 2015 2020 

 
2030 

Učinkovita raba energije 

Vse nove stavbe nič energijske. 

Strategija prenove 50% javnih stavb v vsaj 
10. evropskih mestih. 

Strategija prenove 50% vseh stavb v vsaj 10. 
evropskih mestih. 

10 predstavitvenih evropskih 
mest. 

Nadaljnji razvoj in demonstracija 
visoko učinkovitih gospodinjskih 
aparatov, razsvetljave in pametnih 

števcev. 

Prenova obstoječih stavb: 
napredna mesta: >50% javnih stavb 
inovativna mesta: >50% vseh stavb. 

Preizkušanje nič energijskih stavb v 
različnih klimatskih okoljih. 

Slika 21: Pričakovani razvoj tehnologij URE in OVE v svetu v obdobju do leta 2030  

 

Slika 22: Pričakovani razvoj tehnologij URE in OVE v svetu v obdobju do leta 2030  
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2010 2015 2020 

 
2030 

Razvoj tehnologij pretvorbe z namenom 
niţanja stroškov proizvodnje. 

Demonstracijski projekti  
večjega obsega. 

Uvajanje biogoriv druge generacije. 

Razvoj in raziskave za izboljšanje obstoječih surovin in novih pridelkov 
(vključno z vodnimi kulturami) ter pilotni/demonstracijski projekti 

optimiziranih tehnologij in logistike za trajnostno proizvodnjo surovin. 

Popolna komercializacija biogoriv 
druge generacije. 

Biogoriva druge generacije 

Večje število modelov v serijski 
proizvodnji. 

Standardizacija priključkov, polnilnih sistemov (hitro polnjenje). 
Vzpostavljen sistem hitrega polnjenja in/ali 

avtomatizirane menjave baterij. 

Malo in srednje serijska proizvodnja 
z optimizacijo konstrukcije in 

niţanjem stroškov proizvodnje 
(baterije). 

Promet  

Nadaljnje niţanje stroškov 
proizvodnje ključnih komponent  

Popolna komercializacija EV in PHEV z 
naprednimi baterijami (vzdrţljivost in 

cikliranje). Vzpostavljen sistem recikliranja. 

Vzpostavljen sistem  prodaje električne 
energije v smeri  vozilo-omreţje. 

Standardizacija tarifnega sistema (smart-metering) za polnilna mesta. 

 Električna (EV) in hibridna vozila 
(PHEV) 

 Gorivne celice (vodik) 

Razvoj in pilotni projekti maloserijske proizvodnje in polnilne infrastrukture.  
Večje število modelov v 

serijski proizvodnji. 

Pilotni projekti obstoječih  
CCS tehnologij. 

Izvedba cele CCS verige v večjem obsegu 
(zajem/transport/skladiščenje). 

Demonstracija CCS verige z 
obstoječo tehnologijo. 

CCS obrati z več kot 40% izkoristkom. Razvoj in pilotni projekti novih tehnologij zajema CO2. 

CCS 

Določena območja skladiščenja. Razvoj in pilotni projekti novih tehnologij transporta in skladiščenja CO2. 

Uvedba CCS v industriji. Razvoj in pilotni projekti CCS v industrijskih aplikacijah. 

Viri:  Energy Technology Perspectives 2010, Scenarios & Strategies to 2050, OECD/IEA, 2010 
 Investing in the Development of Low Carbon Technologies (SET-Plan), A Technology Roadmap, SEC(2009) 1295 

Slika 23: Pričakovani razvoj tehnologij v prometu, biogoriv in zajema in shranjevanja ogljika (CCS) v 

svetu v obdobju do leta 2030  
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1. Davki in cene 
V poglavju so predstavljene glavne predpostavke in viri podatkov skupaj z uporabljenimi 

modeli in metodologijo za pripravo dolgoročnih bilanc. Podroben prikaz metod in modelov je v 

prilogi. Obseg vseh podatkov in predpostavk presega obseg tega poročila, zato smo skušali v 

čim večji meri zagotoviti dokumentiranje in sledljivost izračunov z navedbo virov in drugih 

poročil ter prilogami. 

Slovenija je odprto gospodarstvo, ki je močno vpeto v širši mednarodni trg. Na področju 

energetike je vpetost gospodarstva še bolj izrazita, saj ima Slovenija razmeroma malo domačih 

virov energije in so cene energije zato v večji meri odvisne od razmer in dogajanj na 

mednarodnih energetskih trgih. Na oblikovanje tržnih cen energentov po 1. juliju 2004, ko se je 

v Sloveniji začel proces odpiranja energetskih trgov električne energije in zemeljskega plina, v 

precejšnji meri vplivajo razmere na notranjem trgu z energijo EU. S 1. julijem 2007 se je trg 

energentov v celoti odprl tudi za tarifne odjemalce (gospodinjstva), kar pomeni 100-odstotno 

odprtje teh trgov in še večjo vpetost v mednarodne trge. 

Kljub skoraj popolni odprtosti trgov z električno energijo in zemeljskim plinom, ostaja del cene 

za uporabo omrežja reguliran. Energetski zakon52 iz leta 2004 je predvidel pravno in tudi 

lastniško ločitev tržnih in netržnih dejavnosti, s čimer postaja prodaja energije tržna dejavnost. 

Cena za energijo se tako določa prosto na trgu, medtem ko prenos in distribucija še naprej 

ostajata storitvi netržne narave, katerih ceno regulira neodvisni regulator.  

Neposreden vpliv na končno ceno energije ima tudi država, ki z določevanjem ravni obdavčitve 

energentov zasleduje fiskalne cilje in cilje s področja varovanja okolja. 

Pri projekcijah cen energije ločimo dva scenarija, referenčni in intenzivni. V referenčni projekciji 

cen so predvideni samo nujni ukrepi za izpolnjevanje obveznosti in s tem povezani izdatki na 

področju reguliranih dejavnosti (omrežnina, dodatki za URE, OVE in SPTE) in davčne politike. 

V intenzivnem scenariju pristojne institucije preko reguliranih dejavnosti in davčne politike 

vplivajo na cene in ustvarjajo podporno okolje za izvedbo vseh donosnih projektov URE, OVE 

in SPTE ter pospešen razvoj na področju aktivnih omrežij. 

Zemeljski plin 

Osnovna cena zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce je sestavljena iz 

tržnega in reguliranega dela cene.  

Tržni del cene je popolnoma odvisen od razmer na mednarodnem trgu zemeljskega plina in 

predstavlja glavnino osnovne cene zemeljskega plina.  

                                                 
52  Energetski zakon, Ur. l. RS, št. 27/2007, št. 70/2008 in št. 22/2010. 
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Regulirani del cene predstavlja cena za uporabo omrežja, ki vključuje omrežnino za prenosno in 

distribucijsko omrežje, dodatek namenjen za delovanje Javne agencije Republike Slovenije za 

energijo in dodatek k ceni zemeljskega plina za povečanje energetske učinkovitosti.  

Zemeljski plin je obdavčen z okoljsko dajatvijo na onesnaževanje z zraka z emisijo ogljikovega 

dioksida in trošarino. 

Omrežnino za prenosno in distribucijsko omrežje določijo sistemski operaterji s soglasjem 

Javne agencije Republike Slovenije za energijo, dodatek za delovanje Agencije pa določi vlada. 

Dodatek za delovanje Agencije je fiksni znesek, ki v ceni za uporabo omrežja predstavlja 

relativno majhen delež53. Omrežnina kot sestavni del cene za uporabo omrežij je namenjena 

pokrivanju stroškov izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskih operaterjev 

distribucijskih omrežij in prenosnega omrežja ter pokrivanju stroškov sistemskih storitev. Javna 

agencija Republike Slovenije za energijo je pristojna za reguliranje omrežnine in z 

metodologijami opredeljuje način njenega določanja in obračunavanja. Omrežnina se določa na 

podlagi upravičenih stroškov, ki jih ima sistemski operater z izvajanjem storitev prenosa oz. 

distribucije, lastno rabo in izvajanjem meritev, pri presoji upravičenih stroškov pa Agencija 

upošteva različne kriterije. Pod upravičene stroške sistemskega operaterja prenosnega omrežja 

spadajo operativni stroški, stroški izgub v omrežju, amortizacija investicij in reguliran donos na 

sredstva. Sistemski operater pri določitvi nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja 

posameznega leta regulativnega obdobja upošteva zahtevano povečevanje učinkovitosti, ki se 

odraža v faktorju U. Faktor U določa Agencija z odločbo ob upoštevanju načrtovanega 

povečanja splošne produktivnosti gospodarstva in rezultatov morebitnih primerjalnih analiz. 

Osnova projekcij cen zemeljskega plina je poznavanje oblikovanja cene za zemeljski plin in cene 

za uporabo omrežja. Ključni postavki, ki bosta v prihodnjih letih oblikovali ceno zemeljskega 

plina, sta mednarodna cena zemeljskega plina in višina omrežnine na katero vplivajo stroški 

dela in realna rast plač v Sloveniji ter nove investicije v prenosno in distribucijsko omrežje. 

Dejanska višina omrežnine bo odvisna tudi od regulatorjevih zahtev glede izboljševanja 

učinkovitosti znotraj dejavnosti oz. od višine zahtevane učinkovitosti (faktor U).  

Projekcije cene zemeljskega plina so bile pripravljene za tri skupine odjemalcev, in sicer za: 

 enote za proizvodnjo električne energije; 

 industrijske odjemalce; 

 gospodinjske odjemalce54. 

                                                 
53  Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina, Ur. l. RS, št. 59/2010; 

Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno 

omrežje zemeljskega plina, Ur. l. RS, št. 59/2010. 

54  Upoštevana je enota za proizvodnjo električne energije naslednjih karakteristik: 420 MW, 7.500 obratovalnih ur, 

maksimalna dnevna obremenitev 550.000 Sm3, faktor obremenitve 0,86. Skupina industrijskih odjemalcev 

ustreza statistični porabniški skupini I3. Skupina gospodinjskih odjemalcev ustreza statistični porabniški 

skupini D2. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urid=201059&objava=3298
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urid=201059&objava=3297
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Izhodišče pri pripravi projekcij cen zemeljskega plina po porabniških skupinah je razmerje med 

tržno ceno zemeljskega plina in ceno za uporabo omrežja. V projekcijah je predpostavljeno, da 

bodo razmere na mednarodnih trgih zemeljskega plina vplivale na tržni del cene, medtem ko 

bo cena za uporabo omrežja odvisna predvsem od realne rasti plač, faktorjev U in investicij v 

omrežje. Projekcije uvoznih cen energije so podrobneje predpostavljene v poglavju Mednarodne 

cene energije. V projekcijah je predpostavljeno, da bo leta 2020 prišlo do spajanja slovenskega in 

avstrijskega trga z zemeljskim plinom.  

Projekcija cene zemeljskega plina za proizvodnjo električne energije predstavlja mejno ceno pri 

kateri se glede na strukturo proizvodnih objektov v slovenskem EES in značilnosti slovenskega 

trga z električno energijo stroškovno izplača proizvodnja električne energije (pasovna energija) 

iz zemeljskega plina. 

Izračun pričakovanje cene zemeljskega plina opisuje naslednja formula: 

PZP i,t+1 = PZP i,t × [Ti,t×(1 + rZP_IEA, t+1)] + Oi,t × [Lt+1 × (1 + rL, t+1) × (1 – U) + At+1 × (1 + rA, t+1)] 

kjer so: 

PZP ................. osnovna cena zemeljskega plina 

T .................... delež tržnega dela v osnovni ceni 

rZP_IEA ............. rast mednarodne cene zemeljskega plina – projekcija IEA WEO 09 

O .................... delež cene za uporabo omrežja v osnovni ceni 

L .................... delež stroškov dela v ceni za uporabo omrežja 

rL .................... realna rast stroškov dela 

U .................... koeficient zahtevanega izboljšanja učinkovitosti 

A .................... delež stroškov amortizacije v ceni za uporabo omrežja 

rA ................... rast amortizacije (posledica novih investicij) 

i  ..................... porabniška skupina 

t  .................... leto 

Razmerje med tržnim delom in ceno za uporabo omrežja v osnovni ceni zemeljskega plina se po 

posameznih porabniških skupinah razlikuje. Tržni del cene pri enotah za proizvodnjo električne 

energije in velikih industrijskih odjemalcih predstavlja več kot 90 % osnovne cene. Preostali 

delež, ki je odvisen od tipa porabniške skupine, predstavljajo cena za uporabo omrežja in 

dajatve. Ker je glavnina največjih odjemalcev zemeljskega plina priključena na prenosno 

omrežje, je v izračunu cene za uporabo omrežja upoštevana zgolj cena za prenos. V letu 2008 je 

tržni del cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce tvoril 69 % osnovne cene, cena za 

uporabo omrežja (kjer sta upoštevani ceni za prenos in distribucijo) pa je predstavljala 31 % 

osnovne cene zemeljskega plina. 
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Trošarino na zemeljski plin določa Zakon o trošarinah55, v katerem je predvidena obdavčitev 

zemeljskega plina za ogrevanje v višini 0,0363 €/Sm3. Z Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi 

zneska trošarine za energente56 je bila 26. julija 2010 spremenjena, prvotno v Zakonu o 

trošarinah57 določena, višina trošarine za zemeljski plin, ki trenutno znaša 0,0180 €/Sm3. 

Trošarina se plačuje pri uporabi zemeljskega plina za ogrevanje, medtem ko pri proizvodnji 

električne energije iz zemeljskega plina plačila trošarine ni. Trošarina se ne plačuje od 

zemeljskega plina, ki ga proizvajalec v svojih proizvodnih prostorih porabi kot surovino za 

nadaljnjo predelavo oziroma proizvodnjo netrošarinskih izdelkov ali drugih energentov in 

električne energije, razen če so bili uporabljeni kot pogonsko gorivo za transportna sredstva. V 

NEP je predvidena aktivna trošarinska politika s ciljem postopne zamenjave goriv z visokimi 

izpusti snovi v zrak, prehoda na OVE, zlasti za oskrbo s toploto, in izboljšanja energetske 

učinkovitosti. V projekcijah trošarin je to upoštevano tako, da so vsi odjemalci, razen 

proizvajalcev električne energije, v celoti obremenjeni s trošarino. Modelska ocena porabe 

zemeljskega plina v industriji za namene ogrevanja je od 10 do 15 % celotne porabe, kar je 

upoštevano v izračunih prihodkov od trošarin. 

Obdavčevanje zemeljskega plina je usklajeno z načeli, ki jih določa evropski pravni red – 

Direktiva Sveta 2003/96 z dne 27. oktobra 2003 o preoblikovanju okvira Skupnosti za 

obdavčenje energentov, ki predpisuje minimalno višino trošarine. Z novelo Zakona o trošarinah 

Slovenija skrajšuje prehodno obdobje za doseganje minimalne trošarine, določene z Energetsko 

direktivo, odobreno do leta 2014 in ga bo dosegla že 1. januarja 2012. V projekcijah cen se pri 

napovedi višine trošarin na zemeljski plin od leta 2013 do leta 2020 skladno z ukrepi aktivne 

trošarinske politike predloga NEP predvideva 2-odstotna letna rast trošarin in od leta 2021 do 

leta 2030 1-odstotna letna rast trošarin. V projekcijah trošarin na zemeljski plin ni razlik med 

referenčnim in intenzivnim scenarijem. Predlog NEP predvideva ukrepe, ki zmanjšujejo davčno 

obremenitev za gospodarstvo z uvedbo oprostitev plačila trošarine v povezavi s prostovoljnimi 

sporazumi za gospodarstvo. V projekcijah cen navajamo polno ceno za vse skupine odjemalcev 

brez upoštevanja oprostitev plačila trošarin.  

Okoljska dajatev na CO2 je enotno določena na enoto obremenitve in znaša 12,5 €/t CO258. Za 

rabo zemeljskega plina za ogrevanje znaša okoljska dajatev 0,7 €/GJ (glede na neto kurilno 

vrednost zemeljskega plina). V projekcijah je predpostavljeno, da vsi odjemalci razen 

proizvajalcev električne energije plačujejo okoljsko dajatev na CO2 v celotni višini. Enote za 

proizvodnjo električne energije so vključene v sistem emisijskega trgovanja in so oproščene 

plačila okoljske dajatve. 

                                                 
55 Zakon o trošarinah, Uradno prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, št. 76/2010). 

56 Ur. l. RS, št. 61/2010 

57 Ur. l. RS, št. 56/2010 

58  Glej spletno stran: 

http://www.carina.gov.si/si/informacije/podjetja/trosarine/okoljske_dajatve/okoljska_dajatev_za_onesnazevanje

_zraka_z_emisijo_co2/#c15059 (stanje na dan 1. 6. 2010)  
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Dodatek k ceni zemeljskega plina za povečanje energetske učinkovitosti na podlagi tretjega 

odstavka 66.b člena Energetskega zakona59 določa Uredba o zagotavljanju prihrankov energije 

pri končnih odjemalcih60. Z Uredbo je določena višina dodatka k ceni zemeljskega plina za 

povečanje energetske učinkovitosti, ki do vključno leta 2012 znaša 0,005 €/Sm3, in ga plačujejo 

vsi končni odjemalci. V projekcijah je predvideno povečevanje dodatka k ceni zemeljskega plina 

enkrat na tri leta v višini, ki je odvisna od izbranega scenarija razvoja. Dodatek se vplačuje na 

poseben račun Ekološkega sklada Republike Slovenije oz. na ločene račune dobaviteljev 

energije in se porablja za spodbujanje in sofinanciranje investicijskih projektov URE, izrabe OVE 

za proizvodnjo toplote in sistemov daljinskega ogrevanja.  

Električna energija 

Osnovna cena električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce je sestavljena iz 

tržnega in reguliranega dela cene. 

Tržni del cene električne energije je odvisen od razmer na slovenskem trgu in sosednjih trgih z 

električno energijo. Pri oblikovanju cen električne energije v Sloveniji bo v naslednjem 

desetletnem obdobju, zaradi specifičnosti sosednjih trgov z električno energijo, igrala glavno 

vlogo predvsem povezava z Avstrijo. Iz te smeri bo predvidoma možno uvažati največje 

količine sorazmerno cenovno ugodne električne energije iz trgov centralne Evrope. Trenutno so 

cene električne energije v Sloveniji za gospodinjske in industrijske odjemalce še vedno pod 

ravnijo cen držav EU-27. Poleg tega so cene električne energije v Sloveniji za industrijske 

odjemalce še vedno višje od cen za gospodinjske odjemalce, kar ni praksa v večini najbolj 

razvitih držav EU. Zaradi nezadostne razvitosti slovenskega trga z električno energijo (nekateri 

produkti še vedno niso razviti, organiziran trg deluje v omejenem obsegu), je predpostavljeno: 

 postopno približevanje in izenačevanje cen električne energije za gospodinjstva in 

industrijo do leta 2020; 

 od leta 2020 pa vse do leta 2025 dvakrat večja letna stopnja rasti cene električne energije 

za gospodinjstva v primerjavi z industrijo; 

 po letu 2025 enake letne stopnje rasti cene električne energije za gospodinjstva in 

industrijo. 

Regulirani del cene predstavljajo: omrežnina za prenosno in distribucijsko omrežje, dodatek za 

delovanje Javne agencije Republike Slovenije za energijo, dodatek za delovanje organizatorja 

trga Borzen, prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v SPTE z 

visokim izkoristkom in iz OVE, prispevek za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno 

energijo z uporabo domačih virov primarne energije in prispevek za povečanje učinkovitosti 

rabe električne energije. Za električno energijo se plačuje trošarina, okoljska dajatev na CO2 pa 

se ne plačuje. 

                                                 
59 Ur. l. RS, št. 27/2007 – uradno prečiščeno besedilo, št. 70/2008 in št. 22/2010 

60 Ur. l. RS, št. 114/2009 
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Omrežnino za prenosno in distribucijsko omrežje določita sistemska operaterja s soglasjem 

Javne agencije Republike Slovenije za energijo. Dodatka za delovanje Agencije in Borzena določi 

vlada in sta v fiksnem znesku, ki v ceni za uporabo omrežja predstavlja relativno majhen delež. 

Razmerje med tržnim (energija) in reguliranim delom cene za električno energijo ter davki 

(omrežnina, dodatki, prispevki in trošarina) se razlikuje po posameznih porabniških skupinah. 

V projekcijah se predpostavlja, da je tržni del cene v celoti odvisen od razmer na domačem in 

sosednjih trgih z električno energijo. Za industrijskega odjemalca iz statistične porabniške 

skupine IC (letna raba v razponu od 500 do 2.000 MWh) je tržni del cene leta 2008 v povprečju 

predstavljal 73,59 % končne cene. Za industrijskega odjemalca, ki električno energijo prevzema 

neposredno iz prenosnega omrežja (letna raba večja od 150.000 MWh), pa je tržni del cene leta 

2008 v povprečju predstavljal 88,27 % končne cene. Tržni del cene električne energije je v letu 

2008 za gospodinjskega odjemalca iz statistične porabniške skupine DC (letna raba v razponu 

od 2.500 do 5.000 kWh) v povprečju predstavljal 47,20 % končne cene. Ceni za prenos in 

distribucijo ter vsi dodatki, prispevki in davki, so skupaj predstavljali 53 % osnovne cene 

električne energije.  

Izračun pričakovanje cene električne energije opisuje naslednja formula: 

PEL i,t+1 = PEL i,t × [Ti,t×(1 + rEL_RS, t+1)] + Oi,t × [Lt+1 × (1 + rL, t+1) × (1 – U) + At+1 × (1 + rA, t+1)] 

kjer so: 

PEL ................. osnovna cena električne energije 

T .................... delež tržnega dela v osnovni ceni 

rEL_RS .............. rast cene električne energije – projekcija IJS (upoštevane razmere na domačem in 

sosednjih trgih z električno energijo) 

O .................... delež cene za uporabo omrežja v osnovni ceni 

L .................... delež stroškov dela v ceni za uporabo omrežja 

rL .................... realna rast stroškov dela 

U .................... koeficient zahtevanega izboljšanja učinkovitosti 

A .................... delež stroškov amortizacije v ceni za uporabo omrežja 

rA ................... rast amortizacije (posledica novih investicij) 

Trošarino na električno energijo določa Zakon o trošarinah61, v katerem je od 1. novembra 2010 

do 31. decembra 2011 predvidena obdavčitev električne energije v višini 12,10 €/MWh. 

Trenutno je z Uredbo o določitvi zneska trošarine za električno energijo62 določena višina 

trošarine za električno energijo za poslovno in neposlovno uporabo 3,05 €/MWh. Vsi 

gospodinjski odjemalci plačujejo trošarino v polnem znesku. Trošarina se ne plačuje od 

električne energije, ki jo proizvajalec v svojih proizvodnih prostorih rabi kot surovino za 

nadaljnjo predelavo oziroma proizvodnjo netrošarinskih izdelkov ali drugih energentov, razen 

                                                 
61  Zakon o trošarinah, Uradno prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, št. 76/2010). 

62 Ur. l. RS, št. 61/2010 
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če so bili uporabljeni kot pogonsko gorivo za transportna sredstva. Poleg tega se trošarina ne 

plačuje od električne energije, ki se uporablja za kemijsko redukcijo ter elektrolitske in 

metalurške procese, če je proizvedena v mali hidroelektrarni ali v drugi elektrarni iz druge vrste 

OVE, ki ni fosilnega ali jedrskega izvora, z močjo do vključno 2 MW, in jo proizvajalec rabi za 

lastno rabo, če predstavlja več kakor 50 % stroška izdelka in če se uporablja za proizvodnjo 

nekovinskih mineralnih izdelkov. Projekcije trošarine po letu 2012 ne predvidevajo zvišanja 

trošarine na električno energijo. V projekcijah trošarin na električno energijo ni razlik med 

referenčnim in intenzivnim scenarijem. *Podprogram NEP predvideva pripravo prostovoljnih 

sporazumov za gospodarstvo za izboljšanje energetske učinkovitosti v povezavi z oprostitvami 

trošarine. V tem poglavju predstavljene cene za industrijo upoštevajo trošarino v polnem 

obsegu brez učinka prostovoljnih sporazumov.] 

Na podlagi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje zanesljive 

oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije63 so vsi odjemalci 

električne energije za vsako prevzemno-prodajno mesto dolžni plačevati prispevek za 

zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne 

energije (prispevek DVE). Višina mesečnega prispevka je opredeljena z razvrstitvijo končnega 

odjemalca glede na moč, napetostno raven, kategorijo odjema in namen rabe električne energije. 

Prispevek DVE se obračunava mesečno na enoto obračunske moči in je prikazan kot posebna 

postavka na računu za uporabo omrežja, ki se končnim odjemalcem obračunava od januarja 

2009 dalje. V projekcijah se predpostavlja ukinitev prispevka DVE po prenehanju proizvodnje v 

Rudniku Trbovlje Hrastnik, predvidoma do leta 2012. 

Na podlagi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor 

proizvodnji električne energije v SPTE z visokim izkoristkom in iz OVE64 so vsi odjemalci 

električne energije za vsako prevzemno-prodajno mesto dolžni plačevati prispevek za 

zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE ter v SPTE z visokim 

izkoristkom (prispevek OVE+SPTE). Višina mesečnega prispevka je odvisna od razvrstitve 

končnega odjemalca glede na moč, napetostno raven, kategorijo odjema in namen rabe 

električne energije. Prispevek OVE+SPTE se obračunava mesečno na enoto obračunske moči in 

je prikazan kot posebna postavka na računu za uporabo omrežja, ki se končnim odjemalcem 

obračunava od januarja 2009 dalje. V NEP je predvidena politika pospešenega prehoda na OVE, 

zlasti za oskrbo s toploto, in izboljšanja energetske učinkovitosti. Prispevek OVE+SPTE je eden 

od instrumentov za doseganje zastavljenih ciljev NEP. V projekcijah je višina prispevka 

OVE+SPTE na letni ravni ocenjena skladno z veljavno metodologijo in v odvisnosti od scenarija 

razvoja in obsega spodbud za OVE in SPTE. Za potrebe NEP smo višino spodbude izrazili na 

enoto energije, ne glede na to, da se dejansko obračunava glede na obračunsko moč. 

Prispevek za povečanje učinkovitosti rabe električne energije na podlagi tretjega odstavka 

66.b člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) 

določa Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Ur. l. RS, št. 114/09). 

                                                 
63 Ur. l. RS, št. 08/2009 

64 Ur. l. RS, št. 2/2009 
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Z Uredbo je določena višina prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, ki do 

vključno leta 2012 znaša 0,0005 €/kWh. Prispevek za povečanje učinkovitosti rabe električne 

energije plačujejo vsi končni odjemalci. V projekcijah je predvideno povečevanje prispevka za 

povečanje učinkovitosti rabe električne energije enkrat na tri leta v višini, ki je odvisna od 

izbranega scenarija razvoja. 

Naftni derivati 

Slovenija je v celoti odvisna od uvoza naftnih derivatov. Oblikovanje osnovne cene goriv je v 

modelu 100-odstotno odvisno od razmer na mednarodnih trgih goriv. V projekcijah cen naftnih 

derivatov je zato predvideno, da se cene na domačem trgu v celoti prilagajajo cenovnim 

razmeram na tujih trgih:  

PN i,t+1 = PN i,t × (1 + rN_IEA, t+1) 

kjer sta: 

PN .................. osnovna cena goriva 

rN_IEA .............. rast cene nafte na mednarodnem trgu – projekcija IEA WEO 09 

Projekcije cen naftnih derivatov so bile pripravljene za naslednje skupine goriv in odjemalcev: 

 težko kurilno olje (za industrijske odjemalce); 

 ekstra lahko kurilno olje (za gospodinjske odjemalce); 

 bencin NMB 95; 

 bencin NMB 98; 

 dizelsko gorivo D2; 

 utekočinjen naftni plin (za gospodinjske odjemalce); 

 utekočinjen naftni plin (za industrijske odjemalce); 

 letalsko gorivo. 

Dodatek k ceni goriv za povečanje energetske učinkovitosti na podlagi tretjega odstavka 66.b 

člena Energetskega zakona65 določa Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih 

odjemalcih66. Dodatek k ceni goriv za povečanje energetske učinkovitosti plačujejo vsi končni 

odjemalci. V projekcijah je za povečevanje učinkovitosti do leta 2020 predvideno letno 

povečevanje dodatka k ceni kurilnega olja (ekstra lahkega in težkega) ter utekočinjenega 

naftnega plina. Po letu 2020 je povečevanje dodatka k ceni kurilnega olja (ekstra lahkega in 

težkega) ter utekočinjenega naftnega plina predvideno enkrat na tri leta. Prav tako je v 

projekcijah za povečanje energetske učinkovitosti predvideno povečevanje dodatka k ceni 

pogonskih goriv, in sicer enkrat na tri leta v višini, ki je odvisna od izbranega scenarija razvoja. 

                                                 
65 Ur. l. RS, št. 27/2007 – uradno prečiščeno besedilo, št. 70/2008 in št. 22/2010 

66  Ur. l. RS, št. 114/2009 
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Zakon o trošarinah določa višino trošarine na naftne derivate ter predpisuje pogoje in izjeme 

pri njenem plačilu. Trenutno so najvišje trošarine predvidene za pogonska goriva (neosvinčena 

bencina NMB 95 in 98 ter dizelsko gorivo D2), medtem ko je za kurilno olje, ki se večinoma 

uporablja za ogrevanje in kot procesno gorivo, predvidena precej nižja davčna obremenitev. Pri 

utekočinjenem naftnemu plinu je predvidena trošarina v višini 0 €/kg, kar je v skladu z 

Direktivo o obdavčitvi energetskih proizvodov.  

V NEP je predvidena aktivna trošarinska politika s ciljem postopne zamenjave goriv z visokimi 

izpusti snovi v zrak, prehoda na OVE, zlasti za oskrbo s toploto, in izboljšanja energetske 

učinkovitosti. V projekcijah trošarin do leta 2020 je predvideno intenzivno zviševanje trošarin 

na ekstra lahko kurilno olje za gospodinjske in industrijske odjemalce in na težko kurilno olje za 

industrijske odjemalce. Leta 2020 bi se cena ekstra lahkega kurilnega olja izenačila s ceno 

dizelskega goriva. V referenčnem scenariju se po letu 2020 s trošarinsko politiko ohranja 

doseženo razmerje med konkurenčnimi energenti, v intenzivnem scenariju pa se tudi po letu 

2020 nadaljuje intenzivno zviševanje trošarin na težko kurilno olje za industrijo, kar do leta 2030 

pripelje do izenačenja cen dizelskega goriva ter težkega in ekstra lahkega kurilnega olja. 

Okoljska dajatev na CO2 se plačuje za uporabo kurilnega olja v gospodinjstvih in druga goriva, 

ki se uporabljajo v industrijskih procesih (težko kurilno olje in utekočinjen naftni plin), medtem 

ko se za uporabo pogonskih goriv ne plačuje oz. se plačuje skupaj s trošarino. Določena je 

enotno na enoto obremenitve in znaša 12,5 €/t CO2. Okoljsko dajatev za rabo težkega kurilnega 

olja se plačuje v višini 0,94 €/GJ, za ekstra lahko kurilno olje v višini 0,9 €/GJ, za utekočinjen 

naftni plin pa v višini 0,78 €/GJ.  

Okoljske dajatve ne plačujejo industrijska podjetja, ki so vključena v trgovanje z emisijami CO2., 

hkrati pa delež njihovega stroška za energijo presega 3 % skupnih stroškov. V modelu je 

ocenjeno, da se glede na celotno porabo goriv v industriji, 20 % težkega kurilnega olja in 

utekočinjenega naftnega plina porabi v podjetjih, ki niso vključena v emisijsko trgovanje in so 

zato obvezana plačevati okoljsko dajatev na CO2, kar je upoštevano tudi pri pripravi projekcij. 

Gospodinjski odjemalci kurilnega olja plačujejo dajatev v celotni višini. 

Premog 

V Sloveniji se večina premoga porabi v enotah za proizvodnjo električne energije. Slovenija ima 

tri delujoče termoelektrarne: Termoelektrarno Šoštanj (TEŠ), Termoelektrarno Trbovlje (TET) in 

Termoelektrarno Toplarno Ljubljana (TE-TOL). TEŠ je edina termoelektrarna, ki za proizvodnjo 

električne energije uporablja izključno domači vir premoga. V TET se poleg domačega premoga 

uporablja tudi uvožen premog, medtem ko TE-TOL za proizvodnjo električne energije 

uporablja izključno uvožen premog. V projekcijah osnovne cene premoga upoštevamo razlike 

pri oblikovanju cene domačega premoga – cena domačega premoga je odraz stroškov 

pridobivanja premoga – in cene uvoženega premoga, ki je odvisna od mednarodnih cen 

premoga in stroškov prevoza.  
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Stroški pridobivanja premoga v Premogovniku Velenje, ki je dobavitelj premoga za TEŠ, so v 

letu 2010 ocenjeni na 2,74 €2008/GJ. V premogovniku do leta 2015, zaradi tehnoloških izboljšav in 

višje produktivnosti dela, načrtujejo stroške pridobivanja premoga – proizvodna cena premoga 

bo leta 2015 tako znašala 2,25 €2008/GJ za načrtovani obseg proizvodnje67.  

Stroški pridobivanja premoga v Rudniku Trbovlje Hrastnik (RTH), ki je dobavitelj premoga za 

TET, so v letu 2010 ocenjeni na 3,33 €2008/GJ. Projekcije predvidevajo delovanje Rudnika do leta 

2012. V projekcijah osnovne cene domačega premoga iz Premogovnika Velenje po letu 2015 je 

predvidena rast proizvodne cene premoga zaradi realne rasti plač v premogovniški dejavnosti.  

Pričakovana cena domačega premoga: 

PP i,t+1 = PP i,t × Li, t × (1 + rL, t+1) 

kjer so: 

PP ................... osnovna cena premoga 

L .................... delež stroškov dela v ceni pridobivanja premoga 

rL .................... realna rast plač v premogovniški dejavnosti 

Projekcijo cene po letu 2010 za TE-TOL utemeljimo na gibanjih cene premoga na mednarodnih 

trgih in z upoštevanjem stroškov prevoza.  

Pričakovana cena uvoženega premoga: 

PP i,t+1 = PP_IEA, t × (1 + rP_IEA, t+1) + TP,t × (1 + rEL) 

kjer so: 

PP ................... osnovna cena premoga 

PP_IEA .............. mednarodna cena premoga 

rP_IEA............... rast cen premoga na mednarodnem trgu – projekcija IEA WEO 09 

TP ................... stroški prevoza 

rEL .................. rast cene električne energije – projekcija IJS-CEU 

Zakon o trošarinah ne predvideva plačila trošarine za enote, ki proizvajajo električno energijo. 

Okoljska dajatev na CO2 je enotno določena na enoto obremenitve in znaša 12,5 €/t CO2. Za 

rabo premoga (prevedeno na energijsko vrednost) znaša okoljska dajatev 0,98 €/GJ za rabo 

lignita in 0,99 €/GJ za rabo rjavega premoga. V projekcijah je upoštevano dejstvo, da so enote za 

                                                 
67  Različice obratovanja Premogovnika Velenje in cene energije so predstavljene v dokumentu: Dopolnitev 

strokovnih podlag za NEP z oceno hipotetičnega scenarija razvoja energetike ob zapiranju Premogovnika 

Velenje in prenehanju proizvodnje električne energije iz domačega premoga do leta 2027.  
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proizvodnjo električne energije vključene v sistem emisijskega trgovanja in so oproščene plačila 

okoljske dajatve.  

Lesna biomasa 

V projekcijah osnovne cene lesne biomase, ki se porabi kot gorivo, je predpostavljena 

neposredna odvisnost cen lesa od cen nafte: 

PLB i,t+1 = PLB i,t × (1 + rN_IEA, t+1) 

kjer sta: 

PN .................. osnovna cena lesne biomase 

rN_IEA .............. rast cene nafte na mednarodnem trgu – projekcija IEA WEO 09 

Pri uporabi lesne biomase v energetske namene se ne predvideva plačilo trošarine in okoljske 

dajatve na CO2. 

Ostali davki 

V projekcijah je predviden davek na dodano vrednost v višini 20 %, ki predstavlja cenovno 

obremenitev zgolj pri gospodinjskih odjemalcih. V projekcijah ni predvideno, da bi se stopnja 

davka na dodano vrednost v prihodnosti spremenila.  

V projekcijah ni predvidena uvedba posebnega davka na energijo – vse spremembe obdavčenja 

energentov obravnavamo v okviru sprememb dajatve na CO2 in trošarine. 

Perspektive glede davkov na energijo v EU 

V pripravi je predlog spremembe direktive o obdavčitvi energentov in električne energije 

2003/96. Izhodišča novega predloga so bila oblikovana v razpravi o tržnih instrumentih za 

namene okoljske politike in z njo povezanih politik68. V novem predlogu spremembe direktive 

lahko pričakujemo naslednje: 

 uvedbo CO2 davka na ravni EU, ki bo ločen od splošnega davka na energijo;  

 splošna obdavčitev bo obračunana glede na energijsko vrednost goriv;  

                                                 
68  Zelena knjiga o tržnih instrumentih za namene okoljske politike in z njo povezanih politik, COM(2007) 140 

konč., in Commission staff working document analysing the replies to the Green Paper on market-based 

instruments for environment and related policy purposes, SEC(2009) 53 final. 

 (http://www.euractiv.com/pdf/Energy%20Taxation%20Interservice%20proposal.pdf). 
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 novo obdavčenje naj bi se izognilo dvojni obremenitvi subjektov: hkratnemu plačilu 

davka na izpuste CO2 in stroškom za emisijske kupone v shemi trgovanja z emisijami. 

Predlog je zaenkrat zadržan. Tudi nova direktiva bo opredeljevala minimalne višine obdavčitve 

na ravni EU in dopuščala nadaljnjo fleksibilnost državam članicam v okviru obdavčitve 

energentov za doseganje ciljev davčne politike. Podobno kot pri trgovanju z emisijami, bodo 

tudi pri obdavčenju s CO2 posebej obravnavane emisijsko intenzivne dejavnosti, ki so 

podvržene mednarodni konkurenci in uhajanju ogljika. Uveljavitev sprememb lahko z veliko 

gotovostjo pričakujemo do 1. 1. 2013. Višina obdavčitev naj bi bila primerljiva z ceno ogljika na 

trgu z emisijami. Glede na postopke odločanja v EU v zadevah, povezanih z davki, ki se z 

Lizbonsko pogodbo niso bistveno spremenili, pa enotnih davčnih stopenj, ki bi nadomestile 

minimalne obdavčitve na področju energije, ne pričakujemo. 

Tabela 20: Projekcije končnih cen goriv in električne energije v obdobju 2010-2030 – referenčni scenarij 

ENERGENT CENA Z DAVKI 
 *€2008/GJ] 

POVPREČNA LETNA STOPNJA RASTI V 
OBDOBJU [%] 

2008 2010 2015 2020 2025 2030 2010-15 2015-20 2020-25 2025-30 

Zemeljski plin  

Proizvodnja električne energije 
(pasovni odjem) 

9,09 6,81 7,86 8,31 8,96 9,57 2,91 1,10 1,52 1,34 

Industrija – porabniška skupina I3 12,65 11,86 13,76 14,50 15,52 16,46 3,02 1,05 1,36 1,19 

Gospodinjstva – porabniška skupina 
D2 

19,54 19,25 21,50 22,60 24,06 25,44 2,24 1,00 1,26 1,12 

Električna energija  

Industrija – odjem na prenosnem 
omrežju 

13,74 15,43 20,34 22,01 23,92 25,14 5,67 1,59 1,68 1,00 

Industrija – porabniška skupina IC 26,52 29,00 31,43 34,59 38,01 40,76 1,62 1,94 1,90 1,41 

Gospodinjstva – porabniška skupina 
DC 

31,98 38,82 48,86 56,53 66,48 73,74 4,71 2,96 3,30 2,09 

Naftni derivati  

Težko kurilno olje 12,51 11,78 15,67 19,80 21,42 22,80 5,88 4,79 1,59 1,26 

Ekstra lahko kurilno olje – industrija 18,33 16,39 24,17 32,52 34,91 37,34 8,07 6,12 1,43 1,36 

Ekstra lahko kurilno olje – 
gospodinjstva 

22,00 19,67 29,00 39,02 41,89 44,81 8,07 6,12 1,43 1,36 

Bencin (NMB 95) 28,24 30,91 35,97 40,67 44,28 48,08 3,08 2,48 1,71 1,66 

Bencin (NMB 98) 28,75 31,49 36,68 41,49 45,16 49,01 3,10 2,49 1,71 1,65 

Dizelsko gorivo D2 26,11 25,62 29,41 32,50 34,90 37,36 2,80 2,02 1,44 1,37 

Utekočinjen naftni plin – industrija 21,76 20,70 25,31 29,72 32,01 34,16 4,10 3,27 1,50 1,31 

Utekočinjen naftni plin – 
gospodinjstva 

26,11 24,84 30,37 35,66 38,41 40,99 4,10 3,27 1,50 1,31 

Letalsko gorivo 30,26 26,78 30,79 34,30 36,84 39,43 2,82 2,19 1,44 1,37 

Daljinska toplota – gospodinjstva 12,55 12,37 14,37 15,19 16,41 17,57 3,03 1,11 1,57 1,37 

Premog – proizvodnja električne energije  

Rjavi premog – TET 3,36 3,33         

Lignit – TEŠ 2,80 2,74 2,25 2,32 2,38 2,44 -3,79 0,59 0,49 0,51 

Lesna biomasa  

Sekanci – industrija 4,88 4,97 5,70 6,33 6,68 7,02 3,75 2,90 1,46 1,36 

Sekanci – gospodinjstva 6,33 6,40 7,69 8,87 9,54 10,21 3,75 2,90 1,46 1,36 

Polena – industrija 5,56 5,67 6,81 7,86 8,45 9,04 3,75 2,90 1,46 1,36 

Polena – gospodinjstva 7,33 7,41 8,91 10,28 11,05 11,82 3,75 2,90 1,46 1,36 
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ENERGENT CENA Z DAVKI 
 *€2008/GJ] 

POVPREČNA LETNA STOPNJA RASTI V 
OBDOBJU [%] 

2008 2010 2015 2020 2025 2030 2010-15 2015-20 2020-25 2025-30 

Peleti – industrija 8,33 8,50 9,74 10,82 11,41 11,99 3,75 2,90 1,46 1,36 

Peleti – gospodinjstva 11,00 11,11 13,36 15,41 16,57 17,73 3,75 2,90 1,46 1,36 

 

Tabela 21: Projekcije končnih cen goriv in električne energije v obdobju 2010-2030 – intenzivni scenarij 

ENERGENT CENA Z DAVKI  
*€2008/GJ] 

POVPREČNA LETNA STOPNJA RASTI V 
OBDOBJU [%] 

2008 2010 2015 2020 2025 2030 2010-
15 

2015-
20 

2020-
25 

2025-
30 

Zemeljski plin  

Elektrarne na prenosnem omrežju 9,09 6,81 7,86 8,31 8,96 9,57 2,91 1,10 1,52 1,34 

Industrija – porabniška skupina I3 12,65 12,18 13,76 14,50 15,52 16,46 2,47 1,05 1,36 1,19 

Gospodinjstva – porabniška skupina D2 19,54 19,25 21,50 22,60 24,06 25,44 2,24 1,00 1,26 1,12 

Električna energija  

Industrija – odjem na prenosnem 
omrežju 

13,74 15,43 20,86 22,75 24,69 25,80 6,21 1,75 1,65 0,88 

Industrija – porabniška skupina IC 26,52 29,00 33,16 36,67 40,26 42,97 2,71 2,04 1,88 1,31 

Gospodinjstva – porabniška skupina DC 31,98 38,82 48,87 56,55 66,53 73,81 4,71 2,97 3,30 2,10 

Naftni derivati  

Težko kurilno olje 12,51 11,78 15,67 20,51 25,84 37,30 5,88 5,53 4,72 7,62 

Ekstra lahko kurilno olje – industrija 18,33 16,39 24,17 32,52 34,91 37,34 8,07 6,12 1,43 1,36 

Ekstra lahko kurilno olje – 
gospodinjstva 

22,00 19,67 29,00 39,02 41,89 44,81 8,07 6,12 1,43 1,36 

Bencin (NMB 95) 28,24 30,91 35,97 40,67 44,28 48,08 3,08 2,48 1,71 1,66 

Bencin (NMB 98) 28,75 31,49 36,68 41,49 45,16 49,01 3,10 2,49 1,71 1,65 

Dizelsko gorivo D2 26,11 25,62 29,41 32,50 34,90 37,36 2,80 2,02 1,44 1,37 

Utekočinjen naftni plin – industrija 21,76 20,70 25,31 29,72 32,01 34,16 4,10 3,27 1,50 1,31 

Utekočinjen naftni plin – gospodinjstva 26,11 24,84 30,37 35,66 38,41 40,99 4,10 3,27 1,50 1,31 

Letalsko gorivo 30,26 26,78 30,79 34,30 36,84 39,43 2,82 2,19 1,44 1,37 

Daljinska toplota – gospodinjstva 12,55 12,37 14,37 15,19 16,41 17,57 3,03 1,11 1,57 1,37 

Premog – proizvodnja električne energije  

Rjavi premog – TET 3,36 3,33         

Lignit – TEŠ 2,80 2,74 2,25 2,32 2,38 2,44 -3,79 0,59 0,49 0,51 

Lesna biomasa  

Sekanci – industrija 4,88 4,97 5,98 6,90 7,41 7,93 3,75 2,90 1,46 1,36 

Sekanci – gospodinjstva 6,33 6,40 7,69 8,87 9,54 10,21 3,75 2,90 1,46 1,36 

Polena – industrija 5,56 5,67 6,81 7,86 8,45 9,04 3,75 2,90 1,46 1,36 

Polena – gospodinjstva 7,33 7,41 8,91 10,28 11,05 11,82 3,75 2,90 1,46 1,36 

Peleti – industrija 8,33 8,50 10,22 11,79 12,67 13,56 3,75 2,90 1,46 1,36 

Peleti – gospodinjstva 11,00 11,11 13,36 15,41 16,57 17,73 3,75 2,90 1,46 1,36 
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2. Sektorji rabe končne energije 
V poglavju je povzet opis modela posameznih sektorjev rabe končne energije in uporabljenih 

scenarijskih predpostavk ter strategij. Podrobnejši opisi predpostavk, vključno z opisi 

metodološkega pristopa, so navedeni v prilogi in literaturi (predhodne študije, viri podatkov). 

Vsi razvojni scenariji za NEP upoštevajo obsežen paket ukrepov za spodbujanje URE in izrabe 

OVE.  

Industrija 

 Model 

Referenčni energetski in emisijski sistem (REES) za sektor rabe energije v predelovalni industriji 

prikazuje Slika 24. Obseg dejavnosti v 18-ih panogah (standardna klasifikacija dejavnosti, 2008) 

obravnavamo na osnovi pokazatelja dodane vrednosti, raba energije pa je bolje korelirana z 

obsegom fizičnega proizvoda posamezne panoge, ki je določen vrednostno (indeks), za tri 

specifične energetsko intenzivne pod panoge pa količinsko (proizvodnja papirja, aluminija in 

jekla v kt).  

Po posameznih panogah so modelirani procesi horizontalnih tehnologij69, kar omogoča analizo 

učinkov izvedb strategij URE: 

 elektroliza – aluminij; 

 električne obločne jeklarske peči; 

 termični procesi in ne energetska raba; 

 komprimiran zrak; 

 elektromotorji (frekvenčna regulacija); 

 ogrevanje prostorov; 

 kotli ter SPTE. 

 Podatki 

Uporabljene scenarijske predpostavke o obsegu fizičnega proizvoda po panogah za ciljni 

scenarij gospodarskega razvoja prikazuje Tabela 22, indeks fizičnega proizvoda pa Slika 25. 

Scenarije za to študijo je pripravil UMAR, predstavljeni pa so v poglavju V.2 in prilogi A tega 

poročila. 

 

                                                 
69  Pri modeliranju emisij TGP je izdelana okvirna delitev procesov na ETS in ne-ETS sektor. 
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Slika 24: Referenčni energetski in emisijski sistem (REES) za sektor predelovalne industrije  

Tabela 22: Predpostavke o obsegu fizičnega proizvoda predelovalnih dejavnosti v ciljem scenariju  

DEJAVNOST SKD 2008 ENOTA 2008 2010 2015 2020 2025 2030 

Proizvodnja živil C_10_11_12 [mio EUR05] 1.699 1.666 1.957 2.294 2.655 3.072 

Proizvodnja tekstilij C_13_14 [mio EUR05] 726 272 114 114 114 114 

Proizvodnja usnja C15 [mio EUR05] 223 98 46 46 46 46 

Obdelava lesa brez pohištva C16 [mio EUR05] 666 598 681 764 864 934 

Proizvodnja papirja in celuloze C_17_17.1 [kt] 693 603 710 735 761 788 

Tiskarstvo C18 [mio EUR05] 967 865 942 1.006 1.037 1.071 

Proizvodnja koksa in naftnih 
derivatov 

C19 [mio EUR05] 3 1 1 1 1 1 

Proizvodnja kemikalij C20_21 [mio EUR05] 2.675 2.813 4.097 4.722 5.238 5.797 

Proizv. gume in plastičnih mas C22 [mio EUR05] 1.337 1.246 1.543 1.692 1.833 1.975 

Proizvodnja nekovinskih 
mineralnih izdelkov 

C23 [mio EUR05] 853 708 904 1.095 1.296 1.534 
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DEJAVNOST SKD 2008 ENOTA 2008 2010 2015 2020 2025 2030 

Proizvodnja kovin C24.1 [mio EUR05] 670 563 645 668 685 700 

Proizv. surovega železa, jekla C24.2  [kt] 129 85 131 151 174 200 

Proizvodnja aluminija C24.3 [kt] 1.723 1.519 1.775 1.976 2.025 2.071 

Proizvodnja kovinskih izdelkov C25 [mio EUR05] 1.655 1.254 1.567 1.756 1.931 2.028 

Proizvodnja električnih naprav C26_27 [mio EUR05] 2.337 2.124 2.436 2.579 2.711 2.848 

Proizv. drugih strojev in naprav C28 [mio EUR05] 2.570 2.246 2.850 3.291 3.451 3.619 

Proizv. motornih vozil in plovil C29_30 [mio EUR05] 2.272 1.974 2.372 2.539 2.634 2.755 

Proizvodnja pohištva idr. C31_32_33 [mio EUR05] 945 609 632 652 657 663 

Gradbeništvo F [mio EUR05] 8.217 6.676 8.400 10.28
6 
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Slika 25: Indeksi fizične proizvodnje panog predelovalne industrije v ciljnem scenariju 

 Strategiji 

Med možnimi ukrepi za zmanjševanje rabe energije in emisij TGP v industriji, ki so bili določeni 

na podlagi ukrepov, predvidenih in ocenjenih v Operativnem programu razvoja okoljske in 

prometne infrastrukture70 in v drugih novejših študijah ter mednarodni literaturi, zlasti IEA, in 

podatkov o rabi energije v industriji, so v dveh strategijah URE predvideni naslednji ukrepi: 

 električne obločne peči za proizvodnjo jekla: nadaljevanje izvajanja ukrepov za 

zmanjšanje intenzivnosti. To so: posodobitve peči, vgradnja »oxy fuel« gorilnikov, 

vpihovanje kisika, uporaba zemeljskega plina za začetno plamensko taljenje vložka, 

                                                 
70  OP ROPI, Vlada RS, 2007. 
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predgrevanje vložka, vpihovanje ogljičnih materialov za penjenje žlindre idr. Povprečna 

pričakovana intenzivnost rabe električne energije na tono proizvedenega jekla se bo tako 

iz sedanjih 536 kWh/t do leta 2030 znižala na 501 kWh/t v REF oz. 436 kWh/t v INT 

strategiji.71; 

 termični procesi pri proizvodnji papirja: zmanjšanje specifične rabe toplote z : 

o ukinitvijo proizvodnje celuloze se povprečna intenzivnost zniža za več kot 30 %; 

o uvajanjem dodatnih ukrepov: vračanje (rekuperacija) odpadne toplote, 

povečevanje proizvodnje (zniževanje specifične rabe zaradi večje zasedenosti 

naprav), pričakovane tehnološke posodobitve v obdobju (zamenjava in 

modernizacija papirnih strojev) in drugi organizacijski ukrepi, se pričakovana 

specifična raba toplote do leta 2030 zniža za 13 oz. 24 % v REF oz. INT strategiji; 

 izvajanje ukrepov iz Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost 2008-

2016 v REF strategiji ter dodatne aktivnosti v INT strategiji: 

o frekvenčna regulacija elektromotorjev (možni prihranek med 20 in 30 % 

električne energije). Predvsem pri večjih motorjih (nad 100 kW) je tehnologija že 

precej uveljavljena (več kot 30-odstotni tržni delež, pri manjših okrog 15-

odstotni). Do leta 2030 naj bi z izvedbo tega ukrepa v INT strategiji dosegli od 80 

do 90-odstotni tržni delež na tehnično primernih aplikacijah, v REF strategiji pa 

do 65-odstotni; 

o energetsko učinkoviti elektromotorji, črpalke in ventilatorji: energetsko 

učinkoviti elektromotorji (EFF172) imajo v slovenski industriji trenutno 

minimalni tržni delež. Z zamenjavo starejših motorjev lahko dosežemo do 6-

odstotni prihranek pri večjih in 12-odstotni prihranek pri manjših motorjih (tržni 

delež na tehnološko primernih lokacijah do leta 2030 je pri večjih in manjših 

motorjih v INT strategiji ocenjen na do 80 oz. 70 %, v REF strategiji pa na do 50 

oz. 40 %); 

o komprimiran zrak: zmanjševanje puščanj, optimizacija razvodov in optimizacija 

regulacije za zmanjšanje porabe komprimiranega zraka – povprečni doseženi 

prihranki so ocenjeni na do 20 %, tržni delež izvedbe ukrepov do leta 2030 pa na 

95 % v INT in 50 % v REF strategiji; 

o varčna razsvetljava – se obravnava v okviru ostale zmanjšane energetske 

intenzivnosti; 

                                                 
71  Zaradi specifičnosti slovenske proizvodnje predvsem specialnih jekel, ki zahtevajo posebno obdelavo (daljši 

čas), je s sedanjo tehnologijo težko pričakovati doseganje večjih prihrankov in nižjih specifičnih porab, kot jih 

lahko dosegajo večji proizvajalci jekla.  

72  Skladno z najnovejšo globalno klasifikacijo elektromotorjev (IEC 60034-30) se motorji EFF1 uvrščajo v skupino 

IE2 (High Efficiency), na tržišču pa so že dostopni še boljši motorji razreda IE3 – »Premium Efficiency« 

(izkoristki višji še za 1-3 odstotne točke), ki naj bi mu v prihodnje sledil še učinkovitejši razred IE4. 
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 industrijski kotli: izvedba ukrepov za povečanje izkoristkov za 2 do 6 % in zamenjava 

kotlov: 

o zamenjava starih in vgradnja novih kotlov na lesno biomaso (do leta 2030 do 

100 MW oz. do 200 MW instalirane moči novih kotlov v REF oz. INT strategiji)73; 

o ohranitev sedanjega tržnega deleža daljinske toplote (15 %); 

o izkoriščanje odpadne toplote in uporaba različnih toplotnih črpalk (do 37 MW 

instalirane moči v letu 2030); 

 povečan obseg industrijske SPTE: nadomeščanje obstoječih starih parnih postrojev s 

prigraditvijo plinskih turbin ter novi postroji s plinskimi turbinami in motorji ter novimi 

tehnologijami (ORC, gorivne celice idr.); 

 zmanjšanje energetske intenzivnosti vseh ostalih procesov za 0,5 % letno zaradi 

izvedbe organizacijskih ukrepov, aktivnega upravljanja z energijo (Standard EN 16001, 

energetsko knjigovodstvo in ciljno spremljanje rabe energije), večje zasedenosti in 

tehnološke posodobitve proizvodnih naprav idr.. 

Gospodinjstva 

 Model 

Referenčni energetski in emisijski sistem (REES) za rabo energije v sektorju gospodinjstev 

prikazuje Slika 26. Rabo energije v gospodinjstvih najpomembneje opredeljujejo število 

prebivalcev, število gospodinjstev, število in površina stanovanj (primarna odvisnost) ter 

opremljenost gospodinjstev z napravami. Raba energije je modelirana po naslednjih sklopih: 

 ogrevanje prostorov; 

 priprave sanitarne tople vode; 

 gospodinjski aparati in ostala raba električne energije. 

                                                 
73  Obseg v REF strategiji je skladen s programom OPENLES (40 MW instalirane moči novih kotlov do leta 2015), v 

INT strategiji pa se vgradnja z enako dinamiko nadaljuje celotno obdobje bilanc. 



NEP – DOLGOROČNE ENERGETSKE BILANCE RS DO LETA 2030 – IZHODIŠČA IJS CEU 

 

Verzija 3, 18.5.2011, izpis  9.6.2011  99 
 

 

Slika 26: Referenčni energetski in emisijski sistem (REES) za sektor gospodinjstev 

 Strategije 

Med možnimi ukrepi za zmanjševanje rabe energije in emisij TGP v gospodinjstvih smo v dveh 

strategijah URE in izrabe OVE analizirali naslednje ukrepe: 

 obnova starih stanovanj: predpostavke o obnovi (energetska sanacija) enodružinskih 

hiš in večstanovanjskih stavb v referenčni in intenzivni strategiji so prikazane v spodnji 

tabeli. Tri četrtine obnov je pripisanih enodružinskim hišam, ena četrtina pa 

večstanovanjskim stavbam. Obnavljajo se stavbe v starostnih razredih do leta 1971, 1971-

1980 in 1981-2002. Ob prenovi preide stavba iz razredov brez prenove v razrede 

standardna prenova ali izboljšana prenova iz razredov, standardna prenova pa v 

razrede izboljšane prenove;  
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 novogradnje zgrajene po standardu (Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah74) in 

nadstandardu (50 % nižja raba energije). Spodnja tabela prikazuje delež novogradenj, 

zgrajenih po nadstandardu, za enodružinske hiše in večstanovanjske stavbe za 

referenčno in intenzivno strategijo; 

 

Slika 27: Stopnja prenov v referenčni in intenzivni strategiji 

OBDOBJE DELEŽ PRENOV V CELOTNEM STANOVANJSKEM FONDU 
[%] 

BASE REF INT 

2006-2008 1,6 1,6 1,6 

2008-2015 1,4 1,4 2,7 

2016-2020 1,2 1,8 2,6 

2021-2025 1,1 2,0 2,1 

2026-2030 0,9 1,6 1,9 

Vir: ZRMK-GI 

Slika 28: Delež novogradenj, ki imajo 50% nižjo potrebo po energiji glede na zahtevano za referenčno in 

intenzivno strategijo 

STRATEGIJA DELEŽ NOVOGRADENJ, KI IMAJO 50 % NIŽJO POTREBO PO 
ENERGIJI OD ZAHTEVANE 

2006-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 

BASE 

Enodružinske hiše (ED) 5,0 7,5 10,0 12,5 

Večstanovanjske stavbe (BL) 1,0 2,0 3,0 4,0 

REF 

Enodružinske hiše (ED) 5,0 7,5 20,0 25,0 

Večstanovanjske stavbe (BL) 1,0 2,0 4,0 10,0 

INT 

Enodružinske hiše (ED) 5,0 7,5 50,0 80,0 

Večstanovanjske stavbe (BL) 1,0 2,0 25,0 50,0 

 

Spodnje tabele (Tabela 23, Tabela 24 in Tabela 25) prikazujejo razdelitev površine stanovanj v 

enodružinskih in večstanovanjskih stavbah v razrede glede na leto izgradnje in debelino 

izolacije za bazno, referenčno in intenzivno strategijo. 

                                                 
74 Ur. l. RS, št. 52/2010 
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Tabela 23: Stanovanjska površina ločeno za enodružinske hiše in večstanovanjske stavbe razdeljena v razrede po 

času gradnje in obnove ter rabi energije za ogrevanje – bazna strategija 

 

ENERGIJSKO 
ŠTEVILO 

2008 2010 2015 2020 2025 2030 

[kWh/m
2
] [m

2
] [m

2
] [m

2
] [m

2
] [m

2
] [m

2
] 

Enodružinske hiše 

do71_ED_Brez 185 9.692 9.186 8.024 6.997 6.091 5.290 

do71_ED_Prenova 151 9.903 9.587 8.819 8.083 7.384 6.725 

do71_ED_Izb_pren 77 2.750 3.528 5.345 6.987 8.468 9.800 

1971-80_ED_Brez 151 5.116 4.937 4.517 4.133 3.781 3.459 

1971-80_ED_Prenova 111 2.908 2.884 2.817 2.739 2.653 2.560 

1971-80_ED_Izb_pren 77 714 916 1.403 1.865 2.303 2.718 

1981-02_ED_Brez 111 8.040 7.936 7.683 7.439 7.201 6.972 

1981-02_ED_Prenova 90 3.616 3.616 3.614 3.608 3.599 3.586 

1981-02_ED_Izb_pren 77 323 426 681 932 1.178 1.421 

2003-08_ED_Brez 70 1.593 1.593 1.593 1.593 1.593 1.593 

2003-08_ED_Nadst 55 1.158 1.158 1.158 1.158 1.158 1.158 

2003-08_ED_NE 35 145 145 145 145 145 145 

po08_ED_Brez 35 0 1.077 3.814 5.846 7.414 8.453 

po08_ED_NE 15 0 57 201 474 648 797 

Večstanovanjske stavbe 

do71_BL_Brez 125 3.992 3.808 3.380 2.997 2.653 2.344 

do71_BL_Prenova 98 3.618 3.524 3.293 3.066 2.845 2.632 

do71_BL_Izb_pren 75 718 981 1.601 2.169 2.690 3.166 

1971-80_BL_Brez 90 1.688 1.631 1.495 1.371 1.258 1.153 

1971-80_BL_Prenova 75 1.016 1.006 980 950 919 885 

1971-80_BL_Izb_pren 58 171 238 399 553 698 836 

1981-02_BL_Brez 84 1.746 1.720 1.658 1.598 1.540 1.484 

1981-02_BL_Prenova 75 860 859 855 851 845 839 

1981-02_BL_Izb_pren 58 68 95 161 226 289 351 

2003-08_BL_Brez 58 855 855 855 855 855 855 

2003-08_BL_Nadst 49 499 499 499 499 499 499 

2003-08_BL_NE 25 71 71 71 71 71 71 

po08_BL_Brez 30 0 556 1.990 3.129 4.013 4.623 

po08_BL_NE 15 0 6 20 64 91 117 

Vir: IJS-CEU, GI-ZRMK, IJS-CEU. 
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Tabela 24: Stanovanjska površina ločeno za enodružinske hiše in večstanovanjske stavbe razdeljena v razrede po 

času gradnje in obnove ter rabi energije za ogrevanje – referenčna strategija 

 

ENERGIJSKO 
ŠTEVILO 

2008 2010 2015 2020 2025 2030 

[kWh/m
2
] [m

2
] [m

2
] [m

2
] [m

2
] [m

2
] [m

2
] 

Enodružinske hiše 

do71_ED_Brez 185 9.692 9.186 8.024 6.642 5.066 3.846 

do71_ED_Prenova 151 9.903 9.587 8.819 7.811 6.514 5.377 

do71_ED_Izb_pren 77 2.750 3.528 5.345 7.614 10.364 12.593 

1971-80_ED_Brez 151 5.116 4.937 4.517 3.950 3.301 2.759 

1971-80_ED_Prenova 111 2.908 2.884 2.817 2.698 2.513 2.312 

1971-80_ED_Izb_pren 77 714 916 1.403 2.089 2.923 3.666 

1981-02_ED_Brez 111 8.040 7.936 7.683 7.318 6.858 6.427 

1981-02_ED_Prenova 90 3.616 3.616 3.614 3.604 3.579 3.542 

1981-02_ED_Izb_pren 77 323 426 681 1.056 1.541 2.010 

2003-08_ED_Brez 70 1.593 1.593 1.593 1.593 1.593 1.593 

2003-08_ED_Nadst 55 1.158 1.158 1.158 1.158 1.158 1.158 

2003-08_ED_NE 35 145 145 145 145 145 145 

po08_ED_Brez 35 0 1.077 3.814 5.846 6.891 7.248 

po08_ED_NE 15 0 57 201 474 1.171 2.002 

Večstanovanjske stavbe 

do71_BL_Brez 125 3.992 3.808 3.380 2.997 2.653 2.344 

do71_BL_Prenova 98 3.618 3.524 3.293 3.066 2.845 2.632 

do71_BL_Izb_pren 75 718 981 1.601 2.169 2.690 3.166 

1971-80_BL_Brez 90 1.688 1.631 1.495 1.313 1.102 926 

1971-80_BL_Prenova 75 1.016 1.006 980 935 869 798 

1971-80_BL_Izb_pren 58 171 238 399 627 904 1.151 

1981-02_BL_Brez 84 1.746 1.720 1.658 1.568 1.456 1.352 

1981-02_BL_Prenova 75 860 859 855 848 836 821 

1981-02_BL_Izb_pren 58 68 95 161 258 382 501 

2003-08_BL_Brez 58 855 855 855 855 855 855 

2003-08_BL_Nadst 49 499 499 499 499 499 499 

2003-08_BL_NE 25 71 71 71 71 71 71 

po08_BL_Brez 30 0 556 1.990 3.129 3.858 4.239 

po08_BL_NE 15 0 6 20 64 246 500 

Vir: IJS-CEU, GI-ZRMK. 
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Tabela 25: Stanovanjska površina ločeno za enodružinske hiše in večstanovanjske stavbe razdeljena v razrede po 

času gradnje in obnove ter rabi energije za ogrevanje – intenzivna strategija 

 

ENERGIJSKO 
ŠTEVILO 

2008 2010 2015 2020 2025 2030 

[kWh/m
2
] [m

2
] [m

2
] [m

2
] [m

2
] [m

2
] [m

2
] 

Enodružinske hiše 

do71_ED_Brez 185 9.692 9.186 7.037 5.094 3.617 2.379 

do71_ED_Prenova 151 9.903 9.587 8.111 6.537 5.143 3.789 

do71_ED_Izb_pren 77 2.750 3.528 7.039 10.437 13.183 15.647 

1971-80_ED_Brez 151 5.116 4.937 4.126 3.293 2.629 2.003 

1971-80_ED_Prenova 111 2.908 2.884 2.741 2.514 2.261 1.952 

1971-80_ED_Izb_pren 77 714 916 1.870 2.929 3.847 4.781 

1981-02_ED_Brez 111 8.040 7.936 7.437 6.856 6.320 5.731 

1981-02_ED_Prenova 90 3.616 3.616 3.609 3.580 3.532 3.453 

1981-02_ED_Izb_pren 77 323 426 933 1.543 2.127 2.794 

2003-08_ED_Brez 70 1.593 1.593 1.593 1.593 1.593 1.593 

2003-08_ED_Nadst 55 1.158 1.158 1.158 1.158 1.158 1.158 

2003-08_ED_NE 35 145 145 145 145 145 145 

po08_ED_Brez 35 0 1.077 3.814 5.846 6.717 6.955 

po08_ED_NE 15 0 57 201 474 1.345 2.295 

Večstanovanjske stavbe 

do71_BL_Brez 125 3.992 3.808 3.012 2.376 1.957 1.606 

do71_BL_Prenova 98 3.618 3.524 3.079 2.658 2.282 1.949 

do71_BL_Izb_pren 75 718 981 2.184 3.198 4.058 4.787 

1971-80_BL_Brez 90 1.688 1.631 1.369 1.100 883 678 

1971-80_BL_Prenova 75 1.016 1.006 951 869 780 674 

1971-80_BL_Izb_pren 58 171 238 554 906 1.211 1.522 

1981-02_BL_Brez 84 1.746 1.720 1.597 1.456 1.327 1.186 

1981-02_BL_Prenova 75 860 859 851 836 817 789 

1981-02_BL_Izb_pren 58 68 95 226 382 531 699 

2003-08_BL_Brez 58 855 855 855 855 855 855 

2003-08_BL_Nadst 49 499 499 499 499 499 499 

2003-08_BL_NE 25 71 71 71 71 71 71 

po08_BL_Brez 30 0 556 1.990 3.129 3.813 4.130 

po08_BL_NE 15 0 6 20 64 292 609 

Vir: IJS-CEU, GI-ZRMK. 

Spodnji sliki (Slika 29) prikazujeta prehode stanovanjskih površin med razredi za bazno, 

referenčno in intenzivno strategijo za enodružinske hiše in večstanovanjske stavbe. Iz slik je 

lepo razvidno, da je zaradi višje stopnje obnov v intenzivni strategiji več prehodov iz razredov 

brez in z obnovo v izboljšano prenovo. Enako velja tudi za novogradnje, kjer je v intenzivni 

strategiji predvideno več novogradenj z rabo energije nižjo od standardne. 
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Slika 29: Razlika med površinami v posameznem razredu za leto 2030 glede na leto 2008 za bazno, referenčno in 

intenzivno strategijo za enodružinske hiše in večstanovanjske stavbe (Vir: IJS-CEU, ZRMK.) 

 povečanje izkoristkov kotlov za centralno ogrevanje na lesno biomaso, ekstra lahko 

kurilno olje, zemeljski plin in UNP (kondenzacijski kotli) preko zamenjave kotlov 

(Tabela 26); 

 zamenjava goriv: postopno prenehanje uporabe kurilnega olja v gospodinjstvih do leta 

2025, povečanje deleža lesne biomase, zemeljskega plina, UNP, toplotnih črpalk, 
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daljinskega ogrevanja in sončne energije (ločena obravnava za področja z večjo in 

manjšo gostoto rabe energije (Tabela 28, Tabela 29 in Tabela 30); 

Tabela 26: Standardni in izboljšani izkoristki naprav za ogrevanje v gospodinjstvih 

GORIVO/NAPRAVA 

IZKORISTEK  
[%] 

CENTRALNO OGREVANJE SOBNE PEČI 

STANDARDNI IZBOLJŠANI STANDARDNI IZBOLJŠANI 

Premog 59  69  

Les 50 83 67 79 

ELKO 74 95 85  

Zemeljski plin in UNP (2008) 85 100 85 100 

Zemeljski plin in UNP (2030)75  102  102 

Toplotne postaje – DO 100    

Toplotne črpalke     

Talni kolektorji 350    

Geo sonde 400    

Zrak – voda 280    

Vir: IJS-CEU 

Model, ki opisuje uporabo različnih tehnologij za proizvodnjo toplote, temelji na upoštevanju 

življenjskega cikla naprav. Življenjske dobe tehnologij so prikazane v spodnji tabeli (Tabela 27). 

V modelu tako določamo samo deleže različnih tehnologij v novo kupljenih napravah, ki so 

posledica zamenjave obstoječih kotlov, ki jim je pretekla življenjska doba, in novo nameščenih 

napravah. Deleže različnih tehnologij smo določili ločeno za enodružinske hiše in 

večstanovanjske stavbe, ki smo jih nadalje razdelili na tiste, ki imajo lokalno centralno 

ogrevanje, in tiste, ki imajo kotel za celo stavbo.  

Tabela 27: Življenjska doba različnih tehnologij  

 
Življenjska doba 

[let] 

 2008 2030 

Premog 20 20 

Ekstra lahko kurilno olje 25 10 (25)76 

Zemeljski plin 25 25 

Toplotna črpalka 15 15 

Biomasa 25 25 

Vir: IJS-CEU, Fraunhofer-Institute for Systems and Innovation Research 

                                                 
75  Izkoristek ogrevalnih naprav na zemeljski plin in UNP se v modelu linearno zvišuje od leta 2005 do leta 2030. 

76  V bazni strategiji je ostala življenjska doba za kotle na ELKO konstantna 
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Tabela 28: Tržni delež tehnologij ogrevanja – centralno ogrevanje, področja večje gostote rabe energije  

TEHNOLOGIJA OGREVANJA 

TRŽNI DELEŽ  TEHNOLOGIJ NA PODROČJIH VEČJE GOSTOTE RABE ENERGIJE 

[%] 

2008 

 

2020 2030 

REF INT INT-REF REF INT INT-REF 

Premog 0,28 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Les – izboljšana tehnologija 1,04 4,20 4,17 -0,03 5,20 5,78 0,57 

Les – standardna tehnologija 2,56 0,78 0,77 -0,01 0,14 0,38 0,24 

Kurilno olje – izboljšana tehn. 0,45 0,76 0,75 -0,01 0,01 0,01 0,00 

Kurilno olje – standardna tehn. 22,59 0,24 0,24 0,00 0,02 0,03 0,00 

Plin – kondenzacijski kotli 2,16 16,21 13,74 -2,47 23,45 11,22 -12,23 

Plin – standardni kotli 28,96 30,41 30,08 -0,33 17,59 16,55 -1,03 

Daljinsko ogrevanje 38,64 38,69 39,36 0,66 40,30 43,75 3,44 

Toplotne črpalke (GEO) 0,37 1,66 1,63 -0,04 2,10 1,99 -0,11 

Toplotne črpalke (KOL) 0,26 2,68 2,63 -0,05 2,79 2,59 -0,20 

Toplotne črpalke (ZRAK) 0,04 1,38 1,34 -0,04 2,67 2,71 0,03 

Električna energija 2,55 1,11 1,10 -0,01 0,17 0,16 -0,01 

Mikro SPTE 0,00 0,95 3,03 2,09 3,57 12,21 8,64 

Sončno ogrevanje 0,11 0,93 1,16 0,23 1,98 2,63 0,65 

Vir: IJS-CEU. 

Tabela 29: Tržni delež tehnologij ogrevanja – centralno ogrevanje, področja manjše gostote rabe energije  

TEHNOLOGIJA OGREVANJA 

TRŽNI DELEŽ TEHNOLOGIJ NA PODROČJU MANJŠE GOSTOTE RABE ENERGIJE 

[%] 

2008 

 

2020 2030 

REF INT INT-REF REF INT INT-REF 

Premog 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Les – izboljšana tehnologija 7,98 28,70 27,61 -1,09 37,92 33,41 -4,51 

Les – standardna tehnologija 29,35 18,50 18,44 -0,05 8,32 8,37 0,06 

Kurilno olje – izboljšana tehn. 0,64 2,21 2,20 -0,01 0,04 0,03 0,00 

Kurilno olje – standardna tehn. 41,53 1,72 1,73 0,00 0,06 0,07 0,01 

Plin – kondenzacijski kotli 1,70 10,08 9,35 -0,73 11,04 8,00 -3,04 

Plin – standardni kotli 8,56 14,28 14,24 -0,04 9,49 9,51 0,02 

Daljinsko ogrevanje 6,60 6,77 6,90 0,12 7,15 7,85 0,70 

Toplotne črpalke (GEO) 0,66 3,54 3,49 -0,04 4,61 4,42 -0,19 

Toplotne črpalke (KOL) 0,45 6,85 6,78 -0,08 7,76 7,45 -0,31 

Toplotne črpalke (ZRAK) 0,06 3,03 2,99 -0,05 6,06 5,80 -0,26 

Električna energija 2,23 1,63 1,62 -0,01 0,33 0,33 0,00 

Mikro SPTE 0,00 0,75 2,22 1,47 2,92 8,95 6,03 

Sončno ogrevanje 0,21 1,93 2,44 0,51 4,31 5,80 1,50 

Vir: IJS-CEU. 
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Tabela 30: Tržni delež tehnologij ogrevanja v baznem scenariju – centralno ogrevanje, področja manjše in večje 

gostote rabe energije 

 TRŽNI DELEŽ TEHNOLOGIJ NA PODROČJU 

TEHNOLOGIJA OGREVANJA 

VEČJE GOSTOTE RABE 
ENERGIJE 

MANJŠE GOSTOTE RABE EN. 

2008 2020 2030 2008 2020 2030 

 [%] 

Premog 0,28 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 

Les – izboljšana tehnologija 1,04 2,79 3,85 7,98 16,82 24,22 

Les – standardna tehnologija 2,56 0,79 0,15 29,35 20,62 13,87 

Kurilno olje – izboljšana tehn. 0,45 1,83 2,92 0,64 4,65 6,18 

Kurilno olje – standardna tehn. 22,54 8,38 2,05 41,53 19,05 6,46 

Plin – kondenzacijski kotli 2,16 10,63 22,19 1,70 8,50 16,72 

Plin – standardni kotli 28,98 33,11 25,06 8,56 14,84 10,95 

Daljinsko ogrevanje 38,64 37,64 37,31 6,60 6,56 6,56 

Toplotne črpalke (GEO) 0,37 0,58 0,68 0,66 1,72 3,10 

Toplotne črpalke (KOL) 0,26 0,87 0,98 0,45 3,15 5,04 

Toplotne črpalke (ZRAK) 0,04 0,92 2,40 0,06 1,39 4,20 

Električna energija 2,58 1,91 1,50 2,23 1,42 0,40 

Mikro SPTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,35 

Sončno ogrevanje 0,11 0,54 0,92 0,21 1,11 1,96 

Vir: IJS-CEU. 

 povečanje deleža izboljšanih akumulacijskih električnih grelnikov sanitarne tople 

vode (boljša izolacija), sprejemnikov sončne energije (SSE) za pripravo sanitarne tople 

vode (vgradnja okrog 950.000 oz. 1.200.000 m2 novih SSE do leta 2030 glede na leto 2008 

v REF oz. INT strategiji, v bazni strategiji je do leta 2030 predvidena vgradnja 436.000 m2 

novih SSE) in toplotnih črpalk (voda-voda, zemlja-voda – centralna priprava sanitarne 

tople vode; zrak-voda – lokalna priprava sanitarne tople vode); 

 povečanje deleža energetsko učinkovitejših gospodinjskih aparatov zaradi hitrejše 

zamenjave aparatov – krajša življenjska doba in nižanje rabe energije aparata zaradi 

tehnološkega napredka (Tabela 31 do Tabela 32). 

Model, ki opisuje strukturo uporabljenih gospodinjskih aparatov, temelji na popisu 

življenjskega cikla aparatov in modelu, ki simulira odločitev kupcev pri izbiri novega aparata. 

Simulator odločitve kupca upošteva razliko v ceni med standardnim in energetsko učinkovitim 

aparatom, prihranek denarja zaradi nižje rabe električne energije energetsko učinkovitega 

aparata in subjektivni faktor kupca. Model obravnava vsak aparat ločeno. Referenčna in 

intenzivna strategija se razlikujeta v življenjski dobi aparatov, saj v intenzivni strategiji 

predvidevamo hitrejše menjavanje starih aparatov.  

Tehnološki napredek gospodinjskih aparatov je glavni razlog za zniževanje njihove rabe 

energije, spodbujanje nakupa varčnejših aparatov pa hiter razvoj posredno podpira. 

Predpostavke o tehnološkem napredku gospodinjskih aparatov, ki so bile uporabljene v 

modelu, so skladne s predpostavkami, ki so bile uporabljene v podpornih študijah za pripravo 
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zakonodaje na področju minimalnih zahtev in označevanja izdelkov, ki rabijo energijo (»energy 

using products77«), in izhajajo iz direktive 2009/125/ES o vzpostavitvi okvira za določanje 

zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo. V spodnji tabeli Tabela 31) 

je prikazana letna raba energije aparatov za leta 2008, 2020 in 2030.  

Tabela 31: Življenjska doba aparatov 

APARAT ENOTA 

ŽIVLJENJSKA DOBA APARATOV 

2008 
REF INT 

2015 2015 

Hladilniki let 15 15 12 

Zamrzovalniki let 18 18 15 

Pralni stroji let 11 11 11 

Pomivalni stroji let 15 15 15 

Sušilni stroji let 11 11 11 

Vir: IJS-CEU 

Pri aparatih, ki se uporabljajo za pripravo tople hrane, ima pomemben vpliv na rabo energije 

pogostost uporabe, ki se zaradi spreminjajočih se prehranjevalnih navad spreminja v smer 

manjše uporabe. Poleg tega je opazen trend zamenjavanja »navadnih« pečic z mikrovalovnimi. 

Za popis razsvetljave je bil razvit poseben model, kjer ločeno obravnavamo svetlobne točke, ki 

gorijo več kot eno uro na dan78, in svetlobne točke, ki gorijo manj kot eno uro na dan. Tudi tu 

model upošteva življenjsko dobo različnih tehnologij, pa tudi to, katere tehnologije lahko 

zamenjujemo s katerimi (npr. »navadne« žarnice lahko zamenjujemo z »varčnimi« žarnicami ali 

nizkomočnostnimi halogenskimi žarnicami –»reflektorčki«). Predvideno je, da bo število 

svetlobnih točk v stanovanjih naraščalo, in sicer od 25 leta 2007 do 30 leta 2030. Število luči, ki 

gori več kot eno uro na dan, je izračunano ob upoštevanju števila prebivalcev na gospodinjstvo 

in števila sob. Ker se števili vseh svetlobnih točk in svetlobnih točk, ki gorijo več kot eno uro na 

dan, povečujeta, se povečuje tudi raba energije za razsvetljavo na gospodinjstvo (Tabela 32). 

Intenzivnost rabe energije na gospodinjstvo ostalih porabnikov električne energije, kot so 

televizorji, klimatske naprave, informacijska tehnologija (računalniki in modemi) in ostali 

porabniki, narašča. Vzroki so različni. Intenzivnost rabe energije televizorjev narašča zaradi 

naraščanja diagonal zaslonov, klimatskih naprav zaradi večanja ohlajene površine v stanovanju, 

informacijske tehnologije zaradi večje razširjenosti širokopasovnih povezav (naraščajoč trend je 

prisoten do leta 2020, do leta 2030 pa se potem intenzivnost zniža), ostalih porabnikov pa zaradi 

naraščajočega števila porabnikov električne energije v stanovanjih. 

                                                 
77  Spletna stran: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/ecodesign/index_en.htm. 

78  Število svetil, ki gorijo več kot eno uro na dan je določeno na podlagi povprečnega števila sob v stanovanju in 

prebivalcev na stanovanje. 
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Tabela 32: Intenzivnosti rabe električne energije za različne gospodinjske aparate v letih 2008, 2020 in 2030 po 

strategijah 

  

 
BASE 

 
 

 
REF 

 
 

 
INT 

 
 

  2008 2020 2030 2008 2020 2030 2008 2020 2030 

Pralni stroji kWh/aparat 260,7 199,6 191,7 260,7 186,6 169,7 260,7 186,6 169,7 

Sušilni stroji kWh/aparat. 575,9 445,3 393,3 575,9 445,3 393,3 575,4 430,7 373,5 

Hladilniki kWh/aparat. 391,7 267,1 201,2 391,7 266,8 188,3 390,9 259,1 178,5 

Zamrzovalniki kWh/aparat. 516,1 301,5 217,3 516,1 299,3 190,7 515,4 286,5 177,3 

Pomivalni stroji kWh/aparat. 279,2 210,2 188,3 279,2 210,2 188,3 279,0 208,9 188,1 

Kuhalniki kWh/aparat. 288,1 367,5 333,4 288,1 350,2 293,7 288,1 350,2 293,7 

Pečice kWh/aparat. 161,4 131,6 123,9 161,4 131,6 123,9 161,4 131,6 123,9 

Mikrovalovne pečice kWh/aparat. 50,8 61,8 70,9 50,8 61,8 70,9 50,8 61,8 70,9 

Razsvetljava kWh/gosp. 506,7 557,2 676,2 504,3 476,7 595,3 504,3 451,6 497,5 

Televizorji kWh/aparat. 118,3 259,8 286,2 118,4 205,2 189,3 118,4 205,2 189,3 

Klimatske naprave kWh/aparat. 537,3 501,4 489,7 537,3 501,4 489,7 537,3 501,4 489,7 

Informacijska tehnologija (IT) kWh/gosp. 207,8 366,0 319,0 207,8 366,0 319,0 207,8 366,0 319,0 

Ostali porabniki kWh/gosp. 252,6 357,5 415,9 252,6 326,1 355,8 252,6 294,7 301,8 

Vir: IJS-CEU 

Storitvene dejavnosti 

 Model 

Sektor storitvenih dejavnosti vključuje naslednja področja dejavnosti iz SKD: 

 Storitve in javna uprava: G, H, I, J, K, L, M, N, O; 

 Kmetijstvo in gozdarstvo: A, B. 

Za storitve, posebej za javni sektor, je bil za potrebe NEP 2010 razvit popolnoma nov model, ki 

rabo energije določa na podlagi površine stavb in ne več na podlagi dodane vrednosti za 

posamezno panogo na podlagi podatkov o površini vseh stavb zbranih v okviru popisa 

nepremičnin. Model je na podlagi klasifikacije za stavbe CC-SI razdeljen na naslednje sektorje: 

Domovi za starejše, Študentski in dijaški domovi, Ostale stavbe za nastanitve, Hoteli, Gostinske 

stavbe, Stavbe javne uprave, Druge upravne in pisarniške stavbe, Živilske trgovine, Ostale 

trgovine, Stavbe za kulturo in razvedrilo, Muzeji in knjižnice, Vrtci, Osnovne šole, Srednje šole, 

Ostalo šolstvo, Bolnice, Ostalo zdravstvo ter Športne dvorane. Za vsak sektor je bilo na podlagi 

podatkov iz različnih virov (lokalni energetski koncepti, energetski pregledi, itd.) določeni 

energetski parametri za ogrevanje in toplo vodo (potrebna energija) ter rabo električne energije 

po namenih – razsvetljava, hlajenje in ostala raba. Na podlagi podatkov iz registra nepremičnin 
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in drugih virov je bila ocenjena tudi stopnja obnov in pripravljena projekcija obnov stavb. Pri 

električni energiji so bili upoštevan ukrepi na razsvetljavi ter pri ostali rabi. Posebej je 

modelirana potreba po energiji za ogrevanje in toplo vodo ter različne tehnologije za pokrivanje 

teh potreb, kot je razvidno v nadaljnjem tekstu. 

Pri ostalih ekonomskih dejavnostih je zaradi pomanjkanja podatkov raba modelirana le 

agregirano po dejavnostih. Za kmetijstvo in gozdarstvo je bila raba energije ocenjena na podlagi 

projekcije dodane vrednosti. Energetska statistika je za to področje precej manj natančna kot za 

industrijo in gospodinjstva.  

 

Slika 30: Referenčni energetski in emisijski sistem (REES) za sektor rabe energije v storitvenih dejavnostih in 

prikaz modeliranja po namenih rabe energije. 
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 Strategije 

Med možnimi ukrepi za zmanjševanje rabe energije v ostalih storitvenih dejavnostih(brez 

javnega sektorja) smo v treh  strategijah (BASE, REF in INT) URE in izrabe OVE analizirali 

naslednje ukrepe: 

 ukrepi na stavbah. Za posamezne namene rabe stavb so bile predpostavljene različne 

stopnje obnov. V povprečju bo v javnem sektorju do leta 2020 glede na leto 2008 po REF 

strategiji obnovljenega 22 % celotnega fonda, od tega 31 % po izboljšanem standardu, po 

INT strategiji pa 33 % celotnega fonda, od tega 28 % po izboljšanem standardu. Do leta 

2030 se delež obnovljenih površin v celotnem fondu po REF strategiji poveča na 41 %, od 

tega 59 % po izboljšanem standardu, po INT strategiji pa na 66 %, od tega prav tako 

59 % po izboljšanem standardu. Za ostali storitveni sektor je bila predpostavljena nižja 

stopnja obnov, tako da se do leta 2020 po REF strategiji obnovi 19 % stavb, od tega 20 % 

po izboljšanem standardu, po INT strategiji pa 24 % stavb, od tega 26 % po izboljšanem 

standardu. Do leta 2030 je delež obnov po REF strategiji enak 35 % (REF), po INT 

strategiji pa 46 % (INT). Po bazni strategiji se v javnem sektorju do leta 2020 obnovi 17 % 

celotnega fonda, do 2030 pa 30 %, pri čemer delež izboljšanih prenov znaša 14 % oz. 

29 % prenov. V ostalem storitvenem sektorju se po bazni strategiji do 2020 obnovi 16 % 

celotnega fonda, do 2030 pa 29 %. Delež izboljšanih prenov znaša 14 % oz. 30 % prenov; 

 

 stavbe bodo obnovljene po dveh standardih, osnovnem, ki predpostavlja delno obnovo, 

in izboljšanem, ki pomeni obnovo skladno z novo direktivo EU o rabi energije v stavbah 

in PURES-279. V povprečju stavbe javnega sektorja, obnovljene po privzetem standardu, 

porabijo 37 % manj energije glede na neobnovljene stavbe, stavbe, obnovljene po 

izboljšanem standardu, pa 65 % manj energije. V ostalem storitvenem sektorju stavbe, 

obnovljene po privzetem standardu, porabijo 31 % manj energije, stavbe, obnovljene po 

izboljšanem standardu, pa 55 %. Zmanjšanje rabe energije zaradi izvedbe teh ukrepov je 

prikazano na sliki (Slika 32); 

 

 ukrepi spremembe obnašanja ljudi (ozaveščanje, spremljanje rabe energije itd.) in 

optimizacije ogrevalnega sistema (termostatski ventili, hidravlično uravnoteženje 

sistema itd.). Vsakemu izmed ukrepov je bil pripisan učinek, skupni učinek različnih 

kombinacij ukrepov pa je bil zaradi prepletanja učinkov ustrezno znižan. Navedeni 

ukrepi so bili pripisani samo stavbam, ki niso bile obnovljene po izboljšanem standardu, 

kar je vplivalo na to, da je v referenčni strategiji za ostali storitveni sektor doseženo večje 

znižanje rabe kot v intenzivni strategiji. Delež stavb, obnovljenih po izboljšanem 

standardu, je namreč v intenzivni strategiji večji, zaradi česar je manj potenciala za 

izvedbo ukrepov spremembe obnašanja ljudi in optimizacije ogrevalnega sistema (ti 

ukrepi so namreč pri obnovi stavb po izboljšanem standardu predpostavljeno že zajeti). 

Zmanjšanje rabe energije zaradi teh ukrepov je prikazano na spodnji sliki (Slika 33), 

ločeno za javni in ostali storitveni sektor; 

                                                 
79  Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 52/2010) 
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(a) (b) 

Slika 31: Delež obnovljenih površin v stavbnem celotnem fondu po privzetem in izboljšanem standardu za (a) 

javni in (b) ostali storitveni sektor (Vir: IJS-CEU) 
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Slika 32: Znižanje energijskega števila za javni in ostali storitveni sektor za BASE, REF in INT strategijo zaradi 

obnove stavb (Vir: IJS-CEU) 
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Slika 33: Zmanjšanje rabe energije za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode zaradi izvedbe ukrepov 

spremembe obnašanja ljudi in optimizacije ogrevalnega sistema v javnem in ostalem storitvene sektorju 

 povečanje deleža izboljšanih kotlov. Povečanje deleža izboljšanih kotlov je doseženo s 

spodbujanjem nakupa novih izboljšanih kotlov in prenehanja uporabe starih kotlov. 

Največji porast deleža izboljšanih kotlov je opazen pri zemeljskem plinu, kjer so med 

izboljšane kotle vključene tudi nove majhne enote SPTE. Delež izboljšanih kotlov za les 

ni prikazan, zato ker je predpostavljeno, da starih kotlov na les v javnem in ostalem 

storitvenem sektorju ni, novi pa se kupujejo samo izboljšani (avtomatsko podajanje 

goriva). Visoka je tudi rast deleža izboljšanih kotlov pri kurilnem olju, vendar se je 

potrebno zavedati, da je rast po letu 2020 posledica hitrega zmanjševanja števila kotlov 

na kurilno olje (Slika 34) – njihova življenjska doba se krajša. Zanimiv je tudi razvoj 

deleža izboljšanih kotlov pri UNP, ki do leta 2015 raste, se leta 2020 zmanjša in potem 

zopet raste. Zmanjšanje deleža leta 2020 je posledica širitve plinskega omrežja, zaradi 

česar se UNP zamenjuje z zemeljskim plinom. Predpostavljeno je, da je na takih 

območjih več izboljšanih kot standardnih kotlov. Poleg tega je na sliki (Slika 34)  opazen 

še en zanimiv pojav. Pri kotlih na kurilno olje v javnem sektorju ter kotlih na zemeljski 

in utekočinjen naftni plin v ostalem storitvenem sektorju je delež izboljšanih kotlov v 

intenzivni strategiji nižji kot v referenčni. To je posledica tega, da je v intenzivni 

strategiji število novo kupljenih kotlov na leto nižje, zaradi česar se delež izboljšanih 

kotlov povečuje počasneje kot v primeru, če je novo kupljenih kotlov več. V bazni 

strategiji se delež izboljšanih kotlov za javni sektor povečuje občutno počasneje kot v 

REF in INT strategiji, saj leta 2030 deleži znašajo 9 % za ELKO, 36 % za UNP in 55 % 

zemeljski plin, za ostali storitveni sektor pa je občutni nižji delež izboljšanih kotlov 

opazen le pri kurilnem olju (18 % leta 2030), kar je posledica večjega števila kotlov. Pri 

zemeljskem plinu in UNP je delež podoben kot v REF in INT. 
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Tabela 33: Izkoristki naprav 

GORIVO/NAPRAVA 
IZKORISTEK [%] 

STANDARDNI IZBOLJŠANI 

Les 70 83 

Ekstra lahko kurilno olje 80 90 

Zemeljski plin in UNP 90 100 

Toplotne postaje – DO 100  

Toplotne črpalke   

Geosonda (zemlja – voda) 400  

Zemlja – zemlja 400  

Vir: IJS-CEU 

 
 (a)  (b) 

Slika 34: Delež izboljšanih kotlov na zemeljski plin, ekstra lahko kurilno olje in utekočinjen naftni plin, ločeno 

za (a) javni in (b) ostali storitveni sektor za referenčno in intenzivno strategijo 

 zamenjava goriv. V projekcijah je predvideno občutno zmanjšanje rabe kurilnega olja na 

račun povečanja rabe OVE (lesne biomase, toplotnih črpalk in v manjši meri tudi sončne 

energije), daljinskega ogrevanja in plina (enote SPTE ter kotli na zemeljski plin in UNP). 

Povečanje deleža zemeljskega plina v koristni energiji je povezano s SPTE. Razvoja v 

javnem in ostalem storitvenem sektorju se razlikujeta zlasti v tem, da je v javnem 

sektorju predviden bistveno večji prodor sistemov daljinskega ogrevanja, kar vpliva na 

to, da je delež OVE nižji kot v ostalem storitvenem sektorju. Je pa povečanje rabe OVE v 

obeh sektorjih primerljivo, saj izhodiščni rabi nista enaki. Raba OVE v javnem sektorju je 

leta 2008 enaka nič in do leta 2030 doseže 37 % koristne energije, v ostalem storitvenem 

sektorju pa se s 17 % leta 2008 poveča na 56 % leta 2030. V javnem sektorju se torej 

poveča za 37, v ostalem storitvenem pa za 39 odstotnih točk. V intenzivni strategiji je 

delež daljinskega ogrevanja v javnem sektorju še višji kot v referenčni strategiji, in sicer 

na račun neposredne rabe OVE in plinastih goriv, v ostalem storitvenem sektorju pa ni 

razlike med referenčno in intenzivno strategijo (Slika 35).  
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 (a)  (b) 

Slika 35: Deleži goriv v koristni energiji za (a) javni in (b) ostali storitveni sektor za referenčno – polna črta in 

intenzivno strategijo – črtkana črta (Vir: IJS-CEU.) 

 

(a) (b) 

Slika 36: Deleži goriv v koristni energiji  (a) javni in (b) ostali storitveni sektor za bazno strategijo (vir: IJS-CEU) 

 povečanje izrabe geotermalne energije. Geotermalna energija je v projekcijah pomemben 

vir energije. Predvidena sta dva načina izrabe, in sicer s toplotnimi črpalkami in z 

neposredno rabo. Strategiji REF in INT se razlikujeta po deležu toplotnih črpalk oz. 

neposredne rabe, medtem ko je skupna raba geotermalne energije skoraj enaka. Po REF 

strategiji se bo raba geotermalne energije v javnem in ostalem storitvenem sektorju povečala 

s 693 na 1.539 TJ , po INT strategiji pa na 1.535 TJ. Na spodnjih slikah (Slika 37 in Slika 38) je 

prikazan porast rabe geotermalne energije in njenega deleža v koristni energiji za REF in 

INT strategijo, ločeno za javni in ostali storitveni sektor. Nižja raba geotermalne energije s 
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toplotnimi črpalkami v intenzivni strategiji v javnem sektorju je posledica višjega deleža 

daljinskega ogrevanja in enot SPTE. V BASE strategiji je v javnem sektorju raba geotermalne 

energije občutno nižja kot v REF in INT strategiji, v ostalem storitvenem sektorju pa je 

bistvena razlika v počasnejšem povečevanju rabe (Slika 39); 

 

Slika 37: Povečanje rabe geotermalne energije in njen delež v koristni energiji za javni sektor po REF in INT 

strategiji 

 

Slika 38: Povečanje rabe geotermalne energije in njen delež v koristni energiji za ostali storitveni sektor po REF 

in INT strategiji 
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Slika 39: Povečanje rabe geotermalne energije in njen delež v koristni energiji za javni in storitveni ostali sektor v 

bazni strategiji (vir: IJS-CEU) 

 

Slika 40: Povečanje površine sprejemnikov sončne energije v javnem in storitvenem sektorju po BASE, REF in 

INT strategiji v obdobju 2008-2030 (Vir: IJS-CEU.) 

 povečanje površine sprejemnikov sončne energije. Površina sprejemnikov sončne energije 

(SSE) se v javnem sektorju s slabih 600 m2 leta 2008 do leta 2030 poveča na dobrih 137.000 m2 

po REF strategiji in dobrih 176.000 m2 po INT strategiji, v ostalem storitvenem sektorju pa s 

slabih 11.000 m2 leta 2008 na dobrih 148.000 m2 po REF strategiji in slabih 187.000 m2 po INT 

strategiji. V BASE strategiji so rasti površin sončnih sprejemnikov občutno nižje, saj leta 2030 
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znašajo dobrih 22.000 m2 v javnem sektorju in slabih 33.000 m2 v ostalem storitvenem 

sektorju. Rast površine SSE je prikazana na spodnji sliki (Slika 40). 

 

 ukrepi varčne razsvetljave. Intenzivnost rabe energije za razsvetljavo se bo v javnem 

sektorju do leta 2030 glede na leto 2008 v REF strategiji zmanjšala za 27 %, v INT strategiji 

pa za 37 %, v ostalem storitvenem sektorju pa za 36 % tako v REF, kot tudi INT strategiji. 

Občutna razlika med rabo energije za razsvetljavo v javnem in ostalem storitvenem sektorju 

je posledica visoke rabe energije za razsvetljavo v trgovinah, kar je razvidno iz desne 

polovice spodnje slike (Slika 41). Zmanjšanje rabe energije je bilo ocenjeno na podlagi 

projekcije prodora energetsko učinkovitejših svetil ali na podlagi ocene prihranka glede na 

trenutno rabo energije. V BASE strategiji se bo intenzivnost do leta 2030 glede na leto 2008 v 

javnem sektorju zmanjšala za 13 %, v ostalem storitvenem sektorju pa za 18 %. Poleg 

zmanjšanja rabe energije za razsvetljavo stavb se bo zmanjšala tudi intenzivnost rabe 

električne energije pri javni razsvetljavi. V projekcijah je predvideno, da se bo raba 

električne energije na prebivalca do leta 2020 zmanjšala s 70 na 54,5 kWh, po tem letu pa bo 

ostala enaka. 

 

Slika 41: Znižanje rabe električne energije za razsvetljavo po BASE, REF in INT strategiji za javni in ostali 

storitveni sektor ter prikaz rabe električne energije po namenih rabe CC-SI za izhodiščno leto 2008 (Vir: IJS-CEU.) 

 učinkovita ostala raba električne energije. V ostali rabi električne energije sta ločeno 

obravnavani raba za hlajenje in prezračevanje ter ostala raba (gospodinjski aparati, 

računalniki itd.). Raba električne energije za hlajenje in prezračevanje je največja v 

živilskih trgovinah, bolnicah, pisarnah in gostinskih lokalih, ostala raba pa po velikosti 

izstopa v živilskih trgovinah zaradi hlajenja živil, v bolnicah, domovih za starejše in 

ostalem šolstvu. Pri projekcijah rabe energije za hlajenje in prezračevanje je bil 

upoštevan pričakovan porast potreb po hlajenju in, zaradi izboljšanih prenov, tudi 
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potreb po prezračevanju, zaradi česar se raba energije v javnem sektorju povečuje. V 

ostalem storitvenem sektorju se raba zmanjšuje zlasti zaradi izboljšanja učinkovitosti 

hlajenja živil v živilskih trgovinah. V javnem sektorju se bo raba ostale električne 

energije do leta 2030 povečala za 8 % glede na leto 2008, v ostalem storitvenem sektorju 

pa se bo zmanjšala za 14 %. Med strategijama INT in REF ni praktično nobene razlike, 

zato je na spodnji sliki (Slika 42) prikazana samo strategija REF. V BASE strategiji se bo 

ostala raba električne energije v javnem sektorju do leta 2030 povečala za 20 %, v ostalem 

storitvenem sektorju pa zmanjšala za 1 %. 

 povečana raba biogoriv v kmetijstvu. V kmetijstvu se za pogon kmetijske mehanizacije 

uporablja dizelsko gorivo. V projekcijah smo upoštevali, da bo dizelskemu gorivu od 

leta 2020 dalje primešano 35 % biodizla.  

 

Slika 42: Intenzivnost ostale rabe električne energije za javni in ostali storitveni sektor v BASE in REF strategiji 

(Vir: IJS-CEU.) 

Promet  

 Model 

Referenčni energetski in emisijski sistem (REES) za sektor prometa prikazuje Slika 43. Izračun 

rabe energije in emisij temelji na scenarijskih ocenah potreb po transportnih storitvah; potniški 

in tonski kilometri (desno) so pri tem izhodišče za izračun obsega opravljenega prometnega 

dela v cestnem in železniškem prometu (vključno s tranzitnim prometom).  

Potniški promet. Na podlagi tržnih deležev se potniški kilometri delijo na osebna vozila in 

javni potniški prevoz (avtobusi, vlaki). Z določitvijo faktorjev zasedenosti posameznih 

prevoznih sredstev se izračunajo prevoženi kilometri osebnih vozil in avtobusov ter vlakovni 

kilometri:  
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 osebna vozila: prevoženi kilometri osebnih vozil se nadalje delijo po različnih tipih. V 

modelu so zajeti naslednji tipi osebnih vozil:  

o tip standardnih vozil na motorni bencin brez katalizatorja (prvič registriranih 

pred letom 1994); 

o tip standardnih vozil na motorni bencin s katalizatorjem (prvič registriranih med 

letoma 1995 in 2008, do vključno EURO IV); 

o tip izboljšanih vozil na motorni bencin s katalizatorjem (prvič registriranih po 

letu 2008, EURO V in višje); 

o tip standardnih vozil na dizelsko gorivo (prvič registriranih pred letom 2008, do 

vključno EURO III); 

o tip izboljšanih vozil na dizelsko gorivo (prvič registriran po letu 2008, EURO IV 

in višje); 

o tip vozil na hibridni pogon (hibridna tehnologija); 

o tip vozil na hibridni pogon z možnostjo polnjenja preko običajne električne 

vtičnice(»plug in hibridi«)); 

o tip vozil na električni pogon – električni avtomobili; 

o tip vozil na vodikov pogon; 

o tip vozil na utekočinjen naftni plin (UNP) ali stisnjen zemeljski plin (SZP); 

 javni potniški promet je modeliran z: 

o avtobusi; 

o električnimi potniškimi vlaki; 

o dizelskimi potniškimi vlaki. 

Tovorni promet. Glavna delitev tonskih kilometrov tovornega prometa je na cestni, ki se 

nadalje deli na lahka in težka tovorna vozila, in železniški promet. Za vsak tip vozil so določeni 

faktorji obremenitve vozil, s katerimi se prometno delo preračuna v prevožene kilometre. Pri 

lahkih tovornjakih ločimo vozila na bencinski in dizelski motor, vlake pa delimo na električne 

in dizelske. Za vsak tip vozila so določeni specifična poraba goriva in emisijski faktorji. 

Tranzitni promet. Med tranzitni promet uvrščamo tovorni in potniški promet ter ves obmejni 

nakup goriva v Sloveniji. Prodaja goriva tranzitnemu prometu in obmejni nakup goriva sta 

močno odvisna od razmerja cen goriv v Sloveniji in sosednjih državah.  

Letalski promet. Poraba goriva pri letalskem prometu je modelirana na podlagi statističnih 

podatkov o porabi letalskega goriva. 

Ostali promet. Ostalemu prometu je pripisana samo raba električne energije, ki je privzeta kot 

konstantna od leta 2008 dalje. 
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Slika 43: Referenčni energetski in emisijski sistem (REES) za sektor prometa 

 Strategiji  

Ukrepi energetske politike na področju prometa so: 

 ukrepi davčne politike: obdavčenje goriv in vozil ter dajatve za uporabo cest glede na 

okoljske kriterije s postopnim povečanjem razpona davčnih stopenj; 

 zmanjševanje specifične porabe novih vozil: uredba 443/2009 Evropskega parlamenta in 

Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile, 

informiranje kupcev o specifičnih emisijah CO2 pri nakupu novega avtomobila, 

spodbujanje nakupa hibridnih vozil idr.; 

 spodbude za uvajanje električnih akumulatorskih vozil in vozil na vodik ter spodbujanje 

razvoja in izgradnje polnilne infrastrukture za električna vozila; 

 zelena javna naročila;  

 uvajanje biogoriv in ostalih OVE v prometu;  

 boljše vzdrževanje vozil, redni nadzor nad izpušnimi plini, boljše spremljanje prometa, 

omejitve hitrosti idr.; 

 informacijske in promocijske akcije za spodbujanje varčnejše vožnje in trajnostnih oblik 

prevoza. 

Pripravljeni sta bili dve projekciji ukrepov energetske politike na področju prometa: 
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 referenčna (REF) in 

 intenzivna (INT), 

predpostavke katerih so podrobno predstavljene v nadaljevanju. 

 Specifična raba energije vozil (vseh vrst in tipov) 

Potniški promet. Na specifično porabo vozil vpliva vrsta ukrepov. Na zmanjševanje specifične 

porabe novih vozil vpliva leta 2009 sprejeta uredba evropskega sveta in parlamenta o določitvi 

standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile, ki predstavlja prvi korak v 

celovitem pristopu Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil, na podlagi 

katere povprečne emisije novih prodanih vozil v EU po letu 2015 ne bodo smele biti višje od 

130 g CO2/km, za leto 2020 pa je podana ciljna vrednost v višini 95 g CO2/km. Uredba vpliva na 

proizvajalce osebnih vozil, ki so v primeru nedoseganja ciljev dolžni plačati odškodnino. Na 

kupce novih vozil vpliva sprememba obračuna davka na motorna vozila, ki po novem upošteva 

tudi emisije CO2 in onesnaževal zraka, ter obveščanje kupcev o porabi novih vozil. Specifična 

poraba obstoječih vozil je odvisna od načina vožnje, od rednega vzdrževanja itd. Na skupno 

specifično porabo vseh vozil vpliva tudi delež različnih vrst vozil. 

Povprečna specifična poraba vseh domačih osebnih vozil je bila leta 2008 2,5 MJ/km oz. 7,3 l 

goriva na prevoženih 100 km. Povprečje za vozila z bencinskim motorjem je znašalo 

7,6 l/100 km, za vozila z dizelskim motorjem pa 6,6 l/100 km. 

Do leta 2020 se bo povprečna specifična poraba vseh osebnih vozil glede na leto 2008 po 

referenčni strategiji zmanjšala za 20, po intenzivni pa za 22 %. Zmanjšanje je v največji meri 

posledica zmanjšanja specifične porabe bencinskih in dizelskih vozil, ki se v obeh strategijah 

zmanjša, in sicer za 17 % v REF oziroma 18 % v INT strategiji. Preostanek zmanjšanja je 

posledica povečanja deleža hibridnih in električnih vozil, ki leta 2020 po REF strategiji 

predstavljajo dobrih 8, po INT strategiji pa slabih 13 %. Do leta 2030 se bo povprečna specifična 

poraba zmanjšala za nadaljnjih 20 %. To zmanjšanje je skoraj izključno posledica prodora novih 

tehnologij. Slika (Slika 44) prikazuje gibanje specifičnih porab osebnih vozil po različnih vrstah. 

Razlika med referenčno in intenzivno strategijo se pojavi le pri hibridnih vozilih, kjer je v 

intenzivni strategiji predviden večji delež hibridnih vozil na vtičnico, ki imajo nižjo specifično 

porabo kot »navadni« hibridi. Razlika v specifični porabi za vsa vozila med referenčno in 

intenzivno strategijo izvira iz razlik v deležih različnih vrst avtomobilov v strukturi voznega 

parka.  

Za osebna vozila v tranzitnem prometu je predpostavljena povprečna specifična poraba 

domačih osebnih vozil glede na vrsto goriva. 

Poleg specifične porabe osebnih vozil se zmanjšuje tudi specifična poraba ostalih vozil. Pri 

avtobusih se z 11,6 MJ/km (32 l/100 km) leta 2008 do leta 2020 zmanjša za 3 %, do leta 2030 pa še 

za dodatna 2 %, pri potniških vlakih pa se pri dizelskih s 34,8 MJ/km do leta 2020 zmanjša za 
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2 %, do leta 2030 pa dodatno za 1 %. Pri električnih potniških vlakih se specifična raba energije s 

23,7 MJ/km do leta 2020 zmanjša za 6 %, do leta 2030 pa še za dodaten 1 %. 

Tabela 34: Specifična raba energije vozil v obdobju 2008-2030 

VRSTA VOZILA ENOTA 2008 2010 2015 2020 2025 2030 

OA* (Bencin izboljšani) [GJ/100km] 0,24 0,23 0,21 0,21 0,21 0,21 

OA (Bencin s katalizatorjem) [GJ/100km] 0,25 0,23 0,22 0,21 0,21 0,21 

OA (Bencin brez katalizatorja) [GJ/100km] 0,26 0,25 0,23 0,22 0,22 0,22 

OA (Dizelsko gorivo – standardni) [GJ/100km] 0,24 0,22 0,21 0,20 0,20 0,20 

OA (Dizelsko gorivo – izboljšani) [GJ/100km] 0,23 0,22 0,20 0,19 0,19 0,19 

OA (Avtoplin) [GJ/100km] 0,26 0,24 0,22 0,21 0,21 0,21 

OA (Hibrid) [GJ/100km] 0,19 0,17 0,16 0,15 0,15 0,15 

OA (Hibrid na vtičnico) [GJ/100km] 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,08 

OA (Električni) [GJ/100km] 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 

OA (Vodik) [GJ/100km] 0,12 0,10 0,09 0,07 0,07 0,06 

Avtobus [GJ/100km] 1,16 1,15 1,13 1,12 1,11 1,10 

Potniški vlak (Dizelski) [GJ/100km] 3,48 3,45 3,44 3,40 3,40 3,38 

Potniški vlak (Električni) [GJ/100km] 2,37 2,25 2,24 2,23 2,22 2,21 

* OA – osebni avtomobil; Vir; IJS-CEU, ELAPHE 

 

Slika 44: Sprememba specifične porabe osebnih vozil za različne vrste vozil v obdobju 2008-203080 

                                                 
80  Vozila na utekočinjen naftni plin (UNP) in stisnjen zemeljski plin so zajeta v vozilih na bencin, saj je 

predpostavljeno, da imajo enake specifične porabe. 
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Tovorni promet. Specifična raba energije se zmanjšuje tudi v tovornem prometu, saj 

predpostavljamo tehnološki napredek tudi v tem segmentu vozil. Zmanjšanje je manjše kot pri 

osebnih vozilih, a podobno kot pri avtobusih ali vlakih. Poraba goriva se pri bencinskih lahkih 

tovornih vozilih z 8,3 l/100 km leta 2008 do leta 2020 zmanjša za 4 %, do leta 2030 pa za dodatne 

3 %, pri dizelskih pa z 8,6 l/100 km za 2 % do leta 2020 in dodatno za 2 % do leta 2030 (Slika 45). 

Pri težkih tovornih vozilih se tako za domača kot tranzitna do leta 2020 poraba zmanjša za 2 % 

in do leta 2030 glede na leto 2020 prav tako za 2 %, je pa izhodišče iz leta 2008 različno. Poraba 

domačih težkih tovornih vozil je bila tega leta ocenjena na 20,5 l/100 km, poraba težkih tovornih 

vozil v tranzitu pa na 28,3 l/100 km. Razlika je posledica razlik v teži vozil, saj imajo težka 

tovorna vozila razpon nosilnosti od 7,5 do preko 32 t, za tranzitni promet pa predpostavljamo 

več težjih tovornih vozil.  

Tabela 35: Specifična raba energije tovornih vozil v obdobju 2008-2030 

VRSTA VOZILA ENOTA 2008 2010 2015 2020 2025 2030 

Lahka tovorna vozila – bencin – domača [TJ/mio vkm] 2,8 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 

Lahka tovorna vozila – dizel – domača [TJ/mio vkm] 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 

Težka tovorna vozila – dizel – domača [TJ/mio vkm] 7,4 7,3 7,3 7,2 7,1 7,1 

Težka tovorna vozila – tranzit (dizel) [TJ/mio vkm] 10,2 10,2 10,1 10,0 9,9 9,8 

Vlak (tovorni) (dizel) (domači + tranzit) [TJ/mio vkm] 250,2 249,1 245,4 243,6 238,9 235,3 

Vlak (tovorni) (el. en.) (domači + tranzit) [TJ/mio vkm] 76,6 76,5 76,4 75,5 75,0 74,6 
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Slika 45: Sprememba specifične porabe goriva na 100 km za različne vrste cestnih tovornih vozil v obdobju 2008-

2030 

Specifična raba tovornih vlakov se prav tako zniža, in sicer za dizelske vlake z 250 MJ/km za 

3 % do leta 2020 in za dodatne 3 % do leta 2030 glede na leto 2020, pri električnih vlakih pa s 

77 MJ/km za 1 % do leta 2020 in za dodaten 1 % do leta 2030 glede na leto 2020.  
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 Struktura voznega parka za osebna vozila 

Leta 2008 je bilo v Sloveniji 1,05 milijona osebnih vozil. Do leta 2020 se bo število povečalo na 

1,14 milijona, leta 2030 pa bo predvidoma 1,29 milijona vozil. Število osebnih vozil na 1.000 

prebivalcev se tako poveča s 515 leta 2008 na 554 do leta 2020 in 637 do leta 2030.  

Struktura voznega parka ima pomemben vpliv na rabo končne energije v prometu, saj vpliva na 

učinkovitost rabe energije in tudi na strukturo virov energije. V spodnji tabeli (Tabela 36) in na 

spodnjih slikah (Slika 46 in Slika 47) so predstavljene predpostavke obeh strategij glede deležev 

različnih vrst osebnih vozil.  

Tabela 36: Struktura voznega parka osebnih vozil v intenzivni in referenčni strategiji 

VRSTA VOZILA ENOTA 2008 2010 2015 2020 2025 2030 

NOVI VIRI ENERGIJE 

REF strategija        

OA (Avtoplin) [%] 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

OA (ZP – stisnjen zemeljski plin) [%] 0 0 0,3 0,6 0,7 0,8 

OA (Hibrid) [%] 0 0 1,1 5,8 15,8 29,9 

OA (Hibrid na vtičnico) [%] 0 0 0,2 1,3 3,4 5,9 

OA (Električni) [%] 0 0 0,1 1,3 3,8 6,8 

OA (Vodik) [%] 0 0 0 0,4 1,2 3,3 

INT strategija        

OA (Avtoplin) [%] 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 0,9 

OA (ZP – stisnjen zemeljski plin) [%] 0 0 0,3 0,7 0,8 0,9 

OA (Hibrid) [%] 0 0 1,8 5,9 15,2 29,2 

OA (Hibrid na vtičnico) [%] 0 0 0,6 4,0 8,3 12,6 

OA (Električni) [%] 0 0 0,3 2,7 6,3 10,2 

OA (Vodik) [%] 0 0 0 1,0 2,7 5,1 

USTALJENI VIRI ENERGIJE 

REF strategija 

OA (Bencin izboljšani) [%] 4,4 12,9 33,5 47,7 44,5 30,9 

OA (Bencin s katalizatorjem) [%] 65,6 57,1 34,4 12,1 0 0 

OA (Bencin brez katalizatorja) [%] 3,7 3,2 1,9 0,6 0 0 

OA (Dizelsko gorivo – standardni) [%] 24,2 20,9 12,1 4,2 1,0 0 

OA (Dizelsko gorivo – izboljšani) [%] 1,7 5,5 15,9 25,4 28,9 21,6 

INT strategija 

OA (Bencin izboljšani) [%] 4,4 12,8 32,6 44,0 39,6 23,9 

OA (Bencin s katalizatorjem) [%] 65,6 57,5 34,5 12,5 0 0 

OA (Bencin brez katalizatorja) [%] 3,7 3,2 1,9 0,6 0 0 

OA (Dizelsko gorivo – standardni) [%] 24,2 20,5 12,1 4,3 1,0 0 

OA (Dizelsko gorivo – izboljšani) [%] 1,7 5,5 15,3 23,6 25,2 17,2 
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Slika 46: Pričakovana uporaba novih virov energije v prometu v INT in REF strategiji 

 

Slika 47: Pričakovana uporaba ustaljenih virov energije v prometu v INT in REF strategiji 

 Obnovljivi viri energije v prometu 

Raba OVE v prometu je skladna s predpostavko o doseganju ciljev iz direktive 2009/28/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz OVE, ki postavlja sektorski 

cilj, da mora biti delež energije iz OVE v vseh vrstah prometa v letu 2020 enak najmanj 10 % 

rabe končne energije v tem sektorju. Pri doseganju cilja se upošteva tudi električna energija, 

porabljena v cestnem in železniškem prometu, ki je bila proizvedena iz OVE. V projekcijah so 

predpostavljeni naslednji delež biogoriv v rabi vse energije v cestnem in železniškem prometu: 

 2,4 % v letu 2010; 

 4,4 % v letu 2015; 

 10,0 % od leta 2020 naprej. 
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Predviden delež biodizelskega goriva je 90 %, preostanek pa predstavlja bioetanol. V prometu 

se povečuje tudi raba električne energije iz OVE. 

BASE strategija v prometu je enaka kot REF z izjemo deleža biogoriv, ki od leta 2020 naprej 

znaša 7,5 %, skladno z Uredbo o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za 

pogon motornih vozil (Ur.l. RS, št. 103/2007, 92/2010). Razlika je tudi v scenariju prometnega 

dela, saj je za BASE projekcijo vzet scenarij brez prometne politike s celotnim tranzitom. 

Proizvodnja toplote in hladu iz OVE v končni rabi 

Analizirani sta dve strategiji energetske politike proizvodnje toplote in hladu iz OVE do leta 

2030, referenčna in intenzivna. Referenčna strategija predpostavlja nadaljevanja sedanjih 

ukrepov in okrepitev njihovega izvajanja s ciljem izpolnjevanja zahtev EU. Ta strategija je 

upoštevana v Akcijskem načrtu za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 v katerem je 

opredeljen sektorski cilj za ogrevanje in hlajenje leta 2020 v višini 30,8 % deleža OVE. Intenzivna 

strategija predpostavlja bolj aktivno politiko na področju URE  in OVE, in posledično 

preseganje zahtev za katere se je Slovenija obvezala v okviru EU. Scenarija se do leta 2020 ne 

razlikujeta izrazito, po letu 2020 je ta razlika nekoliko večja, vendar je relativno zmerna rast 

proizvodnje toplote in hladu iz OVE v obeh scenarijih pogojena z načrtovanim intenzivnim 

zmanjšanjem rabe bruto končne energije za ogrevanje in hlajenje ter dinamiko zamenjave starih 

ogrevalnih sistemov z novimi, ki sloni predvsem na življenjski dobi naprav kot kriteriju za 

izvedbo naložbe. Proizvodnja toplote za ogrevanje, hlajenje in pripravo sanitarne tople vode iz 

OVE, skladno metodologiji AN OVE, zajema naslednje obnovljive vire energije. 

 Neposredna raba geotermalne energije  

Ocenjeni geotermalni potencial Slovenije znaša od 7.660 PJ81 do 12.000 PJ82. Pri strategijah 

neposredne rabe geotermalne energije za ogrevanje prostorov, kopanje in plavanje, vključno z 

balneologijo ter za tople grede, daljinsko ogrevanje, klimatizacijo in industrijsko porabo je 

upoštevano izhodiščno stanje neposredne rabe geotermalne energije, ki je leta 2005 znašala 

616 TJ/leto (27 porabnikov)83 oziroma 623 TJ/leto (inštalirana toplotna moč 44,7 MWt)84 leta 

2009. Statističen pregled neposredne rabe geotermalne energije se ne izvaja. V REF strategiji je 

tako ocenjena dodatna proizvodnja toplote do leta 2030 v višini 190 TJ/leto (dodatno inštalirana 

toplotna moč 14 MWt upoštevaje 3.870 obratovalnih ur) oziroma 263 TJ/leto (19 MWt) v INT 

strategiji. Ocena ekološko sprejemljivega potenciala novih porabnikov ne obstaja, pri REF 

strategiji je upoštevano, da so na obstoječih vrtinah potrebna vlaganja v infrastrukturo s ciljem 

povečanja ekološke sprejemljivosti vira, pri INT strategiji pa dejstvo, da obstaja vrsta novih 

                                                 
81 Geološki zavod Slovenije, Rajver D., 2007. 

82  Geotermalna energija, islandske in slovenske izkušnje, Kralj P., 1999 

83  Stanje neposredne uporabe geotermalne energije v Sloveniji, Rajver D., Lapanje A., EGES 2/2006, 2006 

84  International Geothermal Association, Rajver D., Lapanje A., 2010 
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perspektivnih lokacij ter neaktivnih naftnih in plinskih vrtin, ki jih je mogoče preurediti za 

pridobivanje termalne vode.  

 Sončna energija 

Letno sončno obsevanje v Sloveniji znaša med 1.100 in 1.380 kWh/m2 ali 93.000 PJ na celotni 

površini. Tehnični potencial je ocenjen na 10.000 in 19.000 PJ na leto85. Leta 2008 je bilo v 

Sloveniji vgrajenih okoli 135.000 m2 sprejemnikov sončne energije (SSE) oziroma 67 m2 / 1.000 

prebivalcev (ocena86, uradne statistike za tega vira ne pokriva), kar predstavlja z ocenjeno 

proizvodnjo 0,3 TJ. Slovenija glede na vgrajeno površino SSE zaostaja za drugimi primerljivimi 

državami – tako Avstrija, ki je ena vodilnih držav na tem področju ima vgrajenih 380 m2 / 1.000 

prebivalcev, Nemčija, ki ima največji in najbolj stabilen trg SSE, pa 95 m2 / 1.000 prebivalcev. 

Evropski proizvajalci opreme87 in raziskovalci88 na področju proizvodnje toplote iz sončne 

energije so kot minimalen cilj opredelili vgradnjo 199 m2 SSE / 1.000 prebivalcev leta 2020 

(potrebna 16 % letna rast EU trga) ter oblikovali razvojno strategijo za EU do leta 2030 s ciljem 

ogrevanja in hlajenja novih stavb izključno s toplotnimi solarnimi sistemi ter proizvodnjo 20 % 

toplote v teh sistemih. V eni od študij projekta IEE SOLARGE89 je kot ambiciozen cilj za 

Slovenijo opredeljena vgradnja vsaj 490.000 m2 novih SSE v obdobju 2011-2020, kar bi pomenilo 

355 m2 / 1.000 prebivalcev in 500 MW inštalirane toplotne moči solarnih ogrevalnih sistemov. Po 

REF strategiji je do leta 2020 načrtovano povečanje površine SSE v gospodinjstvih, javnem in 

ostalem storitvenem sektorju na slabih 671 tisoč m2 oziroma na 1.351 tisoč m2 leta 2030. Po INT 

strategiji znaša površina vgrajenih SSE leta 2020 dobrih 795 tisoč m2 ter 1.683 tisoč m2 leta 2030. 

Pri obeh strategijah je upoštevana enaka povprečna absorpcija sončnega sevanja za SSE za 

ljubljansko klimatsko področje, in sicer 300 kWh/m2 na leto za neselektivne SSE, 362 kWh/m2 na 

leto za selektivne SSE ter 412 kWh/m2 na leto za vakuumske SSE. Inštalirana toplotna moč SSE, 

ki je leta 2009 znašala 193 MWt, se bo dodatno povečala do leta 2030 za 1.749 MWt po REF 

strategiji oziroma za 2.224 MWt po INT strategiji. V teh sistemih bo leta 2030 dodatno 

proizvedeno od 1.719 TJ/leto (REF strategija) do 2.224 TJ/leto toplote predvsem za ogrevanje in 

pripravo sanitarne tople vode. Uresničitev in dinamika doseganja načrtovanih ciljev je močno 

odvisna od zakonodaje na področju energetske učinkovitosti v stavbah, metod vrednotenja 

energetske učinkovitosti toplotnih solarnih sistemov ter zagotavljanja kakovosti izvedbe teh 

sistemov, vpetosti teh sistemov v lokalne energetske koncepte, posebej večjih toplotnih solarnih 

sistemov v večstanovanjskih stavbah in javnih stavbah, združevanja večjih toplotnih solarnih 

sistemov in sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso ter nenazadnje od učinkovite 

izvedbe sheme finančnih spodbud in vključitve industrije ter raziskovalne sfere v razvoj 

naprednih tehnologij na tem področju.  

                                                 
85  Ogrevanje in hlajenje stavb, Medved S., SLOBIOM 2009, 2009 

86  EurObserv'er, Solar thermal barometer, maj 2010 in Uporaba sončne energije za ogrevanje in hlajenje stavb, 

Medved S., OVE v Sloveniji, FIT Media, 2009. 

87  Solar Thermal Action Plan for Europe, European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF), 2007 

88  Solar Heating and Cooling for a Sustainable Energy Future in Europe, European Solar Thermal Technology 

Platform (ESTTP), 2008 

89  http://www.solarge.org/ 
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 Lesna biomasa  

Delež OVE v rabi bruto končne energije je leta 2008 znašal 14,9%90. Prispevek različnih OVE je 

sledeč91: 52,6 % lesna biomasa, 43,2 % hidroenergija, 3,0 % tekoča biogoriva ter 1,1 % bioplini 

(deponijski plin, drugi bioplini ter plin iz čistilnih naprav). Uporaba lesne biomase za oskrbo s 

toploto je ključnega pomena. Daleč največ lesne biomase (69 % leta 2008) se porabi v 

gospodinjstvih za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode92. Energetski rabi lesne biomase v 

gospodinjstvih sledi raba lesne biomase za proizvodnjo toplote in v manjši meri za proizvodnjo 

električne energije v panogi predelave lesa in proizvodnje lesnih izdelkov, ki se zmanjšuje. 

Obraten trend je bilo v letu 2008 zaznati pri rabi lesne biomase v transformacijah, ki se je 

povečala za skoraj 200 %. Tako veliko povečanje je v daleč največji meri posledica sosežiga lesne 

biomase pri proizvodnji električne energije v velikih termoenergetskih objektih TEŠ in TET ter 

pri SPTE v TE-TOL-u93.  

Kot osnova za oceno potencialov lesne biomase za energetsko rabo so za lesno biomaso iz 

gozdov uporabljeni podatki Zavoda za gozdove, za lesne ostanke iz lesnopredelovalne 

industrije in kmetijstva pa ocene Gozdarskega inštituta Slovenije94. Upoštevaje možni posek, je 

količina letno razpoložljive lesne biomase iz gozdov, primerne za energetsko rabo, leta 2009 

znašala med 615 tisoč m3 in 1.476 tisoč m3 95. Dejanski posek vseh sortimentov, razen hlodovine 

(vrste,ki se običajno uporabljajo za drva) je leta 2009 znašal 1.421.000 m3. Glede na to, da letni 

prirastek lesne biomase (lesa) v gospodarskih gozdovih Slovenije znatno presega dovoljeni 

posek ter da je po letu 2020 zaradi približevanja optimalni povprečni hektarski lesni zalogi 

slovenskih gozdov v dolgoročnejših projekcijah predvideno manj intenzivno akumuliranje 

prirastka, kot ga določa Program razvoja gozdov (1996), je po letu 2020 realno pričakovati, da 

bo iz slovenskih gozdov možno pridobiti še več lesne biomase, primerne za pridobivanje 

energije. Ocenjeno je, da je mogoče povečati energetsko rabo lesne biomase na 3 milijone m3, 

dolgoročno pa na 4 milijone m3 letno96. Upoštevaje povprečno energetsko vrednost 8.801 MJ/m3, 

ki jo predstavlja povprečna energetska vrednost 11 drevesnih vrst, ki so najpogostejše v 

Sloveniji97, znaša dolgoročni potencial lesne biomase iz gozdov za energetsko rabo 35,2 PJ/leto. 

                                                 
90 Delež OVE je izračunan na osnovi metodologije EUROSTAT in razpoložljivih podatkov SURS-a (brez sončne in 

geotermalne energije) in se nekoliko razlikuje od deleža OVE izračunanega pri katerem se upošteva ocena rabe 

sončne in geotermalne energije, in ki znaša 15,3 %. 

91 Letni energetski pregled za leto 2008, IJS CEU, 2009 

92 Statistika za ta del rabe je zelo slaba, saj obstajata samo dva podatka: ocena za leto 2000 in ocena na podlagi 

rezultatov ankete o rabi energije v gospodinjstvih (324 ktoe), ki je bila narejena leta 2002. Na povečanje porabe 

lesne biomase je mogoče sklepati iz zmanjšanja porabe kurilnega olja v zadnjih letih ter porasta cen kurilnega 

olja. Gozdarski inštitut Slovenije ocenjuje, da se v gospodinjstvih letno porabi nekaj čez 1 milijon m3 okroglega 

lesa, v večini primerov gre za rabo polen, Krajnc. N., Piškur M., EGES 1/2009, 2009.  

93 Delež električne energije iz lesne biomase v proizvodnji električne energije iz OVE je leta 2008 znašal 5,4 %. 

94 Operativni program rabe lesne biomase kot vira energije (OP EN LES 2007-2013), predlog Ministrstva za okolje 

in prostor (http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/dokumenti/op_enles_koncno.doc), IJS CEU, 2007. 

95 Poročilo Zavoda za gozdove Slovenije o gozdovih za leto 2009, Zavod za gozdove, 2010. 

96 Vloga Zavoda za gozdove Slovenije na področju učinkovite rabe lesa za energijo, Beguš J., Konferenca 

Obnovljivi viri in učinkovita raba energije, Ljubljana, 2009. 

97  Šumarska enciklopedija, Jugoslovanski leksikografski zavod, Zagreb 1987. 

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/dokumenti/op_enles_koncno.doc
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Energetski potencial lesne biomase na področju kmetijstva (žetvenih ostankov, ostankov v 

sadovnjakih in vinogradih, biomase mejic) znaša od 240 tisoč m3/leto do 336 tisoč m3/leto 

oziroma od 2,1 PJ/leto do 3 PJ/leto. Celotna količina lesnih ostankov je ocenjena od 722 tisoč 

m3/leto do 1.190 tisoč m3/leto oziroma od 6,4 PJ/leto do 10,5 PJ/leto.  

V predlogu Operativnega programa rabe lesne biomase kot vira energije (OP ENLES 2007-

2013), ki je bil pripravljen na podlagi Resolucije o nacionalnem energetskem programu 

ReNEP98, je v sedemletnem obdobju 2013 načrtovana izvedba vrste ukrepov za povečanje 

proizvodnje toplote iz lesne biomase v višini 2,77 PJ oziroma v povprečju 0,4 PJ/leto. Indikativni 

cilji OVE za ogrevanje in hlajenje do leta 2020 za Slovenijo so ovrednoteni tudi v okviru projekta 

REPAP202099, namen katerega je prispevati k izvajanju Direktive 2009/28/ES na nacionalnem 

nivoju. Cilji so opredeljeni na osnovi dveh scenarijev, in sicer scenarija za doseganje nacionalnih 

ciljev OVE leta 2020 (scenarij NAT) ter scenarija aktivne podpore OVE in doseganja deležev 

OVE v rabi bruto končne energije, ki presegajo nacionalne cilje (scenarij ACT). Sektorski cilj za 

delež OVE pri ogrevanju in hlajenju je zastavljen na ravni 36,1 % v NAT scenariju ter 36,8 % v 

ACT scenariju. Ocenjeno je, da ima za doseganje teh dveh ciljev ključno vlogo lesna biomasa, ki 

naj bi v scenariju NAT prispevala 88 % ciljne vrednosti OVE pri ogrevanju in hlajenju, v 

scenariju ACT pa 86 %. Tako naj bi se v obdobju od leta 2005 do leta 2020 povečala proizvodnja 

toplote in hladu iz lesne biomase po NAT scenariju za 373 ktoe (15,6 PJ) oziroma 367 ktoe (15,4 

PJ) po ACT scenariju, kar pomeni povprečno rast proizvodnje toplote in hladu iz lesne biomase 

po obeh scenarijih v višini približno 1 PJ/leto. Leta 2020 naj bi proizvodnja toplote in hladu iz 

lesne biomase znašala 820 ktoe (34,3 PJ) po NAT scenariju in 814 ktoe (34,1 PJ) po ACT 

scenariju, kar bistveno presega v AN OVE ocenjeno količino toplote in hladu iz vseh OVE, ki 

znaša 625 ktoe (26,2 PJ). Rezultati projekta REPAP2020 za Slovenijo so upoštevani kot usmeritev 

v nadaljnje povečanje rabe lesne biomase pri proizvodnji toplote in hladu, ki je ključnega 

pomena za doseganje sektorskega cilja.  

V REF in INT strategiji so upoštevana naslednja izhodišča in predpostavke: 

 obe strategiji analizirata rabo lesne biomase v gospodinjstvih, zasebnem in javnem 

storitvenem sektorju ter industriji. Model, ki opisuje uporabo kotlov na polena, sekance 

in pelete v gospodinjstvih, javnem sektorju, ostalem storitvenem sektorju, temelji na 

upoštevanju življenjskega cikla ogrevalnih naprav, tržnih deležih različnih tehnologij 

med novo kupljenimi napravami v različnih sektorjih (Tabela 37, Tabela 38, Tabela 39) 

ter tehničnih in obratovalnih značilnostih posamezne tehnologije (glej poglavji 

Gospodinjstva in Storitvene dejavnosti). Pri tem je za obdobje do leta 2020 ključna 

predpostavka nadomeščanje kurilnega olja za ogrevanje z lesno biomaso in drugimi 

OVE. Delež vseh novo kupljenih kotlov na lesno biomaso v gospodinjstvih, predvsem 

visoko učinkovitih, v REF strategiji narašča, in sicer z 25,2 % leta 2010 na 31 % leta 2030, 

v INT strategiji pa je ta delež nižji in leta 2030 znaša 28 %, predvsem zaradi večjega 

deleža mikro SPTE ter daljinskega ogrevanja; 

                                                 
98 Uradni list RS, št. 57/2004 

99 Renewable Energy Policy Action Paving the Way for 2020, http://www.repap2020.eu/  

http://www.repap2020.eu/
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 V javnem in zasebnem storitvenem sektorju je v obeh strategijah načrtovano bistveno 

povečanje deleža novo kupljenih kotlov na lesno biomaso. Ta tehnologija, poleg 

toplotnih črpalk in solarnega ogrevanja, bo največ prispevala k dvigu deleža OVE v rabi 

bruto končne energije za ogrevanje in hlajenje v teh dveh sektorjih. Inštalirana toplotna 

moč novo kupljenih kotlov na lesno biomaso v gospodinjstvih, sektorju bo leta 2030 

znašala od 1.496 MWt (INT strategija) do 1.577 MWt (REF strategija); 

 Razvoj na področju uporabe lesne biomase v malih in velikih kurilnih napravah v 

industriji je analiziran na osnovi podatkov in trendov razpisov Ministrstva za 

gospodarstvo v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne 

infrastrukture za obdobje 2007–2013, baze kurilnih naprav REMIS ter energetske 

statistike. Načrtovana je zamenjava starih ter vgradnja novih kotlov na lesno biomaso 

(do leta 2030 do 100 MW oziroma do 200 MW vgrajenih sodobnih kotlov na lesno 

biomaso v REF oziroma INT strategiji)100; 

 Razvoj novih sistemov daljinskega ogrevanja in SPTE iz lesne biomase do leta 2020 je 

določen na osnovi ocenjenega ekonomskega potenciala, ki je podan v OP ENLES, ob 

predpostavki, da je v obdobju 2010-2020 mogoče ta potencial podvojiti (REF strategija). 

Do leta 2030 je načrtovano povečanje inštalirane toplotne moči sistemov daljinskega 

ogrevanja na lesno biomaso, vključno s sistemi, ki so manjši od 1 MWt, od 306 MWt (REF 

strategija) do 411 MWt (INT strategija).  

Tabela 37: Tržni delež tehnologij ogrevanja, hlajenja in priprave sanitarne tople vode – gospodinjstva 

TEHNOLOGIJA 

OGREVANJA 

TŽNI DELEŽ *%+ 

2010 2020 2030 

REF INT REF INT REF INT 

Premog 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

Les – izboljšana tehn. 6,79 6,79 19,70 18,95 25,73 22,76 

Les – standardna tehn. 18,36 18,36 11,99 11,91 5,27 5,29 

Kurilno olje - izboljšana tehn. 0,95 0,95 1,67 1,66 0,02 0,02 

Kurilno olje - standardna tehn. 30,88 30,88 1,18 1,18 0,05 0,05 

Z. plin – kondenzac. kotli 2,80 2,80 12,33 10,97 15,66 9,24 

Z. plin – standardni kotli 17,72 17,72 20,20 20,10 12,51 12,22 

Daljinsko ogrevanje 18,19 18,19 18,50 18,89 19,50 21,69 

Toplotne črpalke (GEO) 0,70 0,70 2,85 2,80 3,67 3,49 

Toplotne črpalke (KOL) 0,78 0,78 5,32 5,24 5,91 5,58 

Toplotne črpalke (ZRAK) 0,15 0,15 2,43 2,38 4,79 4,61 

Električna energija 2,35 2,35 1,44 1,43 0,27 0,26 

Mikro SPTE 0,00 0,00 0,82 2,52 3,16 10,20 

Solarno ogrevanje 0,28 0,28 1,57 1,97 3,44 4,58 

Delež OVE 27,06 27,06 43,85 43,25 48,82 46,31 

Vir: IJS-CEU 

                                                 
100  Obseg v REF strategiji je skladen z programom OPENLES (40 MW do leta 2015), v INT strategiji pa se vgradnja 

z enako dinamiko nadaljuje celotno obdobje bilanc. 
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Tabela 38: Tržni delež tehnologij ogrevanja, hlajenja in priprave sanitarne tople vode – javni sektor 

TEHNOLOGIJA 

OGREVANJA 

TŽNI DELEŽ *%+ 

2010 2020 2030 

REF INT REF INT REF INT 

Les – izboljšana tehn. 0,93 0,93 9,83 9,33 17,17 15,24 

Kurilno olje - izboljšana tehn. 1,32 1,32 4,31 3,11 0,04 0,02 

Kurilno olje - standardna tehn. 66,58 66,59 18,72 17,88 0,02 0,01 

UNP - izboljšana tehn. 0,72 0,72 0,64 0,55 0,33 0,02 

UNP - standardna tehn. 8,04 8,04 3,21 2,94 0,94 0,69 

Z. plin – kondenzac. kotli 0,94 0,94 5,78 4,93 6,29 0,29 

Z. plin – standardni kotli 5,40 5,40 11,82 10,68 7,27 4,95 

Neposredna raba geo. energije 0,07 0,05 0,53 0,52 0,84 0,97 

Daljinsko ogrevanje 9,79 9,80 25,03 26,67 33,00 35,28 

Toplotne črpalke (GEO) 0,28 0,28 6,52 6,14 9,95 8,90 

Toplotne črpalke (voda - voda) 0,03 0,03 0,72 0,68 1,11 0,99 

Električna energija 3,23 3,23 1,61 1,61 0,00 0,00 

Sopr. toplote in el. energije 0,82 0,82 7,23 10,27 14,45 21,73 

Solarno ogrevanje 0,07 0,07 2,24 2,92 6,82 9,15 

Ni ogrevanja 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 

Delež OVE 1,38 1,36 19,86 19,59 35,88 35,24 

Vir: IJS-CEU 

Tabela 39: Tržni delež tehnologij ogrevanja, hlajenja in priprave sanitarne tople vode – ostali storitveni sektor 

TEHNOLOGIJA 

OGREVANJA 

 TŽNI DELEŽ *%+  

2010 2020 2030 

REF INT REF INT REF INT 

Les – izboljšana tehn. 0,83 0,79 10,36 9,96 16,27 16,35 

Kurilno olje - izboljšana tehn. 1,22 1,18 4,25 4,08 0,05 0,05 

Kurilno olje - standardna tehn. 55,22 55,80 11,78 11,38 0,03 0,02 

UNP - izboljšana tehn. 0,84 0,81 1,39 1,33 1,08 0,88 

UNP - standardna tehn. 7,41 7,37 4,79 4,61 1,49 1,38 

Z. plin – kondenzac. kotli 1,06 1,03 7,55 4,80 10,68 2,12 

Z. plin – standardni kotli 5,29 5,27 10,16 9,29 6,43 4,89 

Neposredna raba geo. energije 17,00 17,01 20,95 22,67 23,35 26,05 

Daljinsko ogrevanje 5,85 5,86 10,23 10,72 11,94 12,28 

Toplotne črpalke (GEO) 0,29 0,27 7,11 6,84 10,09 10,45 

Toplotne črpalke (voda - voda) 0,03 0,03 0,79 0,76 1,12 1,16 

Električna energija 3,23 2,83 1,61 1,41 0,00 0,00 

Sopr. toplote in el. energije 0,06 0,06 5,95 8,66 11,79 17,49 

Solarno ogrevanje 0,27 0,27 1,67 2,08 4,28 5,46 

Ni ogrevanja 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 

Delež OVE 18,41 18,38 40,89 42,30 55,11 59,47 

Vir: IJS-CEU 
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 Obnovljiva energija iz toplotnih črpalk 

Izhodiščna bilanca uporabe geotermalnih toplotnih črpalk temelji na analizi, ki jo je za potrebe 

AN OVE pripravil Geološki zavod Slovenije101, ki vsakih pet let sistematično zbira podatke o 

uporabi geotermalne energije v Sloveniji. Konec leta 2009 je v Sloveniji delovalo 3.850 

geotermalnih toplotnih črpalk, in sicer 1.950 črpalk izvedenih v odprti različici (voda-voda) ter 

1.900 črpalk izvedenih bodisi v horizontalni bodisi v vertikalni zaprti različici (zemlja-voda). 

Skupna toplotna moč geotermalnih črpalk znaša 43 MW, izkoriščena toplotna energija pa 215 

TJ/leto. Energija oddana v okolico v hladilnem načinu obratovanja je 16 TJ/leto. Podatki o 

številu toplotnih črpalkah zrak-voda ter proizvedeni toploti oziroma hladu v teh napravah niso 

na razpolago in so ocenjeni. Pri razvoju trga toplotnih črpalk je upoštevana analiza trga EU-

25102. Za rastoče trge, kot je avstrijski (17.890 prodanih toplotnih črpalk leta 2009103) je značilna 

več kot 40 % letna rast, razviti trgi, kot je švedski (116.900 prodanih toplotnih črpalk leta 2009) 

pa rastejo z 20 % stopnjo. Podobno kot pri lesni masi je obseg pridobivanja obnovljive energije 

iz toplotnih črpalk določen na osnovi modela ogrevalnih naprav ter tržnih deležih različnih 

tehnologij v novo kupljenih napravah ločeno za gospodinjstva ter storitveni sektor, upoštevaje 

tehnične in obratovalne značilnostih toplotnih črpalk s talnimi kolektorji, geo sond ter toplotnih 

črpalk zrak-voda (glej poglavji Gospodinjstva in Storitvene dejavnosti). Toplotne črpalke imajo 

poleg lesne biomase ključno vlogo pri zagotavljanju dodatne proizvodnje toplote in hladu iz 

OVE. V obeh scenarijih je načrtovana neprekinjena rast dodatne proizvodnje toplote in hladu s 

toplotnimi črpalkami do leta 2030, in sicer 3.359 TJ/leto v REF strategiji (dodatno inštalirana 

toplotna moč 1.162 MWt) ) ter 3.121 TJ/leto v INT strategiji (1.091 MWt). Dinamika pospešenega 

uvajanja toplotnih črpalk omejena z ukrepi URE ter zakonitostmi procesa obnavljanja 

obstoječega fonda naprav za proizvodnjo toplote in hladu. V industriji je načrtovano 

izkoriščanje odpadne toplote in uporaba različnih toplotnih črpalk (od 19 MW do 37 MW v letu 

2030). Pri izračunih je za toplotne črpalke na odpadno toploto upoštevano grelno število 6, za 

ostale črpalke pa 3,5. Uporabljene predpostavke o prihodnjem razvoju proizvodnje toplote in 

hladu iz OVE prikazujeta Tabela 40 in  

Tabela 41. K ocenjenemu povečanju proizvodnje toplote in hladu iz OVE v REF strategiji 

razvoja (7.375 TJ do leta 2020 oziroma 8.272 TJ do leta 2030) in INT strategiji razvoja (7.896 TJ do 

leta 2020 oziroma 9.359 TJ do leta 2030) največ prispevata lesna biomasa in obnovljiva energija 

iz toplotnih črpalk (predvsem geotermalna), kot prikazujeta sliki (Slika 48 in Slika 49).  

Slika 57 in Slika 4 podajata primerjavo med REF in INT scenarijem po posameznem viru OVE. 

Slika 52 prikazuje dinamiko sprememb celotne dodatne proizvodnje toplote in hladu iz OVE v 

posameznem letu do leta 2030 v primerjavi z dinamiko v ključnem sektorju (gospodinjstva) ter 

dinamiko dodatne proizvodnje OVE iz ključnega vira – lesne biomase. 

                                                 
101 Bilanca uporabe geotermalnih toplotnih črpalk in ocena možnosti izgradnje geotermalnih elektrarn do leta 2020 

v Sloveniji za potrebe Akcijskega načrta OVE, Rajver D., Lapanje A., Geološki zavod Slovenije, 2010 

102 European Heat Pump Action Plan, European Heat Pump Association, 2008 

103 Outlook 2010, European Heat Pump Statistics, Summary, www.ehpa.org 

http://www.ehpa.org/
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Tabela 40: Dodatna proizvodnja toplote in hladu iz OVE v obdobju 2010-2030 

  
DODATNA PROIZVODNJA TOPLOTE IN HLADU 

 IZ OVE [TJ] 

 
STRATEGIJ

A 
2010 2015 2020 2025 2030 

Geotermalna energija 
REF 22 79 136 167 190 

INT 21 95 160 212 263 

Sončna energija 
REF 55 283 757 1.235 1.719 

INT 55 452 908 1.493 2.095 

Lesna biomasa 
REF 98 3.009 4.118 3.659 3.001 

INT 169 3.337 4.618 4.427 3.879 

Toplotne črpalke 
REF 144 1.438 2.355 2.958 3.359 

INT 144 1.385 2.204 2.766 3.121 

SKUPAJ 
REF 329 4.809 7.366 8.019 8.268 

INT 397 5.270 7.890 8.897 9.358 

 

Tabela 41: Dodatno inštalirana toplotna moč OVE v novih napravah v obdobju 2010-2030 

  
DODATNA INSTALIRANA TOPLOTNA IN HLADILNA 

MOČ OVE *MW+ 

 
STRATEGIJ

A 
2010 2015 2020 2025 2030 

Geotermalna 
energija 

REF 2 6 10 12 14 

INT 2 7 12 15 19 

Sončna energija 
REF 57 292 778 1.264 1.749 

INT 57 470 956 1.590 2.224 

Lesna biomasa 
REF 49 650 1.011 1.311 1.577 

INT 49 645 969 1.230 1.496 

Toplotne črpalke 
REF 21 404 675 930 1.162 

INT 21 401 643 863 1.091 

SKUPAJ 
REF 129 1.352 2.475 3.517 4.503 

INT 129 1.523 2.579 3.698 4.830 
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Slika 48: Dodatna proizvodnja toplote in hladu iz OVE v REF in INT strategiji v obdobju 2010-2030 
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Slika 49: Dodatna toplotna in hladilna moč novih naprav OVE v REF in INT strategiji v obdobju 2010-2030 
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Slika 50: Primerjava dodatno proizvedene toplote in hladu iz OVE med REF in INT strategijo 
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Slika 51: Primerjava dodatno inštalirane toplotne moči OVE naprav med REF in INT strategijo 
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Slika 52: Pregled dinamike sprememb dodatne proizvodnje toplote in hladu iz OVE med REF in INT strategijo za 

ključni sektor in tehnologijo  
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3. Scenariji proizvodnje električne energije na 
prenosnem omrežju 

V dosedanjem razvoju elektroenergetskega sektorja je Slovenija uspela doseči uravnoteženo 

strukturo primarnih virov za proizvodnjo električne energije (premog, vodna energija, jedrska 

energija) ter ima odprte možnosti nadaljnje diverzifikacije virov. V prihodnosti je na področju 

proizvodnje električne energije največji izziv postopen prehod na nizkoogljične vire pri oskrbi z 

energijo. Elementi prehoda v nizoogljično proizvodnjo električne energije so: maksimiranje 

izrabe OVE glede na okoljsko in družbeno sprejemljivost, dolgoročna izraba jedrske energije za 

proizvodnjo električne energije in usmerjena raba fosilnih goriv v prehodnem obdobju 

(nizkoogljični viri, domači viri, visoki izkoristki proizvodnih naprav). Zaradi zastarelosti in 

posledično nizkih izkoristkov je v naslednjih letih potrebno nadomestiti večino obstoječih 

termoenergetskih objektov z novejšimi in učinkovitejšimi enotami na čistejša goriva. Zaostrujejo 

se tudi zahteve Direktive o industrijskem onesnaževanju glede emisij v zrak.  

Izhodišča za oblikovanje scenarijev 

Glavni cilji pri proizvodnji električne energije, ki so izhodišče za oblikovanje scenarijev, so 

povzeti po predhodnih strateških dokumentih in so: 

 konkurenčnost proizvodnje električne energije v Sloveniji in zmanjševanje obremenitev 

okolja; 

 povečanje deleža OVEe ter tako prispevati k cilju 25% deleža v rabi bruto končne 

energije; 

 avtonomnost elektroenergetskega sistema v kritičnih razmerah in povezanost sistema s 

sosednjimi trgi;  

 kakovost in zanesljivosti oskrbe z električno energijo. 

Za doseganje teh ciljev to so bile upoštevane naslednje usmeritve:  

 prednostna izraba potencialov OVE za proizvodnjo električne energije; 

 izkoriščanje visoko učinkovite SPTE104; 

 nadaljnje izkoriščanje premogovnika Velenje v povezavi s proizvodnjo električne 

energije in postopno zapiranje do leta 2054; 

 nadaljnje dolgoročno izkoriščanje jedrske energije v Sloveniji. 

 

                                                 
104  Glej poglavje Soproizvodnja toplote in električne energije 
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Scenariji so oblikovani tako, da omogočajo ravnotežje med deloma nasprotujočimi si cilji 

zanesljivosti oskrbe, konkurenčnosti ter okoljskimi cilji z: 

 diverzifikacijo virov pri proizvodnji električne energije najmanj na sedanji ravni: 

zagotavljati ustrezno diverzificirano in uravnoteženo mešanico virov za oskrbo z 

električno energijo. Danes proizvodnja električne energije v Sloveniji sloni na treh virih: 

hidroenergiji, premogu in jedrski energiji. Tri vire je smiselno ohraniti nadalje zaradi 

strateške zanesljivosti. 

 pospešenim uvajanjem nizkoogljičnih tehnologij za proizvodnjo električne energije; 

 zagotavljanjem pretežnega deleža proizvodnje električne energije iz domačih virov; 

 usmerjanjem rabe premoga: usklajevanje ciljev zanesljivosti oskrbe, zmanjšanja emisij 

TGP in konkurenčnosti na naslednji način: 

o obveznosti zmanjševanja emisij TGP iz podnebno energetskega paketa se bodo 

izpolnjevale v okviru sheme EU ETS, kljub temu bo pridobivanje premoga v 

Sloveniji od leta 2015 dalje omejeno na en premogovnik, uporaba drugih 

premogov se bo znatno zmanjšala in postopoma prenehala; 

o raba premoga bo omejena na kurilne naprave z visokim izkoristkom na osnovi 

BAT tehnologij; 

o višina letne proizvodnje premoga iz Premogovnika Velenje (PV) bo usklajena z 

zagotavljanjem konkurenčnosti PV in konkurenčne proizvodnje električne 

energije v TEŠ;  

 pospešeno izvedbo investicij za nadomestitev proizvodnih naprav, ki bodo prenehale z 

obratovanjem do leta 2015. V primeru neizvajanja naložb priprava potrebnih 

neposrednih mednarodnih razpisov za nove proizvodne zmogljivosti, kot jih dopušča 

Direktiva 2005/89/ES; 

 zagotavljanjem rezervne moči za primarno, sekundarno in terciarno regulacijo delovne 

in jalove energije skladno s pravili ENTSO-E 105: v državi je nujno zagotoviti 100% moči 

za primarno regulacijo, najmanj od 66 do 100% za sekundarno regulacijo in v vsaj 50-

odstotnem deležu za terciarno in sekundarno regulacijo skupaj. Usmeritev NEP je, da se 

ob ekonomskih pogojih zagotavlja celotni obseg sekundarne in terciarne regulacije v 

Sloveniji, sicer se preostalo rezervno moč zagotavlja na območju, ki nima omejitev 

daljnovodnih povezav. Ob ekonomskih pogojih se zagotavlja celotni obseg regulacije v 

Sloveniji; 

 usmerjanjem izgradnje proizvodnih termoenergetskih objektov na obstoječe energetske 

in industrijske lokacije, ki so s stališča rabe prostora, razpoložljive infrastrukture, 

kadrovskih potencialov, družbene sprejemljivosti in vpetosti v elektroenergetsko 

omrežje za prenos električne energije najprimernejše za proizvodnjo električne energije; 

 konkurenčnostjo električne energije iz novih proizvodnih enot na regionalnem trgu;  

 usklajevanjem velikosti novih enot z velikostjo slovenskega elektroenergetskega sistema 

in vpetostjo v mednarodno trgovanje z električno energijo106;  

                                                 
105  Vir: ENTSO-E Operational Handbook – dostopno na: https://www.entsoe.eu/index.php?id=57 

106  Podrobnejša optimizacija velikosti in investicije je sicer stvar podjetniškega odločanja. Zaradi velikosti 

slovenskega sistema so sicer zaželeni manjši proizvodni objekti, vendar pa po drugi strani ekonomija obsega 

prispeva k večji konkurenčnosti projektov, poslovnih subjektov. 
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 omogočanjem razvoja proizvodnje električne energije kot izvozne gospodarske 

dejavnosti ob upoštevanju okoljskih ciljev, ob ustreznem zagotavljanju zanesljivosti in 

ustreznem obračunu stroškov za sistemske storitve; 

 robustnostjo rešitev glede na pričakovane okoljske standarde emisij v zrak in cene 

emisijskih kuponov za izpuste ogljikovega dioksida; 

 uporabo zrelih najboljših razpoložljivih tehnologij (BAT)za enote nad 10 MW. Pri 

manjših enotah pa se izrazito gradi tudi na prednostih zgodnjega privzemanja sodobnih 

tehnologij.  

 uporabo energentov z nižjimi specifičnimi emisijami TGP pri prenovah, kar prispeva k 

doseganju cilja EU v okviru ETS;  

 zagotavljanjem možnosti za zajem ogljika pri vseh novih proizvodnih enotah in obvezna 

uporaba te tehnologije, ko bo to ekonomsko upravičena in tehnično preverjena 

tehnologija;  

 upoštevanjem visokih okoljskih standardov, zlasti uporaba najsodobnejših naprav za 

čiščenje NOx - uporaba sekundarnih ukrepov za čiščenje NOx (denitrifikacijske naprave, 

temelječe bodisi na katalitskem ali nekatalitskem postopku) na napravah za fosilna 

goriva, ki bodo začela z obratovanjem po letu 2015; 

 usklajevanjem razvoja energetike s cilji države na področju preprečevanja podnebnih 

sprememb. Ključen instrument zmanjševanja emisij TGP za velike kurilne naprave je 

trgovanje zmanjševanja z emisijami v EU, izpusti teh naprav niso vključeni v nacionalne 

cilje zmanjšanja izpustov TGP držav članic – cilj je oblikovan na ravni celotnega trga EU, 

ta sektor ni vključen v nacionalne cilje.  

Predvideni novi objekti 

 Termoelektrarne  

Proizvodnja električne energije v termoenergetskih objektih z električno močjo nad 10 MW 

poteka v Sloveniji na štirih energetskih lokacijah: Šoštanj, Brestanica, Trbovlje in Ljubljana. 

Izgradnja novih proizvodnih enot bo prednostno usmerjena na obstoječe lokacije 

termoelektrarn, toplarn in industrijske lokacije, ki so s stališča rabe prostora, razpoložljive 

infrastrukture, kadrovskih potencialov, družbene sprejemljivosti in vpetosti v elektroenergetsko 

omrežje za prenos električne energije najprimernejše za proizvodnjo električne energije. 

Popolnoma nove lokacije za termoelektrarne in termoelektrarne toplarne skladno z 

usmeritvami iz Strategije prostorskega razvoja RS107, niso predvidene. 

Strateška usmeritev NEP na področju proizvodnje električne energije v termoelektrarnah in 

termoelektrarnah toplarnah je usmerjanje investicij na obstoječe lokacije in načrtovanje 

nadomestnih objektov z uporabo ekološko sprejemljivih goriv, predvsem delni prehod na 

zemeljski plin, prednostno SPTE z visokim izkoristkom (glej tudi poglavje Soproizvodnja 

                                                 
107  Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS), Ur. l. RS, št. 76/2004. 
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toplote in električne energije). Cilj je tudi večja uporaba lesne biomase vendar prednostno v 

SPTE z visokim izkoristkom, tudi v sosežigu.  

Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) 

V Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) trenutno obratujejo parni blok 3 (TEŠ3) s 50 MW108, parni blok 

4 (TEŠ4) z 248 MW, plinska turbina pri bloku 4 (TEŠ4 - plin) z 42 MW, parni blok 5 (TEŠ5) s 

305 MW ter plinska turbina pri bloku 5 (TEŠ5 - plin) z 42 MW instalirane električne moči. 

Energent obstoječih parnih blokov TEŠ je lignit iz Premogovnika Velenje. 

V veljavnem Nacionalnem energetskem programu (ReNEP)109, je bila leta 2004 potrjena 

usmeritev, da je “Dolgoročno ohranjanje proizvodnje lignita v Premogovniku Velenje pomembno zaradi 

diverzifikacije energetskih virov, predvsem za proizvodnjo električne energije. Prav tako je pomembna 

strateška zanesljivost pri oskrbi z energijo, zlasti zmanjševanje tveganj pri oskrbi z energijo ob izjemnih 

ekonomskih ali političnih razmerah, saj je lignit poleg obnovljivih virov energije edini domači energetski 

vir. Proizvodnjo lignita v Premogovniku Velenje lahko zagotovimo z: dolgoročnim povezovanjem poslov 

pridobivanja lignita in proizvodnje električne energije na temelju cen, ki zagotavljajo zanesljivo delo 

rudnika ter optimalno proizvodnjo električne energije in za del proizvedene električne energije iz 

velenjskega lignita lahko Vlada Republike Slovenije po letu 2007 uveljavi mehanizem prednostnega 

dispečiranja in s tem zagotavlja prodajo električne energije proizvedene na podlagi domačih virov do 

največ 15% primarne energije za pokritje skupnih potreb po električni energiji v Sloveniji.”  

Sprejeta je bila odločitev o naložbi v Blok 6 (TEŠ6), trenutno potekajo aktivnosti za pridobivanje 

gradbenega dovoljenja. Za TEŠ6 je bila izbrana t.i. klasična prašna tehnologija, ki predstavlja 

zrelo tehnologijo v predpostavljenem velikostnem razredu (600 MW na generatorju, 549 MW na 

pragu). TEŠ6 bo termoelektrarna z ultra nadkritičnimi parametri pare narejena na osnovi 

koncepta BoA110, in bo dosegla neto izkoristek, kot ga zahteva BAT za zgorevanje lignita. 

Izkoristek proizvodnje električne energije v novi enoti bo okrog 43% in bo v primerjavi z 

obstoječimi bloki boljši za 30%. TEŠ6 bo po načrtih začel poskusno obratovati konec leta 2014. 

Do leta 2015 bosta nehala obratovati TEŠ3 in TEŠ4. Z začetkom obratovanja nadomestnega TEŠ6 

bo TEŠ5 prešel v hladno rezervo, po letu 2027 pa bo deloval samo še TEŠ6. Skupne zmogljivosti 

blokov 1, 2, 3, 4 in 5, ki jih bo blok 6 nadomestil so 370 MW (bloki 1 do 4), oziroma 759 MW 

(vključno z blokom 5 in PT). 

TEŠ ima zelo pomembno vlogo v slovenskem EES pri zagotavljanju sistemskih storitev, TEŠ in 

NEK pa sta edini podporni točki s proizvodnjo električne energije za stabilno obratovanje v 

400 kV in 220 kV omrežju, ki lahko vzdržujeta napetostno stabilnost v slovenskem EES.  

                                                 
108  Moč na pragu elektrarne. 

109  Ur. l. RS, št. 57/2004 

110  nem. Braunkohlenblocks mit optimierter Anlagentechnik 
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Povzetek načrtovanih aktivnosti v TEŠ: 

 zaustavitev energetsko neučinkovitih blokov 1 do leta 2010, 3 in 4 do leta 2015 ob izteku 

življenjske dobe in neizpolnjevanja okoljskih standardov; 

 obratovanje bloka 5 v hladni rezervi od leta 2015 in dokončna zaustavitev leta 2027; 

 izgradnja novega premogovnega bloka – TEŠ 6 z začetkom obratovanja 2014 (investicija 

je v teku). 

Termoelektrarna Toplarna Ljubljana (TE-TOL) 

Termoelektrarna Toplarna Ljubljana je največji objekt za SPTE ter tretji največji energetski objekt 

v Sloveniji. Njena osnovna vloga je proizvodnja toplote za sistem daljinskega ogrevanja v 

Ljubljani (toplarna). Trenutno v TE-TOL-u obratujeta parna bloka 1 in 2 (TE-TOL1 in TE-TOL2) 

s skupno električno močjo 68 MW111 ter parni blok 3 (TE-TOL3) s 45 MW instalirane moči. 

Primarni energent obstoječih blokov TE-TOL je rjavi premog z nizko vsebnostjo žvepla. 

Uporablja se izključno indonezijski premog. Po prigradnji zgorevalne rešetke na kotlu TE-TOL3 

se od oktobra 2008 v parnem bloku 3 v sosežigu uporabljajo tudi lesni sekanci. 

Na prihodnje obratovanje TE-TOL bo bistveno vpliva Direktiva o industrijskem onesnaževanju, 

ki zahteva izboljšanje parametrov izpustov škodljivih snovi v zrak od 1. 1. 2016. Investicije v 

SPTE spodbuja podporna shema za električno energijo proizvedeno v SPTE z visokim 

izkoristkom. Podpore so skladne Smernicam o državni pomoči za varstvo okolja in Direktivo 

2004/8/ES o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote.  

V TE-TOL je načrtovana postavitev (v dveh fazah) sodobne SPTE plinsko parne enote (TE-TOL 

PPE) skupne električne moči od 214 do 268 MW. V oceni upoštevamo, da bo prva faza plinsko 

parne enote (TE-TOL PPE1, 107 - 134 MW) končana leta 2015. Po zaključku prve faze plinsko 

parne enote bo nehal z obratovanjem parni blok 2. Dokončanje celotne TE-TOL PPE (druga faza 

projekta, TE-TOL PPE2, 107 - 134 MW) je predvideno v letu 2020, ko bo nehal z obratovanjem 

tudi parni blok 1. Zaradi ciljev podnebne politike bo do leta 2020 nehal z obratovanjem tudi 

parni blok 3. Predvidena letna proizvodnja električne energije v TE-TOL PPE znaša 910 GWh. V 

TE-TOL je načrtovana tudi izgradnja objekta, ki bo izkoriščal odpadke v energetske namene 

predvidene moči 5 MWe. Velike so tudi možnosti za nadaljnje izkoriščanje lesne biomase. 

TE-TOL: 

 prehod na zemeljski plin – v prvi fazi do leta 2015 prigradnja plinske turbine električne 

moči 107 MW in v drugi fazi do leta 2020 prigradnja druge plinske turbine z močjo 

107 MW112. 

                                                 
111  Moč na pragu elektrarne. 

112  Trenutno dostopna informacija o velikostnem razredu načrtovanih enote PPE v TE-TOL. V procesu 

podjetniškega odločanja je možna izbira tudi manjše enote. 
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Termoelektrarna Trbovlje (TET) 

Termoelektrarna Trbovlje obsega dva plinska bloka moči 2x29 MW113 (TET PB1 in TET PB2) ter 

parni blok z instalirano močjo 110 MW (TET4). V letu 2010 bosta plinska bloka zaradi starosti 

prenehala z obratovanjem. Energent TET4 je rjavi premog iz Rudnika Trbovlje–Hrastnik (RTH). 

Obstoječi parni blok, ki je v obratovanju od leta 1968, prejema državno pomoč za zagotavljanje 

zanesljive oskrbe z električno energijo iz domačih virov, ki pokriva stroške proizvodnje nad 

tržno ceno električne energije. Pridobivanje premoga iz RTH se bo prenehalo najkasneje do leta 

2012, dinamika je opredeljena v Zakonu o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in 

razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH)114.  

V skladu s strateško usmeritvijo NEP, ki predvideva ohranitev obstoječih lokacij, so za lokacijo 

TET analizirane razpoložljive možnosti za nadaljevanje proizvodnje električne energije tudi po 

ustavitvi TET4. 

Pri izračunih dolgoročnih bilanc se je izkazalo, da proizvodnja električne energije iz uvoženega 

premoga na lokaciji TET, glede na sedanje obratovalne stroške, omejene možnosti za 

podaljšanje življenjske dobe ter zahtevano izboljšanje obratovalnih parametrov enote TET4 

(praktično ne bo mogoče doseganje izkoristkov za BAT tehnologije115), višje stroške goriva 

(dodatni stroški za transport premoga, pričakovana cena uvoženega premoga je višja od 

nabavne cene goriva danes - glej poglavje Davki in cene ), dodatne stroške (odplačilo investicije, 

cene emisijskih kuponov) ter zmanjšane prihodke zaradi neupravičenosti do državne pomoči za 

zagotavljanje zanesljive oskrbe iz domačih virov primarne energije, ne bo konkurenčna116.  

Po letu 2012,ko se ne bo več uporabljal rjavega premoga iz RTH117, bo TET ostal brez prihodkov 

iz podpore za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov 

primarne energije, ki so v zadnjih petih letih znašali med 20,8 mio € v letu 2005 (37,06 €/MWh 

za 563 GWh) do 8,8 mio € v letu 2009 (20,75 €/MWh za 423,3 GWh)118. Po letu 2012 bo vsa 

proizvodnja iz fosilnih goriv obremenjena s stroški emisijskih kuponov, saj se ukinja brezplačna 

delitev kuponov za proizvodnjo električne energije (nakup vseh kuponov na avkcijah). Posebni 

cilji za zmanjševanje emisij TGP iz proizvodnje električne energije, ki je vključena v evropsko 

                                                 
113  Moč na pragu elektrarne. 

114  Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH), 

Ur. l. RS, št. 61/2000, Spremembe: Ur.l. RS, št. 42/2003, 55/2003-UPB1, 71/2004, 26/2005-UPB2, 43/2010 (49/2010 

popr.). 

115  Kot pokazatelj, da je obstoječa naprava BAT se lahko jemlje vrednost izkoristka od 36-40% ali, če je po 

rekonstrukciji naprave povečanje izkoristka za 3%. (vir: Evropska komisija: Integrated Pollution Prevention and 

Control Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006) 

116  Potrebna investicija v posodobitev TET4 70 mio. €2008, variabilni stroški 3,4 €2008/MWh, fiksni stroški 

133.708 €2008/MW/leto, stroški za gorivo glej poglavje Davki in cene, celotni izkoristek 34-36%, obseg proizvodnje 

do 850 GWh/leto (pasovno obratovanje). 

117  Vir: Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in 

razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-C), Ur. l. RS, št. 43/2010 

118  Vir: Letna poročila TET od leta 2004 do 2008, poročila Direktorata za energijo Ministrstva za gospodarstvo o 

poslovanju elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije. 
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trgovalno shemo (ETS), sicer niso predvideni, vendar pa je vprašljiva nadaljnja proizvodnja, ki 

je nekonkurenčna, neusklajena z dolgoročnimi strateškimi usmeritvami za preprečevanje 

podnebnih sprememb ter ni utemeljena s stališča zanesljivosti oskrbe (uvoz premoga) in 

vprašljiva glede izpolnjevanja zahtev BAT tehnologije.  

Kot alternativa podaljšanju življenjske dobe TET4 je bila analizirana izgradnja sodobne plinsko 

parne enote (TET PPE) velikosti do 300 MW119 (lokacija TET ima zaradi omejenih prenosnih 

kapacitet omejene možnosti glede velikosti potencialne enote). V optimizacijskem izračunu, ki 

temelji na optimizaciji stroškov , se je izkazalo, da tudi proizvodnje iz TET PPE na trgu ni 

možno plasirati brez izgube. Izračun je pokazal, da je za predviden obseg moči uporaba 

zemeljskega plina za proizvodnjo električne energije v plinsko parni enoti nekonkurenčna120 v 

celotnem obdobju načrtovanja (lastna cena proizvedene električne energije je višja od tržne 

cene).  

V scenarije te opcije sicer vključimo, vendar se v dolgoročni energetski bilanci ne odrazijo, iz 

zgoraj navedenih razlogov. Izvedba teh alternativ bi zahtevala ustrezne mehanizme in sredstva 

za pokrivanje izgube pri proizvodnji električne energije. Lokacija ostaja prednostna energetska 

lokacija, vendar pa so njene omejitve glede velikosti enote, ovira za konkurenčnosti proizvodnje 

na odprtem trgu z električno energijo. 

V skladu s strateško usmeritvijo NEP, ki predvideva ohranitev obstoječih lokacij, je lokacija TET 

predvidena za zagotavljanje rezervnih zmogljivosti za terciarno regulacijo z izgradnjo nove 

vršne plinske enote na tekoče gorivo velikostnega razreda do 170 MW (TET PE), ki bo 

zagotavljala proizvodnjo električne energije tudi po letu 2015. Razvoj podjetja pa se bo 

predvidoma širil na področje OVE in drugih naložb v energetiki v ožji in širši regiji.  

Načrtovane aktivnosti v TET: 

 zaustavitev TET-PB1 in TET-PB2 leta 2010 (iztek življenjske dobe); 

 zaustavitev TET4 do leta 2015 (povečani stroški obratovanja); 

 prigradnja plinske turbine električne moči 170 MW. 

Termoelektrarna Brestanica (TEB) 

Zaradi vloge TEB v slovenskem EES je TEB zasnovana tako, da omogoča zelo veliko 

obratovalno fleksibilnost. Agregati kot gorivo lahko uporabljajo zemeljski plin iz plinovodnega 

omrežja ali ekstra lahko kurilno olje iz lastnih skladiščnih kapacitet, delujejo pa tudi na 

mešanico obeh goriv. Termoelektrarna Brestanica s petimi plinskimi turbinami, tri (TEB1,2,3) po 

                                                 
119  Vir: Razvojni projekti TET, spletna stran TET, http://www.tet.si/si/o-podjetju/razvojni-projekti/#ppe (izpis 

avgust 2010) 

120  Potrebna investicija v PPE velikosti 290 MW 218 mio. €2008, variabilni stroški 3,75 €2008/MWh, fiksni stroški  

27.500 €2008/MW/leto, stroški za goriva in emisijske kupone - glej poglavje Davki in cene, celotni izkoristek 

55,1%, obseg proizvodnje 4.400 ur/leto oz. 1.244 GWh (konično obratovanje) 



NEP – DOLGOROČNE ENERGETSKE BILANCE RS DO LETA 2030 – IZHODIŠČA IJS CEU 

 

Verzija 3, 18.5.2011, izpis  9.6.2011  144 
 

21 MW121 in dve (TEB4,5) po 112 MW, potrebuje od zahtevka za start do polne moči vsega 15 

minut, s čimer izpolnjuje zahteve ENTSO-E za zagotavljanje terciarne rezerve. V scenarijih je 

predvideno, da se po izteku življenjske dobe, predvidoma leta 2015, agregati TEB1,2,3 

nadomestijo z novimi agregati TEB6,7,8 skupne moči 153 MW. 

Načrtovane aktivnosti v TEB: 

 zaustavitev TEB1, TEB2, TEB3 leta 2010 (iztek življenjske dobe); 

 prigradnja treh novih plinskih turbin skupne električne moči 153 MW. 

Plinsko parne elektrarne (PPE) 

V tretjem analiziranem scenariju razvoja slovenske energetike, ki predvideva nadaljnjo 

diverzifikacijo virov za proizvodnjo električne energije s četrtim energentom, zemeljskim 

plinom, je predvidena izgradnja dveh novih plinsko parnih elektrarn do leta 2030. Za nove 

plinsko parne elektrarne velja že v uvodu omenjeno načelo, da so lahko locirane samo na 

obstoječih lokacijah termoelektrarn, toplarn ter industrijskih lokacijah, ki so s stališča rabe 

prostora, razpoložljive infrastrukture, kadrovskih potencialov, družbene sprejemljivosti in 

vpetosti v elektroenergetsko omrežje za prenos električne energije najprimernejše za 

proizvodnjo električne energije. V bilancah sta upoštevani dve enoti (PPE1 in PPE2) skupne 

moči 792 (2×396) MW. Za PPE1 je predviden vstop v obratovanje leta med letoma 2020 in 2025 

in za PPE2 leta med letom 2025 in 2030. 

Predviden razvoj PPE: 

 postavitev dveh novih plinsko parnih turbin skupne električne moči 792 (2x396) MW. 

 Jedrske elektrarne  

NEK. Nuklearna elektrarna Krško (NEK) ima poseben položaj v slovenskem EES, saj je v 

deljenem lastništvu Republike Slovenije in Republike Hrvaške z enakovrednima deležema. Z 

uveljavitvijo pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške v letu 2003 o 

ureditvi statusnih in pravnih razmerij v NEK se 50% proizvedene električne energije dobavlja 

hrvaškemu elektrogospodarstvu in ni na trgu z električno energijo v Sloveniji. Z vgradnjo nove 

nizkotlačne parne turbine v letu 2006 se je povečala moč jedrske elektrarne na 696 MW. 

Aktivnosti glede podaljšanja življenjske dobe NEK že potekajo, zato je v vseh scenarijih NEP 

predvideno podaljšanje življenjske dobe do leta 2043.  

Nova jedrska elektrarna. V scenariju razvoja slovenske energetike, ki predvideva nadaljnjo, 

dolgoročno uporabo jedrske energije za proizvodnjo električne energije, je predvidena izgradnja 

nove jedrske elektrarne ob obstoječi NEK, predvidoma do leta 2027. Predpostavljena je nova 

jedrska elektrarna (JEK) velikostnega razreda od 1.000 do 1.600 MW. V izračunu dolgoročnih 

                                                 
121  Moč na pragu elektrarne. 



NEP – DOLGOROČNE ENERGETSKE BILANCE RS DO LETA 2030 – IZHODIŠČA IJS CEU 

 

Verzija 3, 18.5.2011, izpis  9.6.2011  145 
 

energetskih bilanc je podrobneje obdelana enota manjše moči, ocenjeni pa so tudi učinki 

izgradnji večje enote. 

NEK in JEK: 

 podaljšanje življenjske dobe Nuklearne elektrarne Krško do leta 2043; 

 prigradnja nove jedrske elektrarne z električno močjo od 1000 do 1.600 MW do leta 2027.  

Tabela 42 in  

Tabela 43 prikazujeta karakteristike vseh novih termoenergetskih objektov priključenih na 

prenosno omrežje, ki so vključeni v NEP. Za projekte, ki se že izvajajo niso navedeni podatki o 

višini investicije. 

Tabela 42: Karakteristike novih termoenergetskih objektov vključno z jedrskimi, ki so priključeni na prenosno 

omrežje in so obravnavani v NEP-u – projekti v izvajanju 

PROJEKT/OBJEKT MOČ NA 
PRAGU 

[MW] 

PREDVIDENI ROK 
DOKONČANJA PROJEKTA 

(LETO) 

GORIVO VIŠINA INVESTICIJE122 
 

*mio €2008] 

NOSILEC/ 
IZVAJALEC 
PROJEKTA 

Projekti v izvajanju 

TE Šoštanj (TEŠ6) 549 2014 Lignit 997 TEŠ 

Podaljšanje življenjske dobe 
NEK 

696 2023 UO2 250 (ocena) NEK 

 

Tabela 43: Karakteristike termoenergetskih objektov vključno z jedrskimi, ki so priključeni na prenosno omrežje 

in so obravnavani v NEP-u – projekti v pripravi in potencialni projekti 

PROJEKT/OBJEKT 

MOČ NA 
PRAGU 

[MW] 

PREDVIDENI ROK 
DOKONČANJA PROJEKTA 

(LETO) 

GORIVO 

VIŠINA INVESTICIJE
122

 
 

[mio €2008+ 

NOSILEC/ 
IZVAJALEC
/PROMOT

OR 
PROJEKTA 

Projekti v fazi načrtovanja in potencialni projekti 

TE Brestanica (TEB6,7,8) 153 2015 ZP, ELKO 51 TEB 

TE Trbovlje –terciarna rezerva 
(TET VPT) 

170 2015 ELKO 45 TET 

TE-TOL PPE – prva faza (TE-
TOL PPE1) 

107-134 2015 ZP 

162 

TE-TOL 

TE-TOL PPE – druga faza (TE-
TOL PPE2) 

107-134 2020 ZP TE-TOL 

Jedrska elektrarna Krško - blok 
2 (JEK) 

1.000-
1.600 

2022 - 2027 UO2 3.000 -6.000 GEN 

Nove PPE (PPE1 in PPE2) 2×396 2022 in 2026 ZP 2×248,3 --- 

                                                 
122  Vse navede investicijske vrednosti so brez stroškov financiranja. 
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V tabeli (Tabela 44) je prikazan razpon specifičnih investicij (v €2008/kW) v termoenergetske 

objekte povzet po strokovni literaturi123. 

Tabela 44: Razpon specifičnih investicijskih stroškov  termoenergetskih objektov 

Objekt SETIS 
[€2008/kW] 

Electricity cost 
generation 2010, 

IEA  
[€2008/kW] 

Future of Nuclear 
Power, MIT, iz 2003 in 

2009 
[€2008/kW] 

The Cost of New Generating 
Capacity in Perspective, Nuclear 

Energy Institute (NEI), 2010 
[€2008/kW] 

TE lignit/rjavi premog 1.396 od 1.494 do 2.370 1.691 (ocena iz 2003) 
1.745 (ocena iz 2009) 

1.546 

Plinsko parne elektrarne 703 od 536 do 1.261 650 (ocena iz 2003) 
645 (ocena iz 2009) 

687 (trg ZDA) 

Jedrske elektrarne 2.824 od 2.625 do 3.987 2.602 (ocena iz 2003) 
3.035 (ocena iz 2009) 

od 2.748 do 3.091 

Slika 53 prikazuje skupno instalirano moč na pragu obstoječih elektrarnah priključenih na 

prenosno omrežje od leta 2010 do leta 2030 z upoštevanjem 50% moči NEK. Leta 2030 bodo od 

obstoječih elektrarn predvidoma v obratovanju le še NEK, dve enoti v Brestanici (rezervne 

zmogljivosti 228 MW) in hidroelektrane.  

 

Slika 53: Skupna instalirana moč na pragu obstoječih elektrarnah priključenih na prenosno omrežje od 2010 do 

leta 2030 (50% NEK)  

                                                 
123  SETIS, podatkovna baza, https://odin.jrc.ec.europa.eu/SETIS/SETIS1.html#, podatki iz leta 2007 

 Electricity cost generation 2010, IEA, 2010 (Pregled projektov v pripravi in izvajanju) 

 Future of Nuclear Power, MIT, 2009 in 2003 

 The Cost of New Generating Capacity in Perspective, Nuclear Energy Institute (NEI), 2010 
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 Hidroelektrarne  

Izkoriščanje vodne energije v Sloveniji ima zelo bogato in dolgo tradicijo. Med tem, ko sta 

Drava in Soča energetsko že primerno izkoriščeni, ostaja Sava med večjimi potenciali za 

povečanje proizvodnje električne energije iz OVE. V vseh scenarijih je upoštevan enak 

ambiciozen načrt izgradnje hidroenergetskih objektov. Usmeritev NEP je pospešena izgradnja 

vseh realno izvedljivih projektov do leta 2030. 

Zgornja Sava. Na zgornjem porečju reke Save trenutno obratujejo 3 velike hidroelektrarne (HE 

Moste/Završnica, HE Mavčiče in HE Medvode) s skupno močjo 84 MW124 in povprečno letno 

proizvodnjo električne energije 198 GWh. Na zgornji Savi je predvidena ekološka sanacija in 

doinstalacija HE Moste, skladno z zahtevami okoljske sprejemljivosti in drugimi vidiki rabe 

prostora. S prenovo bi se moč na pragu HE Moste s sedanjih 21 MW dvignila na 48 MW, 

predvideno povprečno letno povečanje proizvodnje električne energije pa bo znašalo okrog 34 

GWh (povečanje s sedanjih 64 GWh na 98 GWh). Prenovljen objekt naj bi začel obratovati v letu 

2022. 

Srednja Sava. S sklepom vlade je izgradnja verige na srednji Savi uvrščena med nacionalne 

razvojne projekte125. V veljavi je Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne 

energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadolega126, koncesijska pogodba še ni 

podpisana. V NEP je vključena srednjesavska veriga v celotnem obsegu, z maksimalno 

dinamiko izgradnje. Začetek gradnje je predviden leta 2012, v omrežje pa naj bi bila prva 

hidroelektrarna vključena leta 2015, celotna veriga pa naj bi bila zgrajena in vključena v omrežje 

do leta 2030. Predvideni vrstni red izgradnje je od spodaj navzgor. Predvidena skupna moč 

hidroelektrarn na srednji Savi 333 MW127, povprečna letna proizvodnja električne energije pa 

1.029 GWh. Dinamika izgradnje posameznih hidroelektrarn je prikazana v tabeli (Tabela 45). 

Koncesionar (HSE) proučuje tehnične različice. Optimalno obratovanje in s tem optimalna 

energetska izraba vodotoka bosta doseženi po dokončanju celotne verige. Veriga HE na srednji 

Savi je predmet okoljske ocene NEP. 

Spodnja Sava. Na spodnjem porečju reke Save trenutno obratujejo 3 velike hidroelektrarne (HE 

Vrhovo, HE Boštanj in HE Blanca) s skupno močjo na pragu 108 MW in povprečno letno 

proizvodnjo električne energije 391 GWh. Skupna moč celotne spodnjesavske verige, ki bo 

zgrajena postopno do leta 2018, bo 218 MW, povprečna letna proizvodnja električne energije pa 

832 GWh (Tabela 45).   

                                                 
124  Moč na pragu elektrarne. 

125  Sklep vlade, 10. januarja 2008 o spremembi in dopolnitvi Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih: »projekt 

se razširi na področje srednje Save, zato se je vsebinsko dopolnil in preimenoval v Projekt Izgradnja novih 

proizvodnih objektov HE na Savi« 

126  Ur. l. RS, št. 121/2004, št. 83/2006 

127  Moč na pragu elektrarne. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200683&stevilka=3630
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Drava. Na reki Dravi, ki je energetsko najpomembnejši vodotok v Sloveniji, danes obratuje 

sklenjena veriga 8 hidroelektrarn s skupno močjo 581 MW in povprečno letno proizvodnjo 

električne energije okrog 2.700 GWh. V dolgoročnih bilancah sta upoštevani celoviti prenovi HE 

Zlatoličje in HE Formin, preostale HE na Dravi so bile že prenovljene. S prenovo HE Zlatoličje 

in HE Formin bodo poenotene pretočne zmogljivosti verige hidroelektrarn na reki Dravi ter 

povečana moč verige za 36 MW in letna proizvodnja električne energije za 93 GWh. 

Mura. Mura je energetsko praktično še neizkoriščena. Trenutno obratuje mala HE Ceršak, z 

instalirano močjo 0,67 MW in srednjo proizvodnjo električne energije 4,7 GWh letno, kot edina 

hidroelektrarna na slovenskem delu Mure. Koncesija je sicer podeljena za sedem elektrarn, v 

dolgoročnih bilancah je do leta 2030 pričakovana izgradnja HE Hrastje Mota. Druge potencialne 

HE na delu vodnega telesa reke Mure od Sladkega Vrha do Veržeja pa bodo odvisne od 

nadaljnjih analiz in presoj okoljske sprejemljivosti128 in jih obravnavamo med drugimi 

potencialnimi elektrarnami, ki niso opredeljene na vodotok natančno.  

Soča. Na porečju Soče trenutno obratujejo 3 velike hidroelektrarne s skupno močjo 136 MW in 

454 GWh povprečne letne proizvodnje električne energije. Do leta 2030 je potencialna izgradnja 

HE Učja, kar bo odvisno od nadaljnjih analiz in presoj okoljske sprejemljivosti.  

Skupaj HE. Skladno z usmeritvam k prednostni izrabi OVE je za predlog NEP v vseh scenarijih 

predvidenih še za 159 MW HE drugih elektrarn, ki jih bo potrebno v prihodnje preveriti glede 

na okoljsko in prostorsko sprejemljivost in za katere še ni ustreznih analiz.  

Črpalne hidroelektrarne (ČHE). ČHE na samo energetsko bilanco nimajo vpliva, saj so ob 

odsotnosti naravnega pritoka neto porabniki električne energije, pripomorejo pa k večji 

zanesljivosti elektroenergetskega sistema, pomembno pa vplivajo tudi na razmere na trgu z 

električno energijo, zato so pomemben element ocene učinkov scenarijev NEP in simulacije 

delovanja EES v tržnih razmerah. V obratovanju je ČHE Avče, z zmogljivostjo 185 MW 

(turbinski režim obratovanja). V analizi dolgoročnih bilanc je predvideno, da bo do leta 2018 

zgrajena ČHE Kozjak (400 MW - turbinski režim obratovanja) ter do leta 2028 še ena ČHE na 

porečjih Drave, Save in Soče (180 MW - turbinski režim obratovanja). ČHE so predvidene tako v 

Resoluciji o nacionalnem energetskem programu in Odloku o strategiji prostorskega razvoja 

RS129. ČHE je Kozjak je bila načrtovana že v Resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih za 

obdobje 2007 do 2023.  

Tabela 45 prikazuje karakteristike vseh novih hidroenergetskih objektov priključenih na 

prenosno omrežje, ki so vključeni v NEP. Investicijski stroški za vsako posamezno 

hidroelektrarno so odvisni od geografske danosti lokacije in so v razponu od 1.500 do 

4.625 €2008/kW. 

                                                 
128  Ur. l. RS, št. 120/2005 

129  Ur. l. RS, št. 76/2004 
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Tabela 45: Karakteristike novih hidroenergetskih objektov priključenih na prenosno omrežje, ki so vključeni v 

NEP – projekti v izvajanju 

PROJEKT/OBJEKT 

MOČ NA 
PRAGU 

 
[MW] 

PREDVIDENA 
PROIZVODNJA ELEKTRIČNE 

ENERGIJE [GWh/leto] 

PREDVIDENI 
ROK 

DOKONČANJA 
PROJEKTA 

[leto] 

VIŠINA 
INVESTICIJE

122
/ 

*mio €2008] 

NOSILEC/ 
IZVAJALEC 

Projekti v izvajanju 

HE Krško 39 145 2013 103 HESS 

Prenova HE Zlatoličje 144 (Δ 24) 524 (Δ 61) 2013 --- DEM 

 

Tabela 46: Karakteristike novih hidroenergetskih objektov priključenih na prenosno omrežje, ki so vključeni v 

NEP – projekti v izvajanju 

PROJEKT/OBJEKT 

MOČ 
NA 

PRAGU 

 
[MW] 

PREDVIDENA PROIZVODNJA 
ELEKTRIČNE ENERGIJE 

[GWh/leto] 

PREDVIDENI 
ROK 

DOKONČANJA 
PROJEKTA 

[leto] 

NOSILEC/ 
IZVAJALEC/PROMOTOR 

PROJEKTA 

Projekti v fazi načrtov in potencialni projekti 

Zgornja Sava 

Doinstalacija HE Moste 
48  

[Δ 35] 
98 (Δ 34) 2022 SEL 

Srednja Sava 

HE Suhadol 43 148 2018 HSE 

HE Trbovlje 35 117 2020 HSE 

HE Renke 36 118 2022 HSE 

HE Ponoviče 68 215 2024 HSE 

HE Kresnice 29 92 2026 HSE 

HE Jevnica 29 91 2028 HSE 

Spodnja Sava 

HE Brežice 41 161 2015 HESS 

HE Mokrice 30 135 2018 HESS 

Drava 

Prenova HE Formin Δ 12 Δ 32 2018 DEM 

Druge HE 

HE Učja 34 30 2016 SENG 

HE Mura 1 17 82 2022 DEM 

Druge HE na porečjih Save, Drave, 
Soče in Mure 

159 400 do 2030 --- 

ČHE 

ČHE Kozjak* 400 --- 2018 DEM 

ČHE Matica* 185 --- 2028 --- 

* turbinski reţim obratovanja 
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Emisije iz velikih kurilnih naprav 

Projekcije emisij snovi v zrak termoelektrarn in termoelektrarn toplarn za obdobje 2010 – 2030 

so narejene na osnovi nabora naprav, ki bodo obratovale v tem obdobju, vrste in količine goriv, 

ki se bodo uporabljale za proizvodnjo električne energije in toplote, pričakovanih oziroma 

dovoljenih emisijskih koncentracij onesnaževal v dimnih plinih ter za obstoječe naprave na 

podlagi preteklih emisij. Osnovna metoda za izračun emisij je zmnožek porabe goriva in 

emisijskega faktorja.  

Emisijski faktor, ki sledi iz zakonodaje je določen z zmnožkom emisijske koncentracije in 

volumna dimnih plinov na energijsko enoto, ki je izračunana iz predpostavljenih lastnosti 

goriva (kurilnost in predvsem kemijska sestava). Dejanski emisijski faktor je izračun kot 

kvocient dejanskih emisij v določenem letu in rabe goriva. V projekcijah je uporabljen nižji 

emisijski faktor. Zakonodaja, ki ureja emisije iz velikih kurilnih naprav dovoljuje napravam 120 

urno delovanje brez čistilnih naprav. To je v projekcijah upoštevano preko analize občutljivosti 

rezultatov. 

Emisije iz velikih kurilnih naprav določa Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz 

velikih kurilnih naprav130 oziroma izdana okoljevarstvena dovoljenja. V času priprave tega 

dokumenta (NEP) pa se spreminja Direktiva 2001/80/ES o omejevanju emisij določenih 

onesnaževal v zrak iz velikih kurilnih naprav, ki je podlaga za slovensko uredbo. Direktiva je 

bila vključena v novelirano Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah 

(Direktiva IPPC), ki je bila v evropskem parlamentu potrjena 7.7.2010131. Za obstoječe naprave 

postavlja so v direktivi nove, strožje mejne vrednosti emisij žveplovega dioksida, dušikovih 

oksidov in skupnega prahu, ki se jim bodo obravnavane elektrarne morale prilagoditi 

najkasneje v letu 2016. Zato so bile v letih 2010 in 2015 za zakonodajne emisijske faktorjev 

upoštevane emisijske koncentracije iz Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz 

velikih kurilnih naprav, po letu 2016 pa koncentracije iz prenovljene direktive IPPC. 

Emisije iz novih velikih kurilnih naprav, kamor sodijo nova premogovna enota v 

Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ6), potencialna vršna plinska elektrarna v okviru Termoelektrarne 

Trbovlje na tekoče gorivo (TET PE) ter nove naprave na lokacijah Termoelektrarne Toplarne 

Ljubljana (TE-TOL PPE1 in TE-TOL PPE2), Termoelektrarne Brestanica (TEB6, TEB7 in TEB8) in 

druge potencialne plinsko parne elektrarne PPE, ki bodo kot gorivo uporabljale zemeljski plin 

(PPE) ali ekstra lahko kurilno olje (vršne plinske turbine za zagotavljanje rezervnih 

zmogljivosti) so izračunane ob uporabi emisijskega faktorja, ki je izračunan ob upoštevanju 

mejnih koncentracij iz direktive IPPC in predstavljajo BAT vrednosti za izbrane tehnologije.  

                                                 
130  Ur. l. RS, št. 73/2005, 92/2007 

131  Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on industrial emissions. 
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Ocene emisij CO2- Ocene emisij ogljikovega dioksida so narejene kot vsota prispevkov emisij 

zgorevanja trdnih, tekočih ter plinastih goriv in procesnih emisij zaradi rabe aditiva za potrebe 

razžveplanja dimnih plinov velikih kurilnih naprav TEŠ in TET.  

Slika 54: Primerjava zakonodajnih in dejanskih emisijskih koncentracij za obstoječe naprave ter zakonodajne 

emisijske koncentracije za nove naprave 

  MEJNE EMISIJSKE KONCENTRACIJE IZ ZAKONODAJE 

  SO2 [mg/Nm3] NOx [mg/Nm3] PRAH [mg/Nm3] 

 gorivo 
do 

vključno 
2015 

po 2015 
do 

vključno 
2015 

po 2015 
do 

vključno 
2015 

po 2015 

TEŠ obstoječe enote trdno gorivo 400 200 500 200 50 20 

TET obstoječa enota trdno gorivo 1000 200 600 200 100 20 

TE-TOL obstoječe enote trdno gorivo 476 200 600 200 100 20 

TEŠ 6 trdno gorivo 150 150 200 200 10 10 

TEŠ PT zemeljski plin 35 35 50 50   

TE-TOL PPE zemeljski plin 35 35 50 50   

Nove enote PPE zemeljski plin 35 35 50 50   

Vir: Uredba VKN, Direktiva IPPC 

IZRAČUNANE DEJANSKE EMISIJSKE KONCENTRACIJE132 

  SO2 NOx PRAH 

  [mg/Nm3] [mg/Nm3] [mg/Nm3] 

TEŠ obstoječe enote trdno gorivo 273 491 13 

TET obstoječa enota trdno gorivo 650 422 22 

TE-TOL obstoječe enote trdno gorivo 238 456 19 

Vir: IJS-CEU 

Scenariji oskrbe z električno energijo 

Izhodiščne usmeritve pri oblikovanju scenarijev oskrbe z električno energijo so podrobno 

opisane v poglavju 3.2. Ključne strateške dileme prihodnjega razvoja energetike pri oskrbi z 

električno energijo so bile : 

 usklajevanje ciljev preprečevanje podnebnih sprememb in zanesljivosti oskrbe in 

nadaljnja uporaba domačega premoga; 

o Dilema je bila obravnavana že v veljavnem NEP (ReNEP), ki se je opredelil za 

nadaljnje dolgoročno izkoriščanje lignita iz Premogovnika Velenje (PV) z 

                                                 
132  Dejanske emisijske koncentracije so izračunane iz podatkov o emisijah v bazi REMIS ter podatkov o porabi 

goriva, ki so v poročilih v okviru EU-ETS za leti 2008 in 2009. Vzeta je maksimalna vrednost. Volumen dimnih 

plinov je povzet iz Operativnega programa zmanjševanja emisij snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (2006). 
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dolgoročnim povezovanjem pridobivanja lignita in proizvodnje električne 

energije na temelju cen, ki zagotavljajo zanesljivo delo PV ter optimalno 

proizvodnjo električne energije. Po tej odločitvi so se znatno povečale ambicije 

podnebnih politik EU in Slovenije, po drugi strani pa je v EU zaživel enoten trg z 

emisijskimi kuponi. Trg z emisijami omogoča subjektom, ki delujejo v razmerah 

prostega trga z električno energijo, da se o zmanjšanju svojih emisij TGP odločajo 

na podlagi tržnih signalov. Države za te subjekte v okviru skupne podnebne 

politike EU nimajo obveznosti zmanjševanja emisij TGP in se za administrativne 

cilje odločajo po svoji presoji. V primeru Slovenije sta smiselni dve alternativi – 

popolno zaprtje Premogovnika Velenje ali pa, kot je že opredeljeno v ReNEP, 

ohranjanje proizvodnje na konkurenčni ravni v TEŠ in PV. Prenehanje 

izkoriščanja RTH je že odločeno v Zakonu (ZPZRTH) in ReNEP. Izkoriščanje 

uvoženega premoga bistveno ne povečuje zanesljivosti oskrbe, poleg tega 

tovrstna proizvodnja zaradi transportnih stroškov in pričakovanih cen premoga 

na mednarodnem trgu po analizah ne bo konkurenčna. 

Glede na izhodišča v ReNEP je v vseh scenarijih predvideno nadaljnje 

izkoriščanje premoga v PV. Potrebno je zagotoviti izkoristek proizvodne enote, 

kot je priporočen za nove najboljše razpoložljive tehnologije (BAT) ter zagotoviti 

ustrezni obseg sekundarne regulacije za sistemske storitve. Preverjanje podrobne 

velikosti enote ni predmet strateškega, temveč podjetniškega odločanja, ki se 

prilagaja specifičnim dejavnikom projekta in izvaja z ustreznim mednarodnim 

razpisom. V kolikor bi se država v okviru podnebne politike odločila za svoje 

cilje zmanjšanja emisij TGP, bi bilo potrebno velikost enote ter obseg proizvodnje 

v Premogovniku Velenje določiti administrativno v okviru postopkov 

strateškega odločanja. Projekt TEŠ6 prispeva k zmanjšanju specifičnih emisij TGP 

glede na dosedanje emisije, kar ima učinek na zmanjšanje emisij v okviru 

evropske sheme za trgovanje z emisijami, ne zmanjšuje pa izpustov v državi.  

Scenariji brez izvedbe investicije v TEŠ6 so obdelani v posebni analizi: 

Dopolnitev strokovnih podlag za NEP z oceno hipotetičnega scenarija razvoja 

energetike ob zapiranju Premogovnika Velenje in prenehanju proizvodnje 

električne energije iz domačega premoga do leta 2027.  

 maksimiranje proizvodnje električne energije iz OVEe ob upoštevanju okoljske 

sprejemljivosti;  

o s ciljem povečanja deleža OVE, povečanja energetske učinkovitosti in 

zmanjševanja skupnih in specifičnih emisij TGP iz proizvodnje električne 

energije je NEP usmerjen v izgradnjo vseh okoljsko sprejemljivih objektov OVE 

do leta 2030. Načrtovano je dokončanje verige HE na Spodnji Savi, izgradnja 

verige HE na Srednji Savi ter vseh HE na Muri, ki so preverjene glede okoljske 

sprejemljivosti. Med leti 2020 in 2030 predpostavljamo izgradnjo nadaljnjih 121 
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MW hidroelektrarn izmed preostalih elektrarn na teh vodotokih ali na drugih 

vodotokih; 

o z zmanjševanjem rabe trdnih goriv se bo tudi raba biomase v sosežigu v 

termoelektrarnah postopoma zmanjševala. Preostalo proizvodnjo električne 

energije z izkoriščanjem OVE v manjših enotah obravnavamo v poglavju 

Razpršena proizvodnja električne energije in v okviru strategij trajnostne 

energetike. 

 ohranjanje, povečanje ali zmanjšanje diverzfikacije virov energije, tehnologij in 

lokacij za proizvodnjo električne energije; 

o za dolgoročno ohranjanje diverzifikacije virov energije je potrebno omogočiti 

izgradnjo nove jedrske elektrarne v RS. Velikosti enot se gibljejo od 1.000 do 

1.600 MW. Glede na zahtevnost projekta je smiselno strateško odločitev o gradnji 

nove elektrarne, ki bi dolgoročno nadomestila obstoječo enoto, v določenem 

obdobju pa bosta obratovali vzporedno, sprejeti čim prej. Z odločitvijo na 

strateški ravni se zagotovi pogoje za optimiranje projekta na podjetniški ravni. 

Pravočasna odločitev je bistvenega pomena zlasti za načrtovanje 

kadrov133. Dolgoročna izraba jedrske energije z izgradnjo JEK2 z začetkom 

obratovanja med 2022 in 2030 je scenarijsko analizirana z drugimi alternativami.  

o Povečanje diverzifikacije s povečanjem deleža proizvodnje električne energije na 

zemeljski plin. Glede na trenutna izhodišča analize je proizvodnja električne 

energije iz zemeljskega plina zaenkrat manj konkurenčna, vendar pa ima 

pomembne prednosti SPTE. Poveča se tudi odvisnost od uvoza, kar je lahko v 

zimskih razmerah ob visoki porabi in nizki hidrologiji brez lastnih skladiščnih 

zmogljivosti kritično, kar je poleg vidika konkurenčnosti razlog, da je 

povečevanje proizvodnje iz zemeljskega plina potrebno usklajevati s proizvodnjo 

iz drugih virov. 

 optimiranje velikosti enot glede na velikost sistema ter zagotavljanje konkurenčnosti 

na enotnem trgu EU;  

o glede na velikost elektroenergetskega sistema je smiselno usmerjati izgradnjo v 

manjše enote, s čimer bi se izognili potrebam po dodatnih rezervnih 

zmogljivostih za terciarno regulacijo. Po drugi strani ekonomija obsega usmerja v 

izbor večjih proizvodnih enot. V scenarijih NEP podrobneje obravnavamo 

                                                 
133  Zlasti za zagotavljanje kontinuitete znanja na področju, dolgoročne konkurenčnosti investicije ter tudi zaradi 

dolgotrajnosti administrativnih postopkov, je smiselno odločitev o izgradnji JEK2 sprejeti čim prej. Določitev 

natančnejšega terminskega plana izgradnje in začetka obratovanja pa je smiselno prepustiti poslovnemu 

odločanju za optimiranje izvedbe, zlasti: nabavo opreme, oblikovanje strateškega partnerstva za naložbo, 

optimiranje financiranja naložbe ter zagotavljanje kadrov ob upoštevanju predpisanih postopkov varnostnih 

presoj in postopkov umeščanja v prostor vključno z mednarodnim posvetovanjem pri tem. 
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1.000 MW enoto za JEK2, vendar pa ocenimo tudi scenarij z večjo enoto moči 

1.600 MW. Podrobna odločitev o velikosti enote je predmet podjetniške 

odločitve, razen vprašanj državnih poroštev. 

Na podlagi predstavljenih strateških dilem so za NEP analizirani trije scenariji proizvodnje 

električne energije na prenosnem omrežju: 

1. Osnovni scenarij: modernizacija obstoječih termoelektrarn, ambiciozen načrt nadaljnje 

izgradnje hidroelektrarn ter podaljšanje življenjske dobe NEK;  

2. Jedrski scenarij (nadgradnja Osnovnega scenarija): zagotoviti dolgoročno izkoriščanje 

jedrske energije v Sloveniji, z nadaljnjim obratovanjem NEK in izgradnjo nove enote 

JEK2 ob lokaciji obstoječe, zagotoviti vzporedno obratovanje NEK in JEK2 v daljšem 

časovnem obdobju, izgradnja JEK2 z začetkom obratovanja leta 2022; 

3. Plinski scenarij (nadgradnja Osnovnega scenarija): zagotoviti nadaljnjo diverzifikacijo 

virov za proizvodnjo električne energije s četrtim energentom – zemeljskim plinom z 

izgradnjo dveh plinsko parnih elektrarn do leta 2030.  

V kolikor bodo vsi trije scenariji okoljsko in družbeno sprejemljivi, bo v NEP načrtovano 

podporno okolje ciljno usmerjeno za izvedbo osnovnega scenarija in omogočanje izvedbe 

ostalih projektov. Vlada ima posredne vzvode, da zagotovi in vzpodbudi izvedbo investicij iz 

osnovnega scenarija.  

Za analizo občutljivosti je bil narejen tudi BASE scenarij proizvodnje električne energije na 

prenosnem omrežju v katerem so upoštevane naslednje predpostavke: 

 termoelektrarne: v TEŠ bo do leta 2015 zgrajen blok 6 (investicija v izvajanju), do leta 

2015 bosta nehala obratovati bloka 3 in 4, blok 5 bo obratoval do leta 2027; v TE-TOL bo 

izvedena samo prva faza modernizacije do leta 2015 (prigradnja plinske turbine 

električne moči 107 MW), obstoječi blok 1 bo obratoval do leta 2020, blok 2 do leta 2015 

in blok 3 do leta 2030; za TET in TEB veljajo enake predpostavke kot v ostalih scenarijih; 

 hidroelektrarne: do leta 2030 bodo zgrajene HE Krško, HE Brežice, HE Mokrice, HE 

Učja, HE Trbovlje, HE Suhadol, HE Renke in bo izvedena prenova HE Moste; 

 jedrska elektrarna: skladno z načrti bo izvedeno podaljšanje življenjske dobe NEK. 
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4. Razpršena proizvodnja električne energije 
iz OVE 

Pričakovani razvoj razpršene lokalne proizvodnje električne energije iz OVE in s SPTE je 

analiziran za dve strategiji: referenčno (REF) in intenzivno (INT), ki sta bili oblikovani na 

podlagi stanja, ocenjenega potenciala v Sloveniji, pričakovanega razvoja tehnologij v obdobju 

analize ter upoštevanjem možnosti prostorskega umeščanja. Pri oblikovanju vseh scenarijev je 

bila upoštevana obveznost RS, da doseže 25-odstotni delež OVE v rabi bruto končne energije do 

leta 2020 (Direktiva 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov). Zaradi 

tega zelo ambicioznega cilja do leta 2020 referenčni scenarij obsega izjemno širok nabor ukrepov 

in spodbujevalnih mehanizmov. Scenarija se razlikujeta bolj izrazito po letu 2020, kjer v obdobju 

med letoma 2020 in 2030 intenzivni scenarij predvideva večji obsega investicij v proizvodnjo 

električne energije iz OVE. Ciljni delež OVE bo v letu 2020 dosežen le v kolikor bodo hkrati 

izvedeni tudi ukrepi na področju URE in z rabo energije povezanih politik, ki bodo ključne za 

obvladovanje rasti porabe energije v prihodnje.  

Za primerjavo je bila izdelana še strategija BASE, ki ne upošteva novih ukrepov in ne doseže 25-

odstotni obvezni delež OVE v rabi bruto končne energije do leta 2020. Okrepitev in nadgradnja 

sedanjih ukrepov s ciljem izpolnjevanja zahtev podnebno energetskega paketa EU niso 

predpostavljene. Tako je na okrnjeno izkoriščanje OVE, na drugi strani pa se glede na strategiji 

REF in INT strategijo zelo poveča skupna bruto končna raba energije. Zaradi tega je v tem 

primeru delež OVE v rabi bruto končne energije leta 2020 krepko pod zastavljenimi cilji. Prav 

tako v tej strategiji ni dosežen sektorski cilj 10 % OVE v prometu. 

V poglavju obravnavamo proizvodnjo električne energije iz OVE v elektrarnah z instalirano 

močjo do 10 MW ter vetrna polja, ki imajo skupno instalirano moč vetrnih elektrarn na polju 

nad 10 MW. Proizvodnja električne energije iz velikih hidroelektrarn, ki predstavlja večinski, 

skoraj 75% delež električne energije iz obnovljivih virov je opisana v poglavju 0, ključno vlogo 

pri doseganju cilja in nadaljnjem razvoju pa imajo tudi mali razpršeni viri, ki so opisani v tem 

poglavju. 

Vse ocene temeljijo na sedanjih zrelih tehnologijah. Samo pri sončnih elektrarnah v ocenah 

upoštevamo postopno zmanjšanje stroškov proizvodnje. Prav razvoj tehnologij, njihov tržni 

prodor in vse večja ekonomska dostopnost je ena glavnih negotovosti pri ocenjevanju 

prihodnjega razvoja, posledično pa je možen razpon razpršene proizvodnje v letu 2030 še 

bistveno večji od analiziranega.  

Predpostavke o ekonomskih in tehnoloških karakteristikah so povzete po Metodologiji  

določanja referenčnih stroškov električne energije proizvedene iz obnovljivih virov 

energije,  (Sklep MG - št. 360-81/2009-1). 

http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Sprejeti_predpisi/Met_RS_OVE_2009.pdf
http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Sprejeti_predpisi/Met_RS_OVE_2009.pdf
http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Sprejeti_predpisi/Met_RS_OVE_2009.pdf
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Potencial OVE za razpršeno proizvodnjo električne 
energije 

Pregledane so bile ocene o tehničnem, ekonomskem in ekološko sprejemljivem potencialu 

posameznih OVE v Sloveniji, pripravljene v zadnjih letih na različnih institucijah in za različne 

namene. Rezultati so prikazani v tabeli (Tabela 47). V preteklosti je bilo pripravljenih tudi vrsta 

ocen izvedljivega potenciala do leta 2020 ali pa so bili oblikovani ciljni scenariji razvoja, tudi 

napovedi, ki so prikazane v tabeli (Tabela 48). Na voljo pa so tudi pregledi projektov v pripravi 

in so bili v omenjenih študijah ocenjeni glede izvedljivosti. Navedene študije uporabljajo 

metodološko precej različne pristope in izhodiščne predpostavke, kar je ključno zlasti za razlike 

v ocenah ekonomskega in izvedljivega potenciala. Pregled študij da dobro informacijo o 

tehničnem potencialu in vpogled v dosedanje ocene izvedljivega potenciala. 
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Tabela 47: Ocene potencialov OVE za proizvodnjo električne energije 

Vir  UL-FE, 2007 
[A] 

UL-FS, 2008 
[B] 

IREET, 2007 
[C] 

MOP, 2009 
[D] 

 Stanje 
2008 

Potencial možne 
dodatne proizvodnje 

leta 2020
*
  

Skupni 
tehnični 

potencial 

Skupni 
ekonomski 
potencial  

Teoretični 
potencial  

Tehnični 
potencial  

Tehnični 
potencial 

Razpoložljivi 
potencial 

Ekonomski 
potencial v 
letu 2020  

 [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [MWe] [MWe] [GWhe] 

mHE 454 135 1.100 475      

Lesna biomasa  36 110   714.522
**

 10.108
**

    

Deponijski plin 31 150       25 

Bioplin in čistilne 
naprave 

40 206   47.292 2.755 52-87 25-61  

Komunalni odpadki 0        110*** 

Vetrne elektrarne 0 800   15.551 3.055    

Sončne elektrarne 2 37 - 155   5.405.153 961    

Geotermalne elektrarne 0 121   5.443 211    

 
*
Glede na leto 2005 

**
 Skupni potencial lesne biomase za proizvodnjo toplote in električne energije 

*** Ocena potenciala upošteva izkoriščanje vsega trdnega goriva iz mešanih komunalnih 
odpadkov 

    

 

Vir  APE, 2007 
[E] 

UL FGG 
[F] 

UL-FS, 2006 
[G] 

IBE, 2007 
[H] 

 Stanje 
2008 

Ocena dodatnih energetskih 
potencialov do leta 2020

*
 

Dodatni 
tehnični 

potencial  

Dodatni okoljsko 
sprejemljivi potencial 

Tehnični 
potencial  

Ocena potencialnih 
projektov do 2020 

 [GWh] [MW] [GWh] [GWh] [MW] [GWh] [GWh] [MW] [GWh] 

mHE 454 100 300 830 100 450  74 297 

Lesna biomasa  36 50 300    2.875 15  

Deponijski plin 31      147 5  

Bioplin in čistilne 
naprave 

40 20 120    222 24  

Komunalni odpadki 0       23  

Vetrne elektrarne 0 500 1.000    13.527 516 1.297 

Sončne elektrarne 2      8.555 3 4 

Geotermalne elektrarne 0 100 600    300   

 *Glede na leto 2005  
[A] Priprava strokovnih podlag za določitev nacionalnih potencialov za pogajanja z evropsko komisijo o določitvi nacionalnih ciljev, Potenciali OVE v Sloveniji, UL-FE (CRVE), 2007 



NEP – DOLGOROČNE ENERGETSKE BILANCE RS DO LETA 2030 – IZHODIŠČA IJS CEU 

 

Verzija 3, 18.5.2011, izpis  9.6.2011  158 
 

[B] Celovita izraba obnovljivih virov energije v Sloveniji, UL-FS, Laboratorij za hladilno tehniko, junij 2008 

Tabela 48: Ciljni scenariji razvoja OVE za proizvodnjo električne energije do leta 2020 iz predhodnih analiz 

Vir  IREET, 2009 
[I] 

REPAP2020, 2010 
[J] 

ZSFI, 2010 
[K] 

IJS, 2006 
[K] 

 Stanje 
2008 

Ciljna vrednost 
kapacitete ocenjenih 

projektov za leto 
2020 

Tehnični 
potencial  

Referenčni scenarij 
do leta 2020 

Intenzivni scenarij 
do leta 2020 

Strategija do 
leta 2020 

Referenčni scenarij Intenzivni scenarij 

do 2020 do 2030 do 2020 do 2030 

 [GWh] [MW] [GWh] [GWh] [MW] [GWh] [MW] [GWh] [MW] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] 

mHE 454 42 194 1.100 201 621 227 700   489 550 556 666 

Lesna biomasa  36 33 267 3.183 101 569 155 919   108 141 191 263 

Deponijski plin 31              

Bioplin in čistilne 
naprave 

40 25 191 4.343 99 581 137 765   163 166 265 295 

Komunalni odpadki 0    34 220 34 220       

Vetrne elektrarne 0 263 576 12.000 138 319 283 600   100 136 181 272 

Sončne elektrarne 2  469 20.463 4 3 94 80 983 862 6 30 20 100 

Geotermalne elektrarne 0 25 150 2.400 6 42 33 213       

 
[A] Analiza potenciala bioplinskih naprav v slovenskem prostoru, IREET, december 2007 
[B] Operativni program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov v obdobju 2009 – 2013, osnutek, november 2009 
[C] Pregled tehnologij in stroškov proizvodnje električne energije iz OVE ter ocena potrebnih stroškov spodbujanja, APE, oktober 2007 
[D] UL-FGG (Katedra za splošno hidrotehniko), julij 2008 
[E] Theoretical posibilities for increase of RES-e in Slovenia, UL-FS (CEET, LOS), Stritih, Butala, Zupan, REALISE FORUM, Maj 2006, Maribor 

[F] Strokovne podlage za realizacijo obvez energetskega paketa za 20% delež obnovljivih virov energije, IBE, avgust 2007 
[G] Strokovne podlage za akcijski načrt za doseganje ciljnih deležev končne porabe električne energije iz obnovljivih virov do leta 2020, IREET d.o.o., avgust 2009 
[H] REPAP2020, Renewable Energy Industry Roadmap for Slovenia, Vienna University of Technology, Energy Economics Group, 2010 
[I] Pripombe na osnutek Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020, ZSFI, junij 2010 
[J] Dolgoročne energetske bilance RS za obdobje 2006 – 2026, IJS, 2006 
- Pri oceni potenciala lesne biomase v Tabela 47 in Tabela 48 (REPAP2020) so bile uporabljene različne metodologije, ki večinoma temeljijo na oceni potenciala surovine in ne na 

možnosti plasiranja toplotne energije proizvedene v soproizvodnji na trg. Prav tako je v ocenah potenciala zajeto izkoriščanje lesne biomase tudi v večjih enotah (nad 10MW – sosežig). 
Za skupno bilanco izrabe lesne biomase glej še poglavja toplota, proizvodnja električne energije in rezultate. 

- Pri oceni potenciala energetskega izkoriščanja komunalnih odpadkov v Tabela 47 (MOP *D+) je upoštevano izkoriščanje vsega trdnega goriva iz mešanih komunalnih odpadkov, 
medtem ko strategija REPAP2020 [K] v Tabela 48 ocenjuje le biorazgradljivi delež trdnega goriva iz mešanih komunalnih odpadkov.  
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Strategiji 

Pri pripravi strategij so bili potencialni projekti ponovno pregledani in ovrednoteni glede 

verjetnosti izvedbe, dodatno pa so bili ovrednoteni tudi projekti v pripravi, ki v 

omenjenih študijah niso opisani. Pri oblikovanju scenarijev do leta 2020 smo upoštevali 

naslednje ključne predpostavke: 

o male hidro elektrarne: naslonili smo se na predhodne ocene ekološko 

sprejemljivega ekonomskega potenciala. Zaradi strožjih kriterijev pri določanju 

ekološko sprejemljivega pretoka134 in drugih vidikov umeščanja v prostor, se je 

potencial proizvodnje električne energije iz mHE zmanjšal. Pri pripravi obeh 

strategij smo ciljni scenarij primerjali s projekti v pripravi (projektno že 

opredeljene potencialne nove male hidroelektrarne)135, upoštevali smo tudi 

potencial posodobitev in nadgradenj obstoječih mHE ter možnosti izrabe lokacij 

nekdanjih mlinov in žag na vodotokih v Sloveniji. Tako je v referenčnem scenariju 

do leta 2030 predvidena izgradnja za 23 MW (86 GWh proizvedene električne 

energije na leto) novih malih hidroelektrarn ter za 16 MW (49 GWh) posodobitev 

obstoječih. V intenzivnem scenariju je do leta 2030 predvidena izgradnja za 43 MW 

(168 GWh proizvedene električne energije na leto) novih malih hidroelektrarn ter 

za 18 MW (57 GWh) posodobitev obstoječih mHE;  

 deponijski plin - količina deponijskega plina, ki je na voljo za proizvodnjo 

električne energije, je odvisna predvsem od zakonodaje o ravnanju z odpadki in 

sprejetega načrta ravnanja z odpadki. Kljub spremembi zakonodaje, ostaja 

ekonomski potencial za proizvodnjo električne energije v prihodnjih letih, vendar 

bo višek predvidoma dosežen že leta 2015, ko naj bi bili realizirani vsi predvideni 

projekti izkoriščanja deponijskega plina za proizvodnjo električne energije (do 

8 MWe), nato pa se bodo zmanjševale razpoložljive količine deponijskega plina in 

proizvodnje električne energije iz tega vira, zato smo oblikovali le eno strategijo 

razvoja; 

 drugi bio plini in čistilne naprave: izkoriščanje bioplina v kmetijstvu doživlja 

velik razcvet v zadnjih letih, instalirane zmogljivosti pa se bodo v prihodnjih letih 

še precej povečale. Z mehanizmi NEP je potrebno zagotoviti, da se prednostno 

uporabljajo ostanki in odpadki iz kmetijstva. Ob hitri rasti cen hrane je z vidika 

trajnosti, kot tudi ekonomike vprašljiva uporaba žit in drugih krmil v večjem 

obsegu kot surovine za proizvodnjo bioplina. Opazen razvoj pričakujemo tudi pri 

                                                 
134  Uredba o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka, Ur. 

l. RS, št 97/2009. 

135  Strokovne podlage za realizacijo obvez energetskega paketa za 20 % delež obnovljivih virov energije, 

IBE, 2007. 
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izrabi bioplina na bioloških čistilnih napravah, predvsem v industriji in tudi pri 

komunalnih čistilnih napravah. V obeh scenarijih je v letu 2030 upoštevana skupna 

instalirana zmogljivost novih enot na bioplin čistilnih naprav in druge biopline do 

42 MWe. Pri oceni so upoštevane lokacijsko že opredeljene potencialne 

elektrarne135 ter napovedi Centra za podpore136 za leto 2010. Trenutna intenzivnost 

razvoja novih kapacitet ter omenjene napovedi projektov so na zgornji meji 

razpoložljivih kapacitet surovin, zaradi česar je pripravljena le ena strategija 

intenzivnega razvoja;  

 komunalni odpadki: v strategiji razvoja je upoštevana SPTE s sežigom trdnega 

goriva iz mešanih komunalnih odpadkov, ki bi dosegla višek do leta 2020. Zaradi 

omejene razpoložljivosti surovin je pripravljena le ena strategija razvoja. V bilanci 

OVE se ne upošteva vsa proizvodnja iz trdega goriva, temveč le delež 

biorazgradljivega odpada (predvsem lesni odpad), ki v letu 2010 predstavlja 10% 

delež trdnega goriva iz mešanih komunalnih odpadkov, ki se uporabljajo v 

energetske namene. V strategiji razvoja je predvideno, da se do leta 2020 delež 

biorazgradljivega odpada v trdnem gorivu poveča na 15% ter ohranja enak delež 

do leta 2030;  

 vetrna energija: v prihodnjih letih pričakujemo izgradnjo vetrnih elektrarn na 

okoljsko sprejemljivih lokacijah. NEP načrtuje aktivno vlogo države pri usmerjanju 

investitorjev v projekte, ki so okoljsko sprejemljivi – predvidenih je vrsta ukrepov 

za boljše umeščanje projektov v prostor in večjo učinkovitost postopkov. Poleg 

dosedanjih ocen je bil dodatno ocenjen potencial vetrne energije ob upoštevanju 

modelirane hitrosti in moči vetra na osnovi modela DADA in Aiolos za 

Slovenijo137 (višina 50 m) na področjih, ki niso zavarovana zaradi varstva redkih 

vrst ptic v skladu z Direktivo 79/409/EGS o ohranjanju prosto živečih ptic, na 

vrednost do 750 GWh za polja vetrnih elektrarn velikosti nad 10 MW138. 

Načrtovane spodbude bi zagotovile izgradnjo do 235 MW v referenčni oziroma do 

415 MW v intenzivni strategiji do leta 2030. V navedenih zmogljivostih so všteta 

vetrna polja nad 10 MW in manjše skupine vetrnic skupne moči do 10 MW. 

Strategiji do leta 2020 upoštevata vetrna polja, za katera so izdana energetska 

dovoljenja ter druge projekte v pripravi. Do leta 2030 upoštevana potencialna 

območja za postavitev vetrnih polj so bistveno pod skupno oceno potenciala v 

skupnem obsegu 754 MW139. Intenzivna strategija temelji predvsem na izvedbi 

vseh podpornih ukrepov iz NEP vključno z izboljšanjem prostorskega načrtovanja 

                                                 
136  Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o. 

137  Vetrovnost v Sloveniji, Jože Rakovec, Založba ZRC, 2009 

138  Ocena potenciala proizvodnje elektrike z izkoriščanjem energije vetra, delovno gradivo za pripravo 

akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2010 (AN OVE), 2010 

139  Potencialna območja za postavitev vetrnih elektrarn, Strokovna podlaga za Nacionalni energetski 

program (obdobje 2010 – 2030) in spremljajoče, okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje, 

Aleš Mlakar et al. 2010 
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in postopkov umeščanja vetrnih elektrarn v prostor ter ustreznemu širjenju 

distribucijskega in prenosnega omrežja; 

 sončne elektrarne: Ocena prihodnjega razvoja sončnih elektrarn je ob intenzivnem 

razvoju tehnologij v zadnjih letih zelo negotova, zato se strategiji najbolj 

razlikujeta pri zmogljivostih za to tehnologijo. V intenzivni strategiji pričakujemo 

štirikrat večje zmogljivosti in proizvodnjo električne energije kot v referenčni 

strategiji. Z razvojem tehnologije in prodorom na globalnih trgih, pričakujemo 

zlasti znižanje stroškov za investicije. V primeru, da bi tehnologija postala cenovno 

dostopna in neodvisna od sheme podpor električni energiji proizvedeni iz sončne 

energije, bi zmogljivosti lahko znatno presegle pričakovane vrednosti 345 MWe 

leta 2020 in 912 MWe leta 2030 v intenzivni strategiji. Pri oceni referenčne in 

intenzivne strategije smo upoštevali uveljavljeno shemo podpor ter njeno omejitev 

dodeljevanja podpor za samostoječe naprave le do skupno 5 MW inštalirane moči 

letno.  

 lesna biomasa: v intenzivnem scenariju je ocenjeno izkoriščanje tržnega potenciala 

za SPTE na lesno biomaso do 10 MWe v industriji (55 GWh proizvedene električne 

energije na leto), 17 MWe (68 GWh) v sistemih daljinskega ogrevanja ter ob 

pričakovani tržni uveljavitvi mikro enot s Stirlingovim motorjem tudi večjih 

sistemih v gospodinjstvih do 7 MWe (25 GWh) do leta 2030. Pri oceni je bil 

upoštevan tudi razvoj trga trajnostno pridelane in proizvedene lesne biomase ter 

omejenost trga za v SPTE proizvedeno toploto. Za skupno bilanco izrabe lesne 

biomase (tudi sosežig) glej še poglavja toplota, proizvodnja električne energije in 

rezultate; 

 geotermalna energija: identificirana je možnost izkoriščanja geotermalne energije 

za proizvodnjo električne energije v severo-vzhodnem delu Slovenije, predvsem 

na področju Lendave, Črenšovci in Dobrovnika. Potencial geotermalne energije ni 

potrjen. Pri pripravi intenzivne strategije je upoštevanih 25 MWe zmogljivosti za 

proizvodnjo električne energije do leta 2030. Med 19 evropskimi državami, ki so 

do sedaj oddale nacionalne akcijske načrte za OVE, tovrstno proizvodnjo do leta 

2020 načrtujejo le v Nemčiji, Italiji in na Portugalskem. Geološki zavod na osnovi 

razpoložljivih podatkov ocenjuje, da je v Sloveniji nerealno pričakovati 

proizvodnjo električne energije iz geotermalne toplote do leta 2020140. Negotovost 

ocene potenciala geotermalne energije je znatna, razvoj je lahko večji ali manjši od 

pričakovanega v intenzivni strategiji. Negotovost upoštevamo pri oblikovanju 

ustreznih mehanizmov NEP za spodbujanje razvoja na tem področju (raziskave 

potencialov idr.), na samo energetsko bilanco in druge rezultate pa nima 

bistvenega vpliva. 

                                                 
140  Bilanca uporabe geotermalnih toplotnih črpalk in ocena možnosti izgradnje geotermalnih elektrarn do 

leta 2020 v Sloveniji za potrebe akcijskega načrta OVE, Geološki zavod Slovenije, marec 2010. 
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Uporabljene predpostavke o prihodnjem razvoju razpršene proizvodnje električne 

energije iz OVE prikazujeta Slika 56 in  

Tabela 50. Pričakovana razpršena proizvodnja iz OVE do leta 2030 je enaka 1.205 GWh in 

2455 GWh v REF oz. INT strategiji. K povečanju proizvodnje električne energije iz OVE v 

intenzivni strategiji razvoja za 1.079 GWh do leta 2020 oz. 2.455 GWh do leta 2030 največ 

prispeva povečanje proizvodnje v sončnih elektrarnah, vetrnih elektrarnah ter 

izkoriščanje bioplina, kot prikazujeta sliki (Slika 55 in Slika 56). Primerjava med 

referenčnim in intenzivnim scenarijem po posameznih tehnologijah OVE je prikazana na 

spodnjih slikah (Slika 57 do Slika 60), pri čemer sta najintenzivnejši tehnologiji prikazani 

ločeno (Slika 58 in Slika 60). 

Tabela 49: Dodatna nova instalirana kapaciteta za proizvodnjo el. en. iz OVE 

INSTALIRANA MOČ *MWe] STRATEGIJA 2010 2015 2020 2025 2030 

Male HE 
REF 0 17 22 30 38 

INT 0 33 43 52 61 

Lesna biomasa 

(SPTE) 

REF 0 2 8 14 17 

INT 0 7 14 28 34 

Deponijski plin 
REF 0 1 1 0 0 

INT 0 1 1 0 0 

Bioplin in čistilne naprave 
REF 9 38 41 42 42 

INT 9 38 41 42 42 

Komunalni odpadki 
REF 0 0 5 5 5 

INT 0 0 5 5 5 

Vetrne elektrarne 
REF 2 60 105 158 235 

INT 2 83 120 255 415 

Sončne elektrarne 
REF 11 36 137 179 233 

INT 11 92 347 609 914 

Geotermalne elektrarne 
REF 0 0 0 10 10 

INT 0 0 0 25 25 

SKUPAJ 
REF 22 153 315 432 575 

INT 22 255 566 1.010 1.491 

 

Tabela 50: Dodatna proizvodnja električne energije iz OVE v novih enotah  

PROIZVODNJA [GWh] Strategija 2010 2015 2020 2025 2030 

Male HE 
REF 0 64 86 111 135 

INT 0 130 168 199 225 

Lesna biomasa 

(SPTE) 

REF 1 11 46 75 89 

INT 1 37 72 127 153 

Deponijski plin REF 2 19 16 5 0 
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PROIZVODNJA [GWh] Strategija 2010 2015 2020 2025 2030 

INT 2 19 16 5 0 

Bioplin in čistilne naprave 
REF 53 243 262 265 267 

INT 53 243 262 265 267 

Komunalni odpadki 

(delež OVE) 

REF 1 1 6 6 6 

INT 1 1 6 6 6 

Komunalni odpadki (SPTE)141  3 3 33 33 33 

Vetrne elektrarne 
REF 2 108 190 284 423 

INT 2 149 217 459 747 

Sončne elektrarne 
REF 11 33 135 176 231 

INT 11 90 345 607 912 

Geotermalne elektrarne 
REF 0 0 0 60 60 

INT 0 0 0 150 150 

SKUPAJ 
REF 69 478 735 976 1.205 

INT 69 669 1.079 1.812 2.455 
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Slika 55: Nove instalirane kapacitete za proizvodnjo električne energije iz OVE v REF in INT strategiji 

                                                 
141  Skupna proizvodnja električne energije iz mešanih komunalnih odpadkov (zeleni odpad - OVE in ostalo). 
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Slika 56: Proizvodnja električne energije v novih enotah za proizvodnjo električne energije iz OVE v REF 

in INT strategiji 
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Slika 57: Primerjava med REF in INT strategijo instalirane kapacitete v novih enotah za proizvodnjo 

električne energije po posameznih tehnologijah OVE 
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Slika 58: Primerjava med REF in INT strategijo instalirane kapacitete v novih enotah za proizvodnjo 

električne energije po posameznih tehnologijah OVE 
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Slika 59: Primerjava med REF in INT strategijo proizvodnje električne energije v novih enotah za 

proizvodnjo električne energije iz OVE  
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Slika 60: Primerjava med REF in INT strategijo proizvodnje električne energije v novih enotah za 

proizvodnjo električne energije iz OVE 
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5. Soproizvodnja toplote in električne 
energije 

Največji tržni potencial za proizvodnjo električne energije v SPTE z visokim izkoristkom  

je v industriji, kjer v preteklem obdobju ni bilo zagotovljenih ustreznih odkupnih cen za 

proizvedeno električno energijo in praktično ni bilo nobenega razvoja. Kljub hitremu 

razvoju v zadnjih letih, ostaja še neizkoriščen potencial tudi v sistemih daljinskega 

ogrevanja. S tržnim prodorom enot mikro SPTE pa se veča potencial tudi v storitvenem 

sektorju in gospodinjstvih. Pri pripravi obeh strategij razvoja novih proizvodnih kapacitet 

za SPTE z visokim izkoristkom so bile uporabljene naslednje ključne predpostavke: 

 industrija: največji potencial za SPTE je v papirni in drugi intenzivni industriji, 

kjer je možno nadgraditi oziroma zamenjati obstoječe stare parne turbine s 

sodobnimi večjimi plinsko parnimi enotami z boljšim izkoristkom in boljšim 

razmerjem med proizvedeno električno energijo in toploto, in znaša do 120 MWe. 

Tržni potencial za manjše enote s plinskimi turbinami in motorji do leta 2030 je 

ocenjen na dobrih 100 MWe, glede na pričakovani razvoj gorivnih celic, pa je po 

letu 2020 pričakovana tudi povečana uporaba te tehnologije (slabih 40 MWe). V 

industriji obstaja tudi potencial za izkoriščanje lesne biomase in odpadne toplote s 

tehnologijo organskega rankinovega cikla (ORC). Ta potencial je ocenjen na 10 

MWe.; 

 storitve: ocenjeni tržni potencial do leta 2030 je 40 MWe malih in srednjih SPTE ter 

15 MWe mikro SPTE, predvsem na zemeljski plin; 

 gospodinjstva: največji potencial predstavlja mikro SPTE na fosilna goriva 

(zemeljski plin), kjer je tudi potencial za izkoriščanje vira lesne biomase (skupaj 

30 MWe) ter male enote za oskrbo večjih večstanovanjskih enot (15 MWe); 

 daljinsko ogrevanje: ocenjeni potencial za izgradnjo dodatnih enot SPTE z 

visokim izkoristkom (nadgradnja obstoječih enot ter izgradnja v sistemih, kjer še 

ni SPTE) je do 48 MWe do leta 2030, kar občutno zniža proizvodnjo toplote v 

kotlih in ekonomsko ter okoljsko izboljšuje delovanje sistemov daljinskega 

ogrevanja. Pri širjenju in nadgrajevanju sistemov daljinskega ogrevanja je 

predvidena tudi izraba OVE, predvsem lesne biomase, in sicer do 22 MWe v letu 

2030.  

Skupna pričakovana instalirana električna moč SPTE z visokim izkoristkom je tako med 

149 in 243 MW do leta 2020 oz. med 241 do 418 MWe do leta 2030 v REF oz. INT strategiji, 

kot prikazujeta Slika 61 in Tabela 51. Nove enote SPTE bi tako proizvedle med 866 do 

1.388 GWh električne energije do leta 2020 oz. 1.376 do 2.353 GWh električne energije do 

leta 2030. V tabeli (Tabela 51) je prikazana tudi proizvodnja iz OVE (biomasa), ki je v 

prejšnjem poglavju »Proizvodnja električne energije iz OVE« prikazana v sliki (Slika 56) in 

tabeli ( 



NEP – DOLGOROČNE ENERGETSKE BILANCE RS DO LETA2030 – IZHODIŠČA IJS CEU 

 

Verzija 3, 18.5.2011, izpis  9.6.2011 167 

Tabela 50) kot Lesna biomasa (SPTE) in Komunalni odpadki. 
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Slika 61: Nove instalirane kapacitete SPTE v REF in INT strategiji 
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Slika 62: Proizvodnja električne energije v novih SPTE v REF in INT strategiji 
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Tabela 51: Nove kapacitete SPTE in proizvodnja električne energije v teh enotah 

 Nove kapacitete 
 [MWe] 

Proizvodnja električne energije 
 [GWh] 

REF strategija 2010 2015 2020 2025 2030 2010 2015 2020 2025 2030 

Industrija 2 46 100 138 155 10 296 643 890 1.000 

PPE (nadgradnja, nove) 0 10 45 65 70 0 67 302 436 469 

Plin. turbine in motorji 2 35 48 53 56 10 223 300 327 344 

Parne turbine, ORC (biomasa) 0 1 5 9 10 0 7 29 48 55 

Gorivne celice 0 0 2 11 19 0 0 13 79 131 

Storitve 0 10 20 31 37 1 45 90 140 167 

Male in srednje enote 0 7 14 22 25 1 32 63 99 113 

Mikro SPTE 0 3 6 9 12 0 14 27 41 54 

Gospodinjstva 0 2 6 11 18 0 7 19 39 63 

Male enote 0 1 3 5 8 0 4 9 18 28 

Mikro SPTE (biomasa) 0 0 1 2 2 0 1 2 5 7 

Mikro SPTE (fosilna g.) 0 1 3 5 8 0 3 9 16 28 

Daljinsko ogrevanje 2 10 23 30 31 18 54 114 141 147 

Plin. turbine in motorji 2 10 16 21 21 17 51 98 120 120 

Uplinjanje, ORC (biomasa) 0 0 7 9 10 1 3 15 21 27 

SKUPAJ 4 69 149 210 241 29 402 866 1.208 1.376 

SKUPAJ (biomasa) 0 2 13 19 22 1 10 46 74 89 

SKUPAJ (ostalo) 4 67 136 191 219 28 391 820 1.134 1.287 

INT strategija 2010 2015 2020 2025 2030 2010 2015 2020 2025 2030 

 Industrija 2 104 172 243 270 10 618 1.076 1.558 1.735 

PPE (nadgradnja, nove) 0 44 84 120 120 0 254 546 804 804 

Plin. turbine in motorji 2 55 77 91 103 10 338 463 547 614 

Parne turbine, ORC (biomasa) 0 5 8 9 10 0 26 41 50 55 

Gorivne celice 0 0 4 23 38 0 0 26 158 263 

Storitve 0 14 28 42 55 1 63 126 189 248 

Male in srednje enote 0 10 20 30 40 1 45 90 135 180 

Mikro SPTE 0 4 8 12 15 0 18 36 54 68 

Gospodinjstva 0 5 13 27 45 0 17 45 96 158 

Male enote 0 2 5 10 15 0 7 18 35 53 

Mikro SPTE (biomasa) 0 1 2 5 7 0 3 6 18 25 

Mikro SPTE (fosilna g.) 0 2 6 12 23 0 7 21 43 81 

Daljinsko ogrevanje 2 14 30 42 48 18 67 140 188 213 

Plin. turbine in motorji 2 12 20 23 26 17 59 116 129 140 

Uplinjanje, ORC (biomasa) 0 2 10 18 22 1 8 24 59 73 

SKUPAJ 4 136 243 354 418 29 764 1.388 2.031 2.353 

SKUPAJ (biomasa) 0 7 19 33 39 1 37 71 127 153 

SKUPAJ (ostalo) 4 129 224 321 379 28 727 1.316 1.904 2.201 
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6. Razvoj sistemov daljinskega ogrevanja 
in hlajenja 

Glede na številne prednosti sistemov daljinskega ogrevanja je v prihodnje predviden 

njihov intenziven razvoj. V analizi so bile za pripravo strategij ukrepov uporabljene 

naslednje predpostavke: 

 povečanje deleža proizvedene daljinske toplote v malih sistemih daljinskega 

ogrevanja in skupinskih ogrevanjih (toplotna moč < 1 MW) ter sistemih 

daljinskega ogrevanja (toplotna moč > 1 MW) v strukturi rabe končne energije za 

ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode v gospodinjstvih, storitvenem sektorju 

ter kmetijstvu (ostala raba) do leta 2030 za vsaj 43 % (REF strategija) oziroma več 

kot 54 % (INT strategija) glede na delež v letu 2008. Delež daljinske toplote pri 

porabi toplote za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode v industriji se bo 

ohranil na istem nivoju. Cilji bodo doseženi predvsem s ohranitvijo števila 

obstoječih odjemalcev daljinske toplote, širitvijo omrežij daljinskega ogrevanja ter 

priključevanjem novih odjemalcev, Tabela 52. Največ se bo povečal delež novih 

malih sistemov daljinskega ogrevanja, skupinskih ogrevanj ali sistemov 

daljinskega ogrevanja v javnem sektorju, (glej poglavje). Tudi v storitvenem 

sektorju je načrtovana hitra rast deleža novih sistemov daljinskega ogrevanja pri 

oskrbi s toploto (glej poglavje Raba energije v gospodinjstvih), medtem ko je ta 

rast v gospodinjstvih zmerna vendar še vedno omogoča ohranitev položaja ene 

ključnih tehnologij v tem sektorju, poleg ogrevanja z lesno biomaso ter zemeljskim 

plinom, (Tabela 28); 

Tabela 52: Delež daljinske toplote pri oskrbi gospodinjstev in storitvenih dejavnosti s toploto 

Poraba 
toplote [PJ] 

2008 2010 2015 2020 2025 2030 

  REF INT REF INT REF INT REF INT REF INT 

Gospodinjstva  47,.052 46.920 46.899 44.792 43.771 42.539 40.877 40.301 38.324 38.418 36.150 

Ostala raba 25.674 25.610 25.600 24.320 23.989 23.030 22.448 22.027 21.645 21.513 20.975 

Skupaj 72.726 72.529 72.499 69.113 67.760 65.569 63.325 62.329 59.969 59.931 57.125 

Daljinska 
toplota 

4.852 4.917 4.917 5.296 4.917 5.511 5.418 5.673 5.677 5.737 5.860 

Delež dalj. 
toplote 

6,7% 6,8% 6,8% 7,7% 7,3% 8,4% 8,6% 9,1% 9,5% 9,6% 10,3% 

 

 povečanje deleža OVEe v vseh sistemih daljinskega ogrevanja, in sicer doseganje 

več kot 20-odstotnega deleža proizvedene toplote iz OVE do leta 2020 ter 23,2-

odstotnega deleža do leta 2030 v REF strategiji in 24,1-odstotnega deleža do leta 

2020 ter 31,4-odstotnega delež do leta 2030 v INT strategiji (Tabela 54); 

 povečevanje izrabe lesne biomase za proizvodnjo toplote ter SPTE v obstoječih 

sistemih in novih omrežjih (glej predhodni poglavji); 

 pospešeno uvajanje SPTE z visokim izkoristkom v obstoječih in novih sistemih 

daljinskega ogrevanja izven Ljubljane in Velenja. Načrtovani razvoj SPTE v teh 
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sistemih vključuje izkoriščanje odpadkov v energetske namene, izgradnjo 

hranilnikov toplote za optimizacijo obratovanja ter bistveno zmanjšanje deleža 

proizvodnje toplote v kotlih na fosilna goriva. Poglavitna vira sta zemeljski plin in 

lesna biomasa. Predvidena je ohranitev visokega, več kot 75-odstotnega deleža 

SPTE pri proizvodnji toplote v vseh sistemih daljinskega ogrevanja vključno s 

proizvodnjo toplote v velikih enotah, Tabela 53 in Slika 63; 

 postopen prehod na vire z nizkimi izpusti ogljikovega dioksida (pod 

0,2 kg CO2/kWh) v lokalni energetiki, tako da bo dosežen 76-odstoten delež toplote 

iz nizkoogljičnih virov do leta 2030: OVE (predvsem lesne biomase, geotermalne 

energije, biološko razgradljivih odpadkov), zemeljskega plina v SPTE z visokim 

izkoristkom ter odpadne toplote. Skupen delež proizvodnje iz OVE ali SPTE v 

sistemih daljinskega ogrevanja se do leta 2020 poveča na 88% v REF in 94% v INT 

strategiji in do leta 2030 na 91% REF in 100% v INT strategiji; 

 postavitev razpršenih enot SPTE z visokim izkoristkom v večjih zgradbah v 

storitvenem sektorju in gospodinjstvih (glej predhodna poglavja); 

 uvajanje daljinskega hlajenja – trigeneracija v večjih sistemih daljinskega 

ogrevanja, do 60 MW hladilne moči oziroma 60 GWh hladu do leta 2030142; 

 zmanjševanje toplotnih izgub v distribucijskem omrežju ogrevanja in hlajenja z 

izboljšavo regulacije, znižanjem temperaturnega režima, idr. (znižanje deleža 

toplotnih izgub v proizvedeni toploti za 15 % do leta 2030 v REF strategiji oziroma 

37 %v INT strategiji). 

Strukturo proizvodnje daljinske toplote po tehnologijah ter porabe te toplote do leta 2030 

za REF in INT strategijo prikazuje Slika 63 in strukturo proizvodnje daljinske toplote po 

virih pa (Tabela 53). 

Tabela 53: Struktura proizvedene daljinske toplote po viru 

PROIZVODNJA 
TOPLOTE [TJ] 

2008 2010 2015 2020 2025 2030 

 REF INT REF INT REF INT REF INT REF INT 

Premog 6.071 6.006 6.006 3.893 3.893 1.506 1.506 1.506 1.506 1.506 1.506 

Kurilno olje 133 121 121 92 92 62 62 33 33 5 5 

Zemeljski plin 2.852 2.421 2.421 4.566 4.352 5.512 5.120 5.516 4.766 5.445 4.605 

OVE (vključno z 
bio. razgr. odp.) 

273 292 292 989 1.203 1.900 2.292 2.109 2.859 2.252 3092 

Odpadki 0 126 126 126 126 923 923 923 923 923 923 

Skupna 
proizvodnja 

9.329 8.967 8.967 9.666 9.666 9.904 9.904 10.088 10.088 10.132 10.132 

Delež 
nizkoogljičnih 
virov 

33,5% 30,3% 30,3% 57,5% 57,5% 74,8% 74,8% 75,6% 75,6% 76,0% 76,0% 

                                                 
142  Ocena izdelana na podlagi načrtov uvajanja daljinskega hlajenja v Velenju (realizacija 2008) in načrtov za 

daljinsko hlajenje BTC v Ljubljani (TE-TOL). Skupna načrtovana hladilna moč obeh sistemov je 

35 MWhladu. 
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Tabela 54: Struktura proizvedene daljinske toplote po tehnologijah  

  2008 2010 2015 2020 2025 2030 

 REF INT REF INT REF INT REF INT REF INT 

Proizvodnja toplote [TJ] 

Kotlovnice 2.176 1.690 1.690 2.199 2.090 2.534 2.344 2.552 2.243 2.502 2.143 

lesna biomasa 208 211 211  882 1.018 1.552 1.825 1.688 2.030 1.748 2.124 

zemeljski plin 1.836 1.358 1.358 1.226 980 920  457 830 179 750 14 

kurilno olje 133 121 121 92 92 62 62 33 33 5 5 

Toplarne 7.153 7.277 7.277 7.467 7.576 7.370 7.560 7.536 7.845 7.630 7.989 

SPTE - daljinsko ogrevanje 953 1.141 1.141 1.302 1.411 2.427 2.617 2.585 2.893 2.670 3.030 

SPTE - industrija 128 130 130 148 148 161 161 169 169 177 177 

velike enote (TE-TOL, TEŠ) 6.071 6.006 6.006 6.017 6.017 4.782 4.782 4.782 4.782 4.782 4.782 

Izgube distribucije -
1.517 

-
1.458 

-
1.458 

-
1.524 

-
1.475 

-
1.462 

-
1.313 

-1.439 -1.136 -1.394 -1.040 

Skupna proizvodnja 9.329  8.967  8.967  9.666  9.666  9.904  9.904 10.088 10.088 10.132 10.132 

Skupna poraba 7.812  7.509  7.509  8.143  8.191  8.442  8.591  8.649  8.952  8.738  9.092 

Deleži *%+ 

Delež izgub v porabi 19,4% 19,4% 19,4% 18,7% 18,0% 17,3% 15,3% 16,6% 12,7% 16,0% 11,4% 

Delež izgub v proizvodnji 16,3% 16,3% 16,3% 15,8% 15,3% 14,8% 13,3% 14,3% 11,3% 13,8% 10,3% 

Delež OVE v proizvodnji 4,7% 7,9% 7,9% 14,5% 16,7% 20,1% 24,1% 21,8% 29,3% 23,2% 31,4% 

Delež SPTE v proizvodnji 76,7% 81,2% 81,2% 77,2% 78,4% 74,4% 76,3% 74,7% 77,8% 75,3% 78,9% 

Delež OVE ali SPTE v 
proizvodnji 

75% 80% 80% 84% 87% 88% 94% 90% 98% 91% 100% 
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Slika 63: Struktura proizvodnje daljinske toplote po tehnologijah do leta 2020 in 2030 v REF in INT 

strategiji 
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Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso 

Po predlogu Operativnega programa rabe lesne biomase kot vira energije (OP ENLES 

2007-2013), in sladno s preteklim razvojem izgradnje malih sistemov daljinskega 

ogrevanja, skupinskih ogrevanj in sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v 

okviru projekta GEF143 ter učinki javnih razpisov za sofinanciranje daljinskega ogrevanja 

na lesno biomaso v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne 

infrastrukture za obdobje 2007-2013, sta bili oblikovani REF in INT strategija prihodnjega 

razvoja malih sistemov daljinskega ogrevanja, skupinskih ogrevanj ter sistemov 

daljinskega ogrevanja na lesno biomaso do leta 2030, kot prikazujeta Tabela 55 in Slika 

64144.Predvideno je znatno povečanje proizvodnje toplote v manjših sistemih ogrevanja iz 

lesne biomase zlasti v obdobju do leta 2020.  

Tabela 55: REF in INT strategija izgradnje novih daljinskih sistemov na lesno biomaso  

Strategija 2010 2015 2020 2025 2030 

Proizvodnja toplote [TJ] 

REF 14 725 1.650 1.859 2.011 

INT 14 939 2.042 2.609 2.851 

Poraba lesne biomase [T]] 

REF 26 874 2.074 2.354 2.573 

INT 26 1.161 2.591 3.461 3.846 
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Slika 64: Proizvodnja toplote v novih malih sistemih daljinskega ogrevanja na lesno biomaso 

                                                 
143  Odstranjevanje ovir za povečano izrabo biomase kot energetskega vira, projekt Vlade RS in Global 

Environment Facility, http://www.aure.si/index.php?MenuID=114&MenuType=E&lang=SLO&navigacija=on  

144  OP ENLES predvideva izgradnjo 21 manjših in 140 mikro sistemov DO do leta 2013 s proizvodnjo 

dobrih 860 TJ toplote.  

http://www.aure.si/index.php?MenuID=114&MenuType=E&lang=SLO&navigacija=on
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7. Povzetek scenarijev 

Scenarijska tabela – povzetek scenarijev 

Kot je podrobno opisano v poglavju 7 smo v okviru strokovnih podlag za NEP analizirali 

in presojali vrsto možnih različic strategije razvoja energetike. V predhodnih poglavjih so 

podrobno predstavljeni ključni elementi in izhodišča za oblikovanje scenarijev. To 

poglavje je namenjeno povzetku prestavitve scenarijev za analizo. 

Analizirali smo tri strategije rabe in razpršene oskrbe z energijo ter tri scenarije oskrbe z 

električno energije in preverili njihove učinke v enem, ciljnem scenariju gospodarskega 

razvoja. V drugem delu dokumenta Dolgoročne energetske bilance  NEP do leta 2030 – 

Rezultati so podrobno predstavljeni in opisani rezultati vseh šestih izdelanih dolgoročnih 

bilanc, ki jih sestavljajo naslednje strategije in scenariji: 

 en scenarij razvoja zunanjih okoliščin – ciljni scenarij; 

 dve strategiji URE, izrabe OVE in razpršene proizvodnje električne energije ter 

lokalne oskrbe z energijo:  

o REF – referenčna strategija;  

o INT – intenzivna strategija; 

 tri scenarije oskrbe z električno energijo:  

o OSN – osnovni scenarij;  

o JE – jedrski scenarij z JEK2;  

o PLIN – plinski scenarij z novimi enotami proizvodnje električne energije na 

ZP. 

 ter dva dodatna scenarija oskrbe z električno energijo brez bloka 6 v TEŠ 

(obravnavana v posebnem dokumentu): 

o DOD JE – dodatni jedrski scenarij; 

o DOD PLIN – dodatni plinski scenarij. 

Projekcija, ki temelji na bazni strategiji je uporabljena pri analizi izboljšanja energetske 

učinkovitosti.  



NEP – DOLGOROČNE ENERGETSKE BILANCE RS DO LETA2030 – IZHODIŠČA IJS CEU 

 

Verzija 3, 18.5.2011, izpis  9.6.2011 174 

 

Slika 65: Shematski prikaz kombinacij obravnavanih scenarijev razvoja energetike 

Zunanje okoliščine. Analizirali smo razvoj energetike ob upoštevanju ciljnega scenarija 

zunanjih okoliščin med katerimi so ključne:  

 uvozne cene energije in cene emisijskih kuponov; 

 prometno delo; 

 gospodarska dejavnost; 

 tehnološki razvoj; 

 razvoj stavbnega fonda. 

 

Za podrobnosti glej predhodna poglavja. Učinki energetskih strategij so bili preverjeni z 

analizo občutljivosti še za naslednje spremembe zunanjih okoliščin:  

 odklon od ciljnega scenarija gospodarskega razvoja; 

 scenarija razvoja prometnega dela, torej tistih dejavnikov rabe energije v prometu 

na katere energetska politika nima vpliva.  

Bilance so bile izračunane zgolj z upoštevanjem tehnologij, ki so že na trgu.  

Strategiji energetske politike na področju trajnostne energetike obsegata ukrepe URE v 

vseh sektorjih, OVE, SPTE ter lokalne energetike. Analizirana sta bila dva scenarija za 

strategijo energetske politike na tem področju: pri spodbujanju URE in razpršene 

proizvodnje energije iz OVE: 

 referenčna – nujni ukrepi za izpolnjevanje obveznosti; 

 intenzivna – podporno okolje za izvedbo vseh donosnih projektov URE; večji 

ekonomski učinki in zagotavljanje prednosti v tehnološki tekmi na področju 

zelenih energetskih tehnologij. 
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Bazna projekcija prikazuje gibanje rabe energije ob upoštevanju ukrepov, ki so bili 

izvedeni oz. sprejeti do vključno leta 2008. To pomeni, da ne upošteva kasneje sprejete 

evropske (prenovljena direktiva o energetski učinkovitosti stavb, direktiva o spodbujanju 

uporabe energije iz obnovljivih virov, uredbe, ki izhajajo iz direktive o vzpostavitvi okvira 

za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo, itd.) in 

slovenske zakonodaje (prenova sistema odkupnih cen za proizvedeno električno energijo 

iz SPTE in OVE, Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih), ki je 

bila sprejeta po tem letu oz. je načrtovana v prihodnosti. Hkrati predvideva nadaljevanje 

izvajanja sprejete zakonodaje na enakem nivoju kot v preteklosti. Projekcije aktivnosti  

(gospodarski razvoj, razvoj stanovanjskih površin, razvoj površin v storitvenem sektorju, 

itd.) so enake kot pri ostalih projekcijah. 

 

Obravnavani in ocenjeni so bili trije scenariji oskrbe z električno energijo za NEP: 

 osnovni scenarij – izvedba investicij v termo energetskih objektov v teku skladno 

z načrtovanjem na podlagi najnižjih stroškov proizvodnje, podaljšanje življenjske 

dobe NEK, pospešitev izgradnje načrtovanih HE, modernizacija SPTE; 

 jedrski scenarij (nadgradnja osnovnega scenarija) – zagotoviti dolgoročno 

izkoriščanje jedrske energije v Sloveniji, podaljšanje življenjske dobe NEK in 

izgradnja nove enote JEK 2 ob lokaciji obstoječe, zagotoviti vzporedno obratovanje 

NEK in JEK 2 v daljšem časovnem obdobju, izgradnja med 2022 – 2030; 

 plinski scenarij (nadgradnja osnovnega scenarija) – zagotoviti večjo 

diverzifikacijo virov od sedanje pri oskrbi z električno energijo s četrtim 

energentom, izgradnja dveh plinsko parnih elektrarn na zemeljski plin do leta 

2030. 

Za primerjavo sta bila oblikovana tudi dva dodatna scenarija oskrbe z električno energijo, 

ki omogočata oceno strateških vidikov razvoja energetike ob prekinitvi investicije v 

TEŠ6145. (Scenarija brez investicije v blok 6 v TEŠ sta obravnavana v posebnem 

dokumentu). Drugih investicij v izvajanju in že sprejetih ukrepov v analizi nismo 

preverjali. Dodatna scenarija predpostavljata zapiranje PV leta 2027. Izhodišče scenarijev 

ostaja ohranjanje primerljive ravni proizvodnje električne energije v državi kot v 

osnovnem scenariju, ohranjanje vseh funkcij sistema v državi vključno s sistemskimi 

storitvami in ohranjanje ravni diverzficiranosti virov pri oskrbi z električno energijo ter 

osvetli posledice zmanjšanja proizvodnje električne energije iz domačega premoga. Pri 

pokrivanju porabe električne energije ta scenarij ne sledi načelu najmanjših stroškov za 

proizvodnjo električne energije, temveč uporabo premoga omejimo. Za obdobje po 2016 

znižamo tudi raven za kriterij: proizvodnja električne energije iz domačih virov. Dodatna 

scenarija ocenjujemo z upoštevanjem intenzivnega razvoja rabe in razpršene proizvodnje 

električne energije: 

                                                 
145

  Analiza se omejuje na oceno strateških vidikov razvoja energetike brez TEŠ6 in ni dovolj podrobna za presojo 

posledic prekinitve investicij s stališča podjetja ali projekta. 
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 dodatni jedrski scenarij (DOD JE) brez bloka 6 v TEŠ upošteva izgradnjo plinsko 

parne elektrarne moči 400 MW in JE moči 1000 MW;  

 dodatni plinski scenarij (DOD PLIN) brez bloka 6 v TEŠ upošteva izgradnjo dveh 

PPE skupne moči 800 MW. 

Možnost JEK2 moči 1600 MW je obravnavana kot podrazličica obeh jedrskih scenarijev (JE 

INT in DOD JE). 

Na vseh ostalih podsektorjih energetike je bil za NEP predlagan in podrobno ocenjen 

enoten scenarij razvoja, vendar pa so znotraj podsektorjev opredeljeni prednostni ukrepi. 
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Tabela 56: Povzetek scenarijskih predpostavk – zunanje okoliščine 

SCENARIJI ZUNANJIH DEJAVNIKOV 

Mednarodne cene goriv Nafta na svetovnem trgu l. 2008: 97,19 $08,/sod (11,80 €08/GJ), l. 2020: 100,00 $08/sod (12,14 €08/GJ), l. 2030: 115,00 $08/sod (13,96 €08/GJ) 

Zemeljski plin na evropskem trgu l. 2008: 6,56 €08/GJ, l. 2020: 7,80 €08/sod, l. 2030: 9,04 €08/sod 

Mednarodne cene električne energije Razlike v razvitosti regionalnih trgov in omejitve v njihovem povezovanju se bodo zmanjševale, šele po letu 2020 pričakujemo enotno ceno 
električne energije na celotnem trgu EU. Dolgoročna projekcija cene po letu 2020 konvergira k dolgoročnim mejnim stroškom enakim 
proizvodni ceni plinsko parne elektrarne (PPE). Kratkoročna projekcija temelji na referenci EEX in z upoštevanjem razlike na slovenskem 
trgu, primanjkljajev/presežkov zmogljivosti na trgu v regiji ter omejitev prenosnih zmogljivosti.  

Cene za pasovno energijo leta 2008: 82 €08/kWh; l. 2010: 48 €08/kWh; l. 2020: 74 €08/kWh in l. 2030: 89 €08/kWh 

Cene za trapezno energijo leta 2008: 113 €08/kWh; l. 2010: 68 €08/kWh; l. 2020: 105 €08/kWh in l. 2030: 126 €08/kWh 

Cene emisijskih kuponov Cene emisijskih kuponov leta l. 2008-2012: 17,5 €08/t CO2 ekv; 2018-2022: 25,2 €08/t CO2 ekv; leta 2030: 35 €08/t CO2 ekv 

Prebivalstvo,  
gospodinjstva, 
stanovanjska površina 

 

Prebivalstvo v RS l. 2008: 2.022.600, l. 2020: 2.058.000; l. 2030: 2.022.900 (Vir: EUROSTAT) 

Število gospodinjstev l. 2008: 729.300; l. 2020: 795.800; l. 2030: 832.200 (Vir: UMAR) 

Stanovanjska površina l. 2020/08: +14%; 2030/08 +20% 

Povprečna velikost gospodinjstev  l. 2030: 2,1 preb/stan 
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SCENARIJI ZUNANJIH DEJAVNIKOV 

Gospodarska aktivnost  
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 PROMETNA POLITIKA BREZ SPREMEMB TRAJNOSTNA PROMETNA POLITIKA 

Prometna politika Šibke spodbude za obvladovanje rasti prometnega dela, izbire 
načina transporta in  povečanje deleža javnega prevoza 

Oblikovanje in izvajanje ukrepov TPP v državi s ciljem prehoda na 
nizkoogljično družbo, ki podpira uresničevanje ciljev podnebno 
energetskega svežnja v z ukrepi za obvladovanje rasti porabe v prometu in 
povečanje deleža javnega prometa. 

Povprečna letna rast v obdobju: 

- 2010 do 2020: 3,3% na leto 

- 2020 do 2030: 2,8% na leto 
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Tabela 57: Povzetek scenarijskih predpostavk – strategije trajnostne energetike in odziv akterjev nanje 

STRATEGIJE ENERGETSKE POLITIKE IN ODZIV AKTERJEV NANJE - TRAJNOSTNA ENERGETIKA 

 REFERENČNA STRATEGIJA INTENZIVNA STRATEGIJA  

URE v gospodinjstvih, storitvenih 
dejavnostih in industriji  

- ukrepi za doseganje cilja 20% izboljšanja energetske 
učinkovitosti do leta 2020 in 25% do leta 2030 

- pospešene sanacije stavb s finančnimi spodbudami  
- programi spodbud za javni sektor  
 

- gradi na prednostih zgodnjega privzemanja novih tehnologij s 
ciljem zagotoviti pomembno mesto slovenskim igralcem na 
mednarodnih trgih. Izvajanje ambiciozne gospodarske politike 
na tem področju vključno s proaktivno vlogo pri oblikovanju 
evropske politike 

- spodbujanje ukrepov URE za doseganje 22% izboljšanja 
energetske učinkovitosti do leta 2020 in 27% izboljšanja do 
leta 2030 

- sistematično odstranjevanje ovir za izvedbo vseh donosnih 
projektov URE 

- zaostrene minimalne zahteve za energetsko učinkovitost stavb skladno z Direktivo o energetski učinkovitosti stavb 31/2010/EU 
- izvedba AN URE, OP ROPI, OP TGP, AN ZeJN, AN OVE ter nadaljevanje programov v primerljivem obsegu po njihovem izteku 
- vodilna vloga javnega sektorja 
- spodbujanje URE in OVE v okviru davčne politike 

- finančne spodbude s ciljem pospešiti energetske 
sanacije stavb, zlasti celostne sanacije stavb (obnova 
2% stavbnega fonda letno) 

 

- finančne spodbude za celostne energetske sanacije stavb (4% 
stavbnega fonda letno) 

- prostovoljne obveze industrijskih podjetij v kombinaciji z 
davčnimi olajšavami za zmanjšanje porabe električne energije  

- uspešna vzpostavitev obsežne sheme spodbujanja URE kot 
pomembne dejavnosti energetskih podjetjih  

- izboljšanje institucionalnega okvirja za spodbujanje URE  

OVE  

razpršena proizvodnja električne 
energije in oskrba s toploto v 
stavbah iz OVE 

- ukrepi za doseganje cilja 25-odstotnega deleža OVE v 
končni rabi energije do leta 2020 in 27-odstotnega 
deleža OVE do leta 2030 

Do leta 2030: 
- 44-odstoten delež v bruto končni rabi električne en.  
- 33-odstoten v delež v bruto končni rabi toplote 
- 10-odstoten v delež v bruto končni rabi v prometu 

- ukrepi za doseganje cilja 26,1-odstotnega deleža OVE do leta 
2020 in 30% deleža OVE do leta 2030  

Do leta 2030: 
- 53-odstoten delež v bruto končni rabi električne energije  
- 37-odstoten v deleža v bruto končni rabi toplote 
- 10-odstotnega v deleža v bruto končni rabi v prometu 

 

- spodbujanje širokega nabora tehnologij z različnimi mehanizmi 
- proizvodnja električne energije iz OVE – razpršeni viri (zagotovljenih odkupne cene za proizvodnjo električne energije iz OVE) 
- predpisi glede načina ogrevanja v okviru predpisov o URE v stavbah skladno z Direktivo 31/2010/EU 
- neposredne investicijske spodbude zlasti za gospodinjstva z nižjimi prihodki 
- dodatne spodbude za izvedbo ukrepov URE in OVE v javnem sektorju 
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STRATEGIJE ENERGETSKE POLITIKE IN ODZIV AKTERJEV NANJE - TRAJNOSTNA ENERGETIKA 

- drugi ukrepi, ki tvorijo podporno okolje: izboljšanje načrtovanja, upravljanja kakovosti, izboljšanje administrativnih postopkov  

 - izdatnejše finančne spodbude za zamenjavo goriv 
- proaktivna politika države s podporami za pripravo projektov 

vključno s podporo pri umeščanju objektov v prostor 
- izboljšanje institucionalnega okvira za spodbujanje URE in OVE 

do leta 2011 
- umestitev URE in OVE kot prednostnega področja razvoja 

Slovenije 
- demonstracijski projekti 
- aktivna vloga države pri spodbujanju industrijske politike 

URE v prometu  

(v okviru energetske politike) 

- uvajanje električnih vozil in izgradnja polnilne 
infrastrukture 

- uvajanje biogoriv v prometu 
- spodbujanje energetsko učinkovitih vozil in vožnje 

 

- obsežno spodbujanje uvajanja električnih vozil in izgradnja 
polnilne infrastrukture 

- intenzivno spodbujanje energetsko učinkovitih vozil in vožnje 
- spodbude za uvajanje alternativnih goriv v prometu: vodik 
- spodbujanje vozil na utekočinjen naftni plin in stisnjen 

zemeljski plin ter izgradnje infrastrukture 
- spodbude za proizvodnjo biogoriv. 

SPTE 
- instrument zagotovljenih odkupnih cen za proizvodnjo električne energije (spodbujanje širokega nabora tehnologij) 
- obvezni delež OVE, SPTE in izrabe odpadne toplote v sistemih daljinskega ogrevanja ter v javnem sektorju 

 - dodatno spodbujanje mikro SPTE 
- podpore pripravi projektov 

Lokalna oskrba z energijo 

 

- obvezni delež OVE v sistemih DO 
- obvezni delež OVE, SPTE in odpadne toplote v sistemih daljinskega ogrevanja 
- oblikovanje cen daljinske toplote in hladu 

 - neposredne finančne spodbude 
- ciljno usmerjena davčna politika 

Distribucija ZP  
- širitev omrežij v povezavi s spodbujanjem SPTE v sistemih DO in individualnih stavbah 
- ukrepi za izboljšanje zanesljivosti 

 - intenzivnejši prodor ZP v stanovanjski sektor in sisteme DO (v 
povezavi s SPTE in mikro SPTE) 
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Tabela 58: Povzetek scenarijskih predpostavk – strategije oskrbe z energijo in odziv akterjev na ukrepe  

STRATEGIJE ENERGETSKE POLITIKE IN ODZIV AKTERJEV NANJE  - OSKRBA Z ENERGIJO 

Prenos električne energije 
- izgradnja čezmejnih povezav: Cirkovce – Pince in  Okroglo – Videm (Udine) 
- ojačitev 400 kV prenosnega omrežja v Sloveniji, prehod z 220 kV na 400 kV 
- povezovalni daljnovodi za nove proizvodne zmogljivosti do obstoječega omrežja  

Distribucija električne energije 
- novogradnje in rekonstrukcije VN, SN in NN omrežje, prehod na aktivna omrežja ter vodenje omrežij 

Hidroelektrarne (nad 10 MW) 

 

Izgradnja in prenove HE po optimalni dinamiki: 
- dokončanje verige HE na spodnji Savi: HE Krško, 39 MW l. 2013, HE Brežice, 41 MW l. 2015 in HE Mokrice 30 MW l. 2018 
- HE na Srednji Savi, 68 MW do leta 2020 in 194 MW do 2030, skupaj 262 MW do leta 2030 
- HE na drugih vodotokih: 34 MW do leta 2020 in 219 MW do leta 2030  
- prenova HE: HE Zlatoličje, dodatnih 24 MW, HE Formin, dodatnih 12 MW, l. 2013; 
Oblikovana sta bila dva scenarija, referenčni in optimistični. Ker osnovni scenarij ni omogočil doseganje zastavljenih ciljev OVE, je bil 
osnovni scenarij HE izločen in v nadaljnjih izračunih privzet osnovni scenarij 

Črpalne hidroelektrarne 
- izgradnja ČHE za optimiranje proizvodnje in prihodkov, njihova proizvodnja temelji na domačih pasovnih enotah in uvozu. 
- ČE Kozjek 400 MW in ČE na drugih vodotokih 200 MW 

Jedrska energija 
- podaljšanje življenjske dobe NEK 

OSNOVNI IN PLINSKI SCENARIJ (OSN IN PLIN) JEDRSKI SCENARIJ (JE) 

- brez JEK2 oz. začetek obratovanja JEK2 po letu 2030 - izgradnja nove enote na lokaciji v Krškem zmogljivosti 
1000 MW z začetkom obratovanja leta 2022 

Analizirana je bila tudi različica tega scenarija s 1600 MW 

Termoelektrarne  
- obnova oz. zamenjava termoenergetskih objektov skladno s predpisi za mejne emisijske koncentracije snovi v zrak in iztekom 

življenjske dobe naprav 
zaustavitev proizvodnih zmogljivosti skupne moči 545 MW do leta 2020 ter zaustavitev nadaljnjih 389  MW TE do l. 2027: 
- zaustavitev TE-TOL: 38 MWe l. 2015, 29 MWe in 45 MWe do l. 2020,  TET 110 MW do l. 2015, TEŠ 1, 3 in 4. 323 MW do leta 2015 

in TEŠ 5 389 MW do leta 2027; 
izgradnja nadomestnih in novih zmogljivosti: 
- TE-TOL, nova enota SPTE zgrajena v dveh fazah: 107-134 MWe leta 2015 in 107-134 MWe leta 2020 
- TEŠ 6 moči 549 MW leta 2014 
- TET, nadaljnje izkoriščanje lokacije v energetske namene, opcije npr.: rezervne zmogljivosti 190 MW, PPE 290 MW 

PLINSKI SCENARIJ (PLIN) OSNOVNI IN JEDRSKI SCENARIJ (OSN IN JE) 

- izgradnja dveh plinsko parnih elektrarn (PPE) 
2x400 MW z začetkom obratovanja 2020-2030 

-  brez dodatnih PPE 
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STRATEGIJE ENERGETSKE POLITIKE IN ODZIV AKTERJEV NANJE  - OSKRBA Z ENERGIJO 

Rezervne zmogljivosti  
(trg sistemskih storitev) 

- zaustavitev rezervnih zmogljivosti moči 148 MW do leta 2015 zaradi predpisov na področju varstva zraka in izteka življenjske 
dobe (TET PB1 in PB2 skupaj 58 MW leta 2010, TEB - skupaj 90 MW do l. 2015): 

izgradnja nadomestnih novih zmogljivosti za terciarno regulacijo, glede na ekonomske pogoje: 
- TEB, 153 MW, plinska turbina leta 2015 
- TET: nadaljnje izkoriščanje lokacije v energetske namene, (opcije PPE 290 MW, 130-190 MW terciarne rezerve idr.) 
- drugi novi viri terciarne rezerve – plinske turbine (obstoječe energetske in industrijske lokacije), 170 MW do leta 2020 

Naftni derivati 
- zagotavljanje skladiščnih zmogljivosti za obvezne rezerve naftnih derivatov v Sloveniji in dodatnih 10 zmogljivosti za komercialne 

zaloge 

Prenos ZP  
- vključevanje v mednarodne projekte: Južni tok, Nabucco, Krk 
- krepitev notranjih povezav in razvoj omrežja za priključitev novih večjih odjemalcev, plinifikacija še neplinificiranih delov države 

ter povečanja odjema obstoječih odjemalcev 

Distribucija ZP 
- širitev omrežij v povezavi s spodbujanjem SPTE v sistemih DO in individualnih stavbah. 
- ukrepi za izboljšanje zanesljivosti 

Premog 
- dolgoročno ohranjanje proizvodnje v RLV, eksploatacijske zaloge 124,4 mio ton, cena premoga RLV do 2014 skladno s pogodbo, 

od leta 2014 do 2030 zagotavljanje proizvodne cene 2,25 EUR2008/GJ. Izkoriščanje leta 2020 v obsegu 4 mio t letno s postopnim 
zmanjšanjem na 3 mio t letno do 2030 

- zapiranje RTH skladno z zakonom ZPZRTH 
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Tabela 59: Povzetek scenarijskih predpostavk – strategije energetske politike v okviru z energetsko povezanih politike 

STRATEGIJE NEP V KLJUČNIH POVEZANIH POLITIKAH - HORIZONTALNI UKREPI  

 REFERENČNA STRATEGIJA INTENZIVNA STRATEGIJA  

Davčna politika 
- trošarine: aktivna trošarinska politika s ciljem postopne zamenjave goriv z visokimi izpusti snovi v zrak, prehoda na OVE zlasti za 

oskrbo s toploto ter izboljšanja energetske učinkovitosti 
- davčne olajšave in/ali diferencirane stopnje obdavčitve glede na energetske lastnosti stavb v okviru davka na nepremičnine 
- diferencirane stopnje obdavčitve glede na izpuste snovi na zrak za vozila (davek na motorna vozila, dajatve za uporabo cest) 
- spodbujanje uvajanja novih tehnologij 
- spodbujanje OVE in URE v okviru nadgradnje davčnega sistema, ki bo temeljila na načelih zelene davčne reforme v okvirih 

evropske zakonodaje in smernic ter iskanje pravega ravnotežja med razbremenitvijo dela, spodbujanjem konkurenčnosti in 
zaposlovanja ter večjo enostavnostjo davčnega sistema 

Spodbujanje URE in OVE po letu 2010 v okviru: 
- trošarinske politike: dodatno obdavčenje zlasti ELKO 

in električne energije za ogrevanje 
- zelene davčne reforme  
- davka na nepremičnine 
- davek na motorna vozila 
- spodbujanje uvajanja novih tehnologij 

Izdatno spodbujanje URE in OVE po letu 2010 v okviru: 
- trošarinske politike: visoko dodatno obdavčenje zlasti ELKO  
- zelene davčne reforme  
- davka na nepremičnine 
- davka na motorna vozila, dajatve za uporabo cest 
- spodbujanje uvajanja novih tehnologij 

Stanovanjska politika 
- ukrepi za odstranjevanje ovir pri sanaciji večstanovanjskih stavb 
- trajnostna gradnja neprofitnih stanovanj in stanovanj za starostnike 

Prostorsko načrtovanje 
- odstranjevanje ovir za umeščanje v prostor 
- energetsko učinkovito prostorsko načrtovanje  
- zmanjševanje potrebe po mobilnosti 

Izobraževanje in usposabljanje 
- usposabljanje za zgodnje privzemanje tehnologij za prehod na nizkoogljično družbo ter razvoj le-teh 
- zagotavljanje kvalitete projektov 
- usposabljanje glede praktičnih vidikov trajnostnih energetskih rešitev za končne porabnike energije 

Raziskave in razvoj 
- energetika postane prioritetno področje povezovanja gospodarstva in raziskav 
- spodbujanje razvoja proizvodnje materialov, tehnologij in storitev, ki vplivajo na URE v dejavnostih, ki so povezane z energetiko: 

lesarstvo, gradbeništvo, informacijske energetske tehnologije, avtomobilska industrija, gospodinjski aparati idr. 

Razvojna politika  
- umestitev URE in OVE med prednostna področja razvoja države 
- integracija ukrepov za spodbujanje URE in OVE v kontekstualne politike, poleg že navedenih zlasti v: učinkovitost delovanja 

javnega sektorja, politiko regionalnega razvoja, spodbujanja podjetništva in razvoja SME, zlasti spodbujanje ponudbe zelenih 
energetskih tehnologij in storitev  
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 Seznam oznak 

ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators), Agencija za sodelovanje 

nadzornih organov 

AGEN RS Javna agencija Republike Slovenije za energijo 

AN URE Akcijski načrt za učinkovito rabo energije opredeljuje aktivnosti URE za obdobje 

2008-2016 

AN-URE Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008–2016 

ANZeJN Akcijski načrt za zeleno javno naročanje za obdobje 2009-2012  

ARA Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen 

ARAO Agencija za radioaktivne odpadke 

ARM (Adequacy Reference Margin) 

BAT (Best Available Technology), najboljše razpoložljive tehnologije  

BDP bruto domači proizvod  

BREF (Best Available Techniques Reference Documents) 

BTC  blagovno trgovski center 

CAO (Central Allocation Office) 

CCS (Carbon Capture and Storage), zajem in shranjevanje ogljika 

CC-SI  enotna klasifikacija vrst objektov 

CNE celovito načrtovanje energetike 

CNG  (Compressed Natural Gas), stisnjen zemeljski plin 

CPVO celovita presoja vplivov na okolje 

ČHE črpalne hidroelektrarne 

DC  porabniška skupina gospodinjstva 

DO daljinsko ogrevanje 

DOE Department of Energy 

DRSC Direkcija Republike Slovenije za ceste 

DSM (Demand Side Management), upravljanje na strani porabe  

DV  daljnovod 

DVE  domači vir energije 

DZ Državni zbor 

ECSEE (The Energy Community of South East Europe Treaty) 

ED  enodružinske hiše 

EEA  (The European Environment Agency), Evropska agencija za okolje 

EES zadostnost elektroenergetskega sistema 

EEX (European Energy Exchange), borza električne energije v Leipzigu 

EGS Evropska gospodarska skupnost 

EIA  (Energy Information Administration) Agencija za energetske informacije 

EIA (Energy Information Administration), Agencija za energetske informacije 

EIPF Ekonomski institut Pravne fakultete 

EK Evropska komisija 

ELES Elektro-Slovenija 

ELKO ekstra lahko kurilno olje 

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Eletricity), Združenje 

evropskih operaterjev prenosnega omrežja za električno energijo 

ENTSO-G (European Network of Transmission System Operators for Gas), Združenje 

evropskih operaterjev prenosnega omrežja za zemeljski plin  

ES Evropska skupnost 

ESD Direktiva 2006/32/ES o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih 

storitvah 

ETS (Emission Trading Scheme), (shema za trgovanje z emisijami) 

EU (European Union), Evropska unija  
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EUROSTAT Statistični urad evropske skupnosti 

EZ Energetski zakon 

GALSI načrtovana plinovodna povezava Alžirija-Sardinija-Italija 

GEF Global Environment Facility 

HE hidroelektrarne 

HSE Holding Slovenske Elektrarne 

IEA (International Energy Agency), Mednarodna energetska agencija  

IEO09 (International Energy Outlook 2009), IEO09, publikacija DOE 

IIASA International Institute for Applied Systems Analysis 

IISI International Iron and Steel Institute 

INT Intenzivna strategija 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), Medvladni forum za spremembo 

podnebja  

IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), celosten nadzor in preprečevanje 

onesnaženja  

IT  informacijska tehnologija 

JE jedrska energija 

JEK2 Jedrska elektrarna Krško (drugi blok) 

KBV  kablovod 

KE končna energija 

KOM Komisija  

KP  kompresorska postaja 

LBM  lesna biomasa 

LCC (Life Cycle Cost), stroški v življenjskem krogu  

LCP Directive 2001/80/ES on the limitation of emissions of certain pollutants into the air 

from large combustion plants 

LMC  dolgoročni mejni stroški 

LNG utekočinjeni naftni plin 

LOLE (Loss of Load Expectation), pričakovano trajanje izpada odjema 

MAPL meja do konične obremenitve 

MDDSZ Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

MESAP Modular Energy System Analysis and Planing  

MG  Ministrstvo za gospodarstvo 

mHE male hidroelektrarne 

MOP Ministrstvo za okolje in prostor 

MŠZŠ  Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 

MVZT Ministrstvo za znanost in tehnologijo  

NEC-direktiva Direktiva o zgornji meji nacionalnih emisij v zrak za določene snovi  

NEI  Nuclear Energy Institute 

NEK Nuklearna elektrarna Krško 

NEP nacionalni energetski program 

NGC neto instalirana proizvodnja 

NMB neosvinčen motorni bencin 

NN  nizka napetost 

NSO neprofitne stanovanjske organizacije 

NSRAO nizko in srednje radioaktivni odpadki  

NTC (Net Transmission Capacity), neto prenosna zmogljivost  

OA  osebni avtomobil 

OECD (Organisation of Economic Cooperation and Development), Organizacija za 

gospodarsko sodelovanje in razvoj 

OKZNSP Okvirna konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah (glej tudi 

UNFCCC) 
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OP ROPI Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013  

OP TGP Operativni program zmanjševanje emisij toplogrednih plinov do leta 2012 

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries), države proizvajalke nafte  

OPENLES  Predlog Operativnega programa rabe lesne biomase kot vira energije 2007-2013 

OP-NEC Operativni program doseganja nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževal 

zunanjega zraka 

ORC  organski Rankineov cikel 

OTC (Over The Counter) 

OVE obnovljivi viri energije 

PET-SLO model za oceno tržnega prodora energetsko varčnih tehnologij 

PPE plinsko-parna elektrarna 

PURES  Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah 

PV Premogovnik Velenje  

RAC (Reliably Available Capacity), zanesljivo razpoložljiva zmogljivost 

RC (Remaining Capacity), preostala kapiaciteta  

REES-SLO Referenčni energetsko ekološki model za Slovenijo (tudi MESAP REES-SLO) 

REF Referenčna strategija 

REN  register nepremičnin 

ReNEP Resolucija o nacionalnem energetskem programu 

ReNPVO Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 

RL (Reference Load), Referenčna obremenitev  

ROE (Return on Equity), kazalec dobičkonosnosti kapitala  

RSE Razvojna skupina za energetiko pri Svetu vlade za konkurenčnost 

RTH Rudnik Trbovlje-Hrastnik  

RTP  razdelilna transformatorska postaja 

RUŽV Rudnik urana Žirovski vrh 

SI-STAT spletna podatkovna baza SURS-a 

SKD  standardna klasifikacija dejavnosti 

SME  srednja in mala podjetja 

SN  srednja napetost 

SN/NN srednje/nizkonapetostni 

SODO sistemski operater distribucijskega omrežja  

SOPO sistemski operater prenosnega omrežja  

SPTE soproizvodnja toplote in električne energije 

SRMC  kratkoročni mejni stroški 

SRS Strategija razvoja Slovenije 

SSE  sprejemnik sončne energije 

SURS Statistični urad Republike Slovenije 

SVK Svet vlade za konkurenčnost  

SZP  stisnjen zemeljski plin 

TE termoelektrarna 

TEB  Termoelektrarna Brestanica 

TEŠ Termoelektrarna Šoštanj 

TET Termoelektrarna Trbovlje 

TE-TOL Termoelektrarna Toplarna Ljubljana 

TGI načrtovana plinovodna povezava Turčija – Grčija – Italija  

TGP toplogredni plini 

TK  telekomunikacije 

TPP  trajnostna prometna politika 

UCG (Underground Coal Gasification), podzemno uplinjanje premoga  

UCTE (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity) 

UMAR Urad za makroekonomske analize in razvoj 
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UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), Okvirna konvencija 

Združenih narodov o spremembi podnebja  

UNP utekočinjen naftni plin 

URE učinkovita raba energije 

UZP utekočinjen zemeljski plin  

VN  visoka napetost 

VRAO visoko radioaktivni odpadki 

WEC (World energy Council), Svetovni energetski kongres 

WEO09 (World Energy Outlook 2009), Svetovne energetske perspektive 2009, publikacija 

IEA  Mednarodna agencija z energijo 

ZeJN zeleno javno naročanje 

ZGO Zakon o graditvi objektov  

ZN Združeni narodi 

ZORD Zavod Republike Slovenije za obvezne rezerve naftnih derivatov  

ZP zemeljski plin 

ZPZRTH  Zakonu o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje Hrastnik in razvojnem 

prestrukturiranju regije 

ZTRO Zakon o trošarinah 

ZVO Zakon o varstvu okolja 

BL  večstanovanjska stavba 
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PRILOGA A: CILJI ZANESLJIVOSTI OSKRBE 
– SISTEMSKE STORITVE 
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Sistemske storitve  

V skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za prenosno omrežje električne energije146, 

je sistemski operater v skladu z energetsko zakonodajo zadolžen za zanesljivo oskrbo z 

električno energijo. To izvaja z zagotavljanjem sigurnega obratovanja EES. V ta namen 

sistemski operater zakupi ustrezne količine sistemskih storitev ter načrtuje in operativno 

vodi obratovanje EES.  

Sistemske storitve predstavljajo steber kakovostne in zanesljive dobave električne energije 

na ravni elektrarn in prenosnega omrežja. Proizvodna podjetja, ki imajo v lasti 

proizvodne objekte ustrezne tehnologije, lahko poleg prodaje električne energije na trgu 

sodelujejo tudi kot ponudniki na trgu sistemskih storitev. Takšna aktivnost prispeva velik 

delež k stabilnejšemu obratovanju EES. 

Med sistemske storitve spadajo: 

 regulacija frekvence in moči (primarna, sekundarna, terciarna), 

 regulacija napetosti, 

 pokrivanje odstopanj dejanskih izmenjav regulacijskega območja od načrtovanih 

vrednosti, 

 zagon agregatov brez zunanjega napajanja; 

 pokrivanje izgub, ki nastanejo v prenosnem omrežju; 

 razbremenjevanje omrežja. 

Med sistemske storitve uvrščamo tudi t.i. posebne sistemske storitve, ki obsegajo 

prekomerno prevzeto jalovo energijo s strani odjemalcev.  

Sistemske storitve lahko sistemski operater zagotovi na več načinov: 

 z nakupom na trgu sistemskih storitev (doma in v tujini); 

 z angažiranjem objekta, ki je v organizacijski sestavi sistemskega operaterja; 

 z obveznim sodelovanjem uporabnikov omrežja. 

Sodelovanje proizvodnih objektov pri zagotavljanju sistemskih storitev je lahko: 

 obvezujoče; 

 tržno (odločitev o sodelovanju je odvisna od odločitve proizvodnega podjetja). 

                                                 
146  Ur. l. RS, št. 49/2007 
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Kljub temu, da so določene sistemske storitve tržne narave, lahko sistemski operater od 

posameznega proizvajalca oziroma porabnika zahteva sodelovanje pri izvajanju 

sistemskih storitev, in sicer v primeru, ko ne dobi ponudb domačih ponudnikov v 

zadostnem količinskem obsegu, ki bi zagotavljal zanesljivo obratovanje EES. Seveda mora 

biti pri tem proizvajalec oziroma porabnik za zagotavljanje sistemske rezerve ustrezno 

tehnično usposobljen. V nadaljevanju je podan podrobnejši opis posameznih sistemskih 

storitev. 

Regulacija frekvence in moči. Proizvodnja električne energije v EES se mora vedno 

prilagajati rabi, ki pa niha v odvisnosti od obnašanja odjemalcev. Ker je shranjevanje 

električne energije v večjih količinah tehnično težko izvedljivo, je potrebno proizvodnjo 

prilagoditi tako, da je ta pogoj izpolnjen. Vsako odstopanje proizvodnje delovne moči od 

rabe (vključno z izgubami) se na sistemu odraža kot odstopanje frekvence od nominalne 

vrednosti 50 Hz.  

Proizvodne enote morajo biti prilagodljive, saj se morajo sproti prilagajati zahtevam, 

odjemu v sistemu, če naj bi frekvenca ostala znotraj predpisanih meja. Termoelektrarne so 

zaradi toplotnih procesov počasne, hidroelektrarne, z izjemo tistih z dolgimi dovodnimi 

cevmi, pa hitre, zato se različno angažirajo pri primarni, sekundarni in terciarni regulaciji 

frekvence. 

Primarna regulacija frekvence. Primarna regulacija delovne moči (in s tem frekvence) 

omogoča ob spremembi frekvence odpravljanje neravnotežja med trenutno proizvodnjo 

in rabo električne energije. Turbinski regulator, ki ga mora imeti na vseh svojih agregatih 

vgrajenega vsaka proizvodna enota, pri povišani frekvenci zniža, pri znižani pa poveča 

izhodno moč agregata.  

Ker je slovensko elektroenergetsko omrežje vključeno v širše evropsko omrežje, mora 

slovenski sistemski operater v skladu s pravili ENTSO-E v vsakem trenutku zagotavljati 

potrebno količino regulacijske moči za primarno regulacijo znotraj t.i. regulacijskega 

območja. Potrebno količino regulacijske moči se določa vsako leto znova.  

Skladno s tem mora vsako regulacijsko območje znotraj širšega omrežja prispevati 

ustrezno količino moči ΔPi, ki je sorazmerna s kvazistatičnim odstopanjem frekvence Δf 

od nominalne vrednosti 50 Hz. Tako imenovana regulacijska energija posameznega 

regulacijskega območja Ki se izrazi kot: 

f

P
K i
i

 

Stopnja prispevka različnih agregatov v primarni regulaciji je odvisna tako od statike, kot 

tudi od rezerve moči za primarno regulacijo.  



NEP – DOLGOROČNE ENERGETSKE BILANCE RS DO LETA 2030 – IZHODIŠČA IJS CEU 

 

Verzija 3, 18.5.2011, izpis  9.6.2011 196 

Osnovne zahteve, ki se s stališča primarne regulacije neposredno tičejo proizvajalnih enot, 

so: 

 območje posameznega agregata za primarno regulacijo mora biti v normalnem 

obratovalnem stanju ±2 % nazivne moči, v primeru motenega obratovanja EES pa 

mora biti določeno v odvisnosti od vloge agregata v sistemu, 

 proizvodna podjetja morajo svoje vozne rede prilagoditi v takšni meri, da se 

zagotovi predpisana rezerva moči posameznih agregatov, 

 zahteve za nastavitve parametrov turbinske regulacije določa sistemski operater 

skladno s svojimi zahtevami, upoštevajoč tehnične zmogljivosti agregatov. 

Zahtevani obseg statik je v naslednjih okvirih: 

o termoelektrarne na premog 5 – 8 % 

o plinske elektrarne 4 – 6 % 

o hidroelektrarne 4 – 5 % 

o jedrska elektrarna 5 – 8 % 

 agregat mora biti ob kvazistatičnem odstopanju frekvence ±200 mHz od 

nominalne vrednosti 50 Hz sposoben aktivirati rezervo moči primarne regulacije v 

30-ih sekundah,  

 regulacijska moč mora biti na razpolago vse dokler je ne nadomesti sekundarna 

regulacija, oziroma vsaj 15 minut, dokler je ne nadomesti terciarna regulacija, 

 zgornja meja področja neobčutljivosti regulatorja je ±20 mHz. 

Sekundarna regulacija frekvence. Sekundarna regulacija skrbi za avtonomnost EES-ov, 

medsebojno povezanih v interkonekcijo. To se doseže z odpravljanjem odstopanj med 

proizvodnjo in rabo v tistem sistemu, ki je neravnotežje povzročil. S tem se odstopanje 

frekvence zaradi delovanja primarne regulacije izniči (vpliv statike), izmenjave moči na 

interkonekcijskih povezavah se vrnejo na dogovorjene vrednosti in obseg rezerv za 

primarno regulacijo se ponovno sprosti. Sekundarna regulacija frekvence se mora 

aktivirati najkasneje po 30-ih sekundah in končati najkasneje po 15-ih minutah.  

Skladno z napisanim sekundarna regulacija ne sme biti uporabljena za zmanjševanje 

nenačrtovanih izmenjav električne energije (odstopanje od potrjenega voznega reda), 

temveč le za izravnavo trenutnega odstopanja sistema in s tem sprostitev rezerv primarne 

regulacije. Zato je potrebno centralizirano delovanje sekundarne regulacije, in sicer s 

pomočjo sekundarnega regulatorja frekvence, katerega naloga je držati vrednost 

regulacijskega odstopanja (določa ga naslednji regulacijski binom) čim bližje vrednosti 0: 

nizmdogdej ffKPPG  

kjer so: 

G ..................... regulacijsko odstopanje območja (angl. Area Control Error), 

Pdej .................. vsota trenutnih vrednosti dejanskih izmenjav delovne moči,  

Pdog ................. vsota dogovorjenih vrednosti izmenjav delovne moči, 

K ..................... regulacijska energija sistema, 

fizm .................. trenutna izmerjena vrednost frekvence v sistemu, 
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fn ..................... nazivna vrednost frekvence v sistemu. 

Sekundarni regulator mora vsebovati integralno komponento delovanja, ki ima nalogo 

izničiti negativen vpliv uporabe samo proporcionalnega dela na stabilnost povezanega 

sistema.  

Elektrarne se s stališča sodelovanja v sekundarni regulaciji razlikujejo po: 

 velikosti rezerve moči in 

 hitrosti odziva, ki ga dosežejo v sekundarni regulaciji. 

Velikost rezerve moči za sekundarno regulacijo je torej odvisna od tipa elektrarne in 

trenutnega obratovalnega stanja sistema. Pri tem je potrebno posebno pozornost posvetiti 

dvema mejnima obratovalnima stanjema, torej konični obremenitvi, ter stanju, ko je 

sistem podobremenjen in so generatorji blizu mej tehničnega minimuma. Razpon izhodne 

moči, ki jo za regulacijo nudi posamezni vir rezerve, se med obratovanjem s časom 

spreminja. 

ENTSO-E pravila določajo potreben obseg rezerve moči za sekundarno regulacijo za 

posamezno regulacijsko območje po naslednji enačbi: 

bbLakR 2
max  

kjer so: 

R ..................... velikost potrebne rezerve moči za sekundarno regulacijo, 

k ...................... konstanta, katere vrednost je večja od 1, določi pa jo sistemski operater glede 

na dejanske potrebe, 

a ...................... empirično določen koeficient, 

b ...................... empirično določen koeficient, 

Lmax ................. predvidena konična raba regulacijskega območja v izbranem časovnem 

obdobju (v MW). 

Terciarna regulacija frekvence. Terciarna regulacija frekvence ima enak vpliv na 

povezano delovanje več EES-ov kot sekundarna regulacija. V osnovi je njen namen 

sprostiti porabljene rezerve moči za sekundarno regulacijo. Iz tega izhaja zahteva, da 

mora biti v polnem obsegu aktivirana v 15 minutah po dani zahtevi.  

Pri določanju potrebnih moči rezerv za terciarno regulacijo je treba upoštevati: 

 plane remontov proizvodnih enot, 

 omejeno proizvodnjo električne energije zaradi omejene količine dobavljenih 

primarnih virov energije (plin, premog ipd.) oziroma hidrologije (HE), 

 omejeno proizvodnjo električne energije zaradi omejitev v dovoljenih vplivih na 

okolje (onesnaževanje, maksimalna dovoljena temperatura reke kot vira za 

hladilno vodo ipd.), 

 omejeno proizvodnjo zaradi obveznega sodelovanja v primarni regulaciji, 
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 obseg rezerve sekundarne in terciarne regulacije ostalih agregatov v sistemu. 

Sistemski operater mora imeti zakupljeno dovolj moči za terciarno rezervo, s katero je 

mogoče pokriti izpad največjega obratujočega agregata v regulacijskem območju. Rezerva 

za terciarno regulacijo frekvence se glede na uporabnost deli na: 

 rezervo za hitro izravnavo odstopanj (namenjena izravnavi vseh odstopanj, ki jih v 

15 minutah ni mogiče odpraviti s sekundarno regulacijo); 

 rezervo za izredne obratovalne dogodke (namenjena izključno pokrivanju izpadov 

večjih proizvodnih enot in pomoči pri kriznih obratovalnih stanjih). 

Rezerva za terciarno regulacijo je torej širšega pomena za zagotavljanje zanesljivosti v 

EES, kot le ob izpadu največjega agregata! 

Sistemski operater sklene s ponudnikom terciarne regulacije frekvence pogodbo o 

zagotavljanju rezerve moči, v kateri so poleg medsebojnih razmerij določene tudi tehnične 

karakteristike, ki jih mora ponudnik rezerve dosegati. Rezervne zmogljivosti lahko znotraj 

sistema nudijo le tehnološko usposobljene naprave. To so: 

 plinske turbine v odprtem procesu,  

 črpalne elektrarne z razpoložljivo in rezervirano akumulacijo,  

 hidroelektrarne z večjo akumulacijo ter 

 obratujoče trapezne in pasovne elektrarne z nepolnim tržnim angažmajem.  

V primerjavi s prvo kategorijo sta druga in tretja tehnološko primernejši, sta pa zato 

zaradi umestitve v prostor, časa izgradnje in višine investicije finančno manj primerni. Pri 

obratujočih pasovnih in trapeznih napravah pa ni pogoste prakse (slabši izkoristek, vidik 

polno za prazno pri plinsko parnih elektrarnah), da bi elektrarne obratovale pri znatno 

nižjih močeh in tako zagotavljale terciarno rezervo, razen za zagotavljanje moči za 

primarno in sekundarno regulacijo. Tukaj je potem treba upoštevati tudi še vidik 

verjetnosti izpada. 

Rezultati tehno-ekonomskih analiz kažejo na to, da je plinska tehnologija mejna naprava 

za zagotavljanje hitre – havarijske rezerve v EES. Slovenski EES je zaradi majhnosti 

specifičen, kar se odraža tudi v relativno visokih zahtevah za potrebno rezervno moč.  

Zaradi izgradnje TEŠ 6 se bo po letu 2015 povečala potreba po rezervi za terciarno 

regulacijo za 201 MW, torej iz 348 MW (1/2 NEK) na 549 MW (TEŠ 6). V scenariju z 

izgradnjo JEK 2 se bo potreba po rezervi za terciarno regulacijo povečala za dodatnih 551 

MW, torej s 549 MW na 1.100 MW. 

Ponudniki sistemskih storitev v preteklih letih so bili HSE, GEN, TE-TOL in tuji. Domača 

in tuja ponudba rezerve za terciarno regulacijo se je iz razmerja 7,4:1 leta 2005 v letu 2009 

prenesla na razmerje 1,38: 1. Pri tem je treba poudariti, da so pri uvozu rezerve za 

terciarno regulacijo prisotna še vprašanja zamašitev omrežja ter stanja v omrežju v celoti, 
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kar postavlja kakovost storitve »doma« in v »tujini« na drugačno osnovo. Spodnja tabela 

prikazuje cene »stoječe moči« za tri velikostne razrede plinskih turbin v odprtem procesu 

pri naslednjih predpostavkah: investicijska vlaganja, ekonomska življenjska doba 20 let, 

DR = 7 %, stroški vzdrževanja, posluževanja, zavarovanja in ostalega. 

 PT1= rang 50 MW PT2= rang 85 MW PT3= rang 120 MW 

Investicija [milijon EUR] 20,5 30,3 37,1 

Cena stoječe moči *EUR/MW/leto+ 63.300 45.800 41.800 

Iz zgornjih analiz je razvidna prednost postavitve rezerve znotraj EES, pri čemer je višina 

naložbe v novo enoto najsodobnejše tehnologije ranga 50 MW primerljiva s stroškom 

uvoza rezervne moči danes. Dodatna prednost dolgoročna pogodba je zamejitev cene za 

rezervne zmogljivosti, kar bi z razpisi lahko zagotovili. 
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B.1. Metodologija analize 

Pri analizah energetskih strategij v Sloveniji se je uveljavila tradicija, da se za večjo 

transparentnost analiz uporabi metoda strukturirane analize, ki omogoča sodelovanje z 

odločevalci in širšim krogom strokovnjakov v različnih fazah postopka analize. S tem se 

znatno poveča uporabnost in uporaba rezultatov analize. Vključevanje odločevalcev je 

predvideno pri: 

 opredelitvi okvirja analize ter ključnih razvojnih izzivov ter problemov; 

 opredelitvi ciljev, ki jih zasledujemo ter postaviti kriterijev (indikatorjev) za 

vrednotenje posameznih strategij ukrepov energetske politike, ki jih bomo 

primerjali;  

 oblikovanju strategij - oz. pripravi nabora vladnih instrumentov za izvajanje 

politike in pripravi predpostavk za kvantitativno analizo; 

 identifikaciji zunanjih okoliščin in najpomembnejših scenarijih njihovega poteka; 

Čista kvantitativna analiza se osredotoča na: 

 izdelavo ali pripravo modela referenčnega sistema analiziranega sektorja oz. 

sistema; 

 ožje kvantitativne analize; 

 primerjavo strategij. 

Ponovno je pomembna aktivna vloga odločevalcev v nadaljnjih fazah analize: 

 izdelavi priporočil za odločanje; 

 odločanju o strategijah; 

 oblikovanju pogojev za izvajanje programa in spremljanje učinkov.  

Večkriterijske analize 

Strateške odločitve (v energetiki) so po svoji naravi večkriterijske - zasledujejo več ciljev in 

praviloma ni strategije, ki bi bila sočasno najboljša po vseh kriterijih katere ob odločitvi 

upoštevamo. Kriterijev večinoma tudi ni možno izraziti s skupno mero, ne da bi se pri 

tem oprli na subjektivne presoje npr. o denarni vrednosti posameznega kriterija oz. o 

vrednotenju medsebojne zamenljivosti teh kriterijev (»trade-off«) za uravnoteženje ciljev. 

Pri večkriterijskih analizah uporabljamo metode v podporo pri tovrstnem odločanju, ki pa 

nikakor ne zamenjujejo postopka odločanja. V energetskih analizah, zasledujemo čim 

večjo transparentnost analize in strategije ocenjujemo po več kriterijih ločeno, tudi 

rezultate prikažemo rezultate po posameznih kriterijih. Samo razreševanje konfliktov 

med kriteriji oz. njihovo tehtanje (»trade-off«) oz. uravnoteženje stopenj doseganja le teh, 
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pa je v celoti prepuščeno nadaljnjim fazam odločanja in se ne razrešuje znotraj 

kvantitativne analize same. 

V energetiki so v podporo pripravi NEP upoštevane naslednje skupine ciljev, ki jih 

energetska politika zasleduje: 

 konkurenčnost družbe, gospodarstva in energetskih dejavnosti,  

 zanesljivost oskrbe z energetskimi storitvami (strateška in obratovalna/tehnična 

zanesljivost), 

 okoljski cilji, s poudarkom na preprečevanju podnebnih sprememb. 

Celostno načrtovanje v energetiki 

Za pripravo energetskih (in okoljskih) strategij se uporablja metodologija celovitega 

načrtovanja energetike (CNE), kar je ključno za doseganje čim večje konkurenčnosti ob 

zagotavljanju čim večje ravni zanesljivosti in za prehod v nizkoogljično družbo. 

Metodologija CNE enakovredno obravnava ukrepe na strani rabe energije in oskrbe z 

energijo. Metodologijo kot referenčno za pripravo strateških dokumentov predpisuje tudi 

slovenski Energetski zakon147 (EZ_UPB2). EZ zahteva celo »zagotavljanje prednosti URE 

in izkoriščanju OVE  pred oskrbo iz neobnovljivih virov energije«. Za tovrstne primerjave 

je metodologija celovitega načrtovanja energije nujna, saj enakovredno obravnava vse 

opcije na strani rabe in oskrbe z energijo za zagotavljanje energetskih storitev (storitve, 

katerih ključni pogoj je raba energije, kot je to npr. zagotavljanje razsvetljave, ogrevanja, 

hlajenja, transporta, delovanja informacijskih in komunikacijskih naprav, mehanskega 

dela ter kemične in električne energije).  

Za pripravo projekcij rabe energije v podporo energetskim in podnebnim strategijam v RS 

je bil razvit sistem modelov, v katerem je osrednje orodje referenčni energetsko ekološki 

model imenovan REES-SLO2, ki je izdelan v okolju MESAP.  

Tehnološko orientiran model „Referenčni energetsko ekološki sistem Slovenije (REES-

SLO2)”, je bil razvit v okolju MESAP v obliki linearnega mrežnega modela procesov in 

povezav (referenčni energetski sistem), kar omogoča konsistentno modeliranje rabe 

energije na podlagi potreb po energetskih storitvah ter izračune emisij, stroškov in drugih 

učinkov. Orodja, modeli in metodologija so bili preverjeni v vrsti predhodnih študij in so 

bili uporabljeni kot podlaga številnim strateškim dokumentom na področju razvoja 

energetike in zmanjševanja emisij TGP. Razviti so bili v okviru sklopa projektov 

financiranih iz sredstev tehnične pomoči EU PHARE v večletnem projektu 1994-1997, 

raziskovalnih projektov MŠZŠ in sredstev MG in MOP. Uporabljeni in kasneje nadgrajeni 

so bili v vrsti študij, podlagah za pripravo strateških dokumentov na področju energetike, 

URE in zmanjševanja TGP med njimi:  

                                                 
147  Ur. l. št. 27/2007, št. 22/2010 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200727
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200727
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 Dolgoročne energetske bilance RS 2006-2026, MG, 2006-2008; 

 Strokovnih podlag za revizijo operativnega programa zmanjševanja emisij 

toplogrednih plinov, MOP, 2006; 

 Strokovnih podlag za operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih 

plinov, MOP, 2003;  

 Analiz energetskih strategij in dolgoročne energetske bilance RS za obdobje 2000 – 

2020, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, 2003, kot podlaga za Nacionalni 

energetski program (ReNEP 2004); 

 Operativnega programa zmanjšanja emisij polutantov iz NEC direktive, 2005. 

 Nacionalnih poročil UNFCCC, 1., 2-3. in 4. NC. 

Model je kalibriran na statističnih podatkih in tako povezan z indikatorskim sistemom 

statističnih kazalcev in kazalcev razvitih za spremljanje politik v EU in v Sloveniji. 

Omogoča primerjave po metodologijah SURS-a, EUROSTAT-a/OECD, EEA in UNFCCC. 

Model implementira in uporablja Center za energetsko učinkovitost na Institutu »Jožef 

Stefan«. 
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B.2. Modeli  

Osrednje orodje predstavlja referenčni energetsko ekološki model nove generacije 

imenovan REES-SLO2, izdelan v okolju MESAP, namenjen pa je izračunu energetskih 

bilanc, emisij in stroškov rabe in oskrbe z energijo v Sloveniji. Nabor modelov, ki se 

uporabljajo integrirano, vključuje poleg modela REES-SLO2 tudi podrobnejše simulacijske 

oz. optimizacijske modele posameznih segmentov energetskega sistema.  

V okviru priprave NEP so je bil model prve generacija REES-SLO nadgrajen v novo 

verzijo REES-SLO2. Ta deluje na novi programski platformi MESAP 4, kar je terjalo 

celostno prenovo modela. Ključna pa je bila vsebinska prenova in nadgradnja modela, 

potrebna zaradi hitrega razvoja tehnologij in novih izzivov v energetiki.  

 Razvoj modela za potrebe NEP 

Pri razvoju druge generacije modela REES-SLO2 smo izhajali iz obstoječega modela REES-

SLO (struktura, podatki) in ga posodobili, predvsem v naslednjih vidikih: 

 prehod na novo standardno klasifikacijo dejavnosti SKD – 2008; 

 vključitev novih tehnologij rabe in pretvorbe energije: obstoječe in pričakovane v 

obdobju analize (glej opise promet, storitvene dejavnosti, idr. sektorji);  

 razdelitev modela rabe končne energije in emisij TGP na sektor vključen v 

trgovanje z emisijami (ETS) in preostali sektor;  

 sektorska obravnava, ki omogoča vrednotenje doseganja ciljnega prihranka 

končne energije po Direktivi 32/2006/ES o končni rabi energije in energetskih 

storitvah; 

 dezagregacija, ki omogoča izračun deleža OVE;  

 posodobitev parametrov in strukture modela z upoštevanjem novih virov 

podatkov o stanju rabe in oskrbe z energije, potencialih in novih tehnologijah ter 

virih: 

o razvit je bil nov model rabe energije v storitvenih dejavnostih in 

gospodinjstvih na podlagi podatkov o površinah stavb iz registra 

nepremičnin in nove Direktive 2010/31/EU o učinkoviti rabi energije v 

stavbah; 

o nov in izboljšan model za prodor energetsko učinkovitih gospodinjskih 

aparatov in ogrevalnih sistemov;  

o izboljšan je bil sektorski model rabe energije v prometu (hibridna vozila, 

električna vozila, vozila na vodik, plin); 

 novi emisijski faktorji za izračun emisij NOX in TGP skladno s spremembami v 

metodologijah za mednarodno poročanje in novimi predpisi na ravni naprav; 

 novo bazno leto 2008 modela REES-SLO2; 
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 Povezan sistem modelov 

V sklopu modelov za analizo energetskih strategij so vključeni naslednji podmodeli: 

 v prvem koraku se z modelom za ocene tržnega prodora energetsko učinkovitih 

tehnologij (PET SLO) izračunajo tržni deleži posameznih tehnologij URE pri 

končnih uporabnikih kot odziv na spremenjene cenovne signale, finančne 

spodbude in informacijske akcije. Tehnologije, ki se uveljavljajo kot posledica 

predpisov o minimalni zahtevah energetske učinkovitosti (stavb, naprav, 

izdelkov) modeliramo posebej. Posebej so modelirani tudi ukrepi URE v 

energetsko intenzivnih dejavnostih. Ocene tržnih deležev posameznih tehnologij 

in njihovih stroškov so vhodni podatek za osnovni model referenčnega 

energetskega sistema (REES-SLO2). 

 Z REES-SLO2 (implementiranem v MESAP–u) se izračunajo perspektivne bilance 

končne rabe energije ter oceni lokalna proizvodnja električne energije na osnovi 

deležev različnih tehnologij v strukturi končne rabe in povezav z vplivnimi 

parametri (stopnjami gospodarske aktivnosti po panogah, številom gospodinjstev 

idr.). Končna raba električne energije razdeljena po sektorjih in po namenu ter 

proizvodnja v lokalnih sistemih oskrbe (v industrijskih, distribucijskih in v 

privatnih enotah) se prenese v obdelavo programa za analizo oblike diagrama 

odjema. 

 S pomočjo modela za optimizacijo proizvodnje električne energije v razmerah 

prostega trga se izračunava skupna proizvodnja in porabe električne energije, 

sistemske cene in količine, ki jo bo moral posamezni proizvajalec zagotoviti. 

Izračun temelji na optimizaciji ponudb vseh proizvajalcev glede na cene na 

mednarodnih trgih ob upoštevanju tehničnih omejitev posameznih objektov ter 

ciljev zanesljivosti za sistem. 

 V osnovni model MESAP/REES-SLO2 se prenesejo deleži proizvodnje električne 

energije v posameznih enotah, izračunani v točki 3 ter pripadajoči stroški. V 

modelu MESAP se za celotno obdobje planiranja izračunajo še ostale bilance: 

primarne in sekundarne energije, bilance emisij (CO2, CH4, N2O, SO2 in NOX) in 

skupnih stroškov. 

Logičen procesno-tehnološki model REES-SLO2 omogoča simulacijo in evaluacijo 

predvidenih instrumentov in njihovih vplivov, kot so nabori instrumentov povezani v 

strategijah. Računski model s pregledno modelsko predstavitvijo povezuje učinke 

različnih ukrepov zagotavlja konsistentne ocene, postavlja okvir za dosleden in izenačen 

pristop k identifikaciji instrumentov, ukrepov in končnih učinkov v različnih sektorjih ter 

pod-sektorjih in preprečuje, da bi se isti učinki šteli po večkrat. Nabor modelov, ki se za 

celovit pristop uporabljajo integrirano, zahtevajo, odvisno od podrobnosti obravnave, 

podrobnejše simulacijske oz. optimizacijske modele posameznih segmentov energetskega 

sistema, kar pomeni, da se modeli med seboj povezujejo na ravni vhodno/izhodnih 

podatkov oziroma upoštevajo enake predpostavke ter sovplivajo na izračune. Tako se 

poleg osnovnega modela referenčnega energetskega sistema za izračun energetskih 

bilanc, emisij in stroškov za energijo v Sloveniji integrirano uporabljajo še model tržnega 
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prodora energetsko varčnih tehnologij ter ločeno model optimizacije proizvodnje 

električne energije z upoštevanjem prostega trga in zahtev po zanesljivosti sistema.  

Posebna pozornost je namenjena pripravi vhodnih parametrov – uporablja se scenarijski 

pristop. Oblikovani so scenariji zunanjih okoliščin, ki vplivajo na energetsko-ekološki 

model, in sicer mednarodne in regionalne cene goriv, gospodarska rast v EU, sektorski 

vplivni faktorji, razpoložljivost energentov in drugo.  

 

Slika 66: Integrirani modeli za analizo energetskih strategij 148 

Referenčni energetsko ekološki model REES-SLO2 

Jedro izračunov predstavlja orodje MESAP, ki je sodobno orodje za načrtovanje 

energetskih sistemov. Z njim je implementiran referenčni energetski sistem, ki popisuje 

tehnične, ekonomske in okoljske karakteristike energetskih pretvorb slovenskega 

energetskega sistema za simulacijo odzivov energetskega sistema na zunanje vplivne 

parametre, ter sumira izračune podrobnih modelov podsistemov. V REES-SLO2 je 

modeliran energetski sistem do nivoja potreb po energetskih storitvah, kar omogoča 

analizo vseh ukrepov energetske politike, tako na strani rabe kot tudi oskrbe z energijo. 

Referenčni energetski sistem, ki je osnova modelov v MESAP, je proste strukture. 

Paralelno so modelirane standardne in izboljšane tehnologije rabe energije za tehnologije, 

                                                 
148 Za optimiranje razvoja elektroenergetike je bilo v predhodnih analizah uporabljenih več različnih 

modelov: WASP; DECADES; ELBIVIM - optimizacija razvoja proizvodnje električne energije v Sloveniji; 

ELMAS – optimizacija razvoja proizvodnje električne energije v Sloveniji razmerah Evropskega trga;  
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na segmentih rabe, kjer so potenciali za izboljšanje učinkovitosti največji. Na osnovi 

tehničnih, ekonomskih in okoljskih karakteristik se izračunajo energijski tokovi, stroški in 

emisije vzporedno za med seboj zamenljive tehnologije. S tem se povečajo 

transparentnost, konsistentnost in natančnost ocen.  

V modelu se izračunavajo: 

 bilance rabe energije (koristne, končne, sekundarne, primarne energije in sicer za 

celoten energetski sistem in po podsektorjih, energentih, tehnologijah); 

 emisije škodljivih snovi iz energetskih pretvorb (po sektorjih, energentih, 

tehnologijah, po nivojih pretvorb ter skupne); 

 stroški povezani z obratovanjem energetskega sistema in rabo energije 

(dezagregirani po sektorjih oz. nivojih pretvorb, stroške deli tudi na investicijske 

stroške, stroške za programe pospeševanja URE, stroške za energijo oz. goriva, 

vzdrževalne in druge obratovalne stroške in druge, ki jih je možno izpisovati 

poljubno dezagregirane po sektorjih, model loči tudi med davki in drugimi 

stroški). 

Tehnološko orientiran model REES-SLO2 je bil razvit v okolju MESAP v obliki linearnega 

mrežnega modela procesov in povezav (referenčni energetski sistem), kar omogoča 

konsistentno modeliranje porabe energije na podlagi potreb po energetskih storitvah in 

oskrbe z energijo po metodi celovitega načrtovanja (Integrated Resource Planning). 

Računski model s pregledno modelsko predstavitvijo preprečuje večkratno ali 

nepovezano upoštevanje učinkov ter postavlja okvir za dosleden in izenačen pristop k 

identifikaciji instrumentov, ukrepov in končnih učinkov v različnih sektorjih ter 

podsektorjih.  

Model sestavljajo podmodeli za naslednje sektorje: rabe energije v industriji; rabe energije 

v gospodinjstvih; rabe energije v storitvenih dejavnostih; rabe energije v prometu; lokalne 

oskrbe z energijo; centralne oskrbe z energijo. 

Model je odprt za prilagajanje zahtevam analiz, kot so dodatne tehnologije ipd., kar 

omogoča modeliranje novih nizkoogljičnih tehnologij in različne intenzivnosti prehoda v 

nizkoogljično družbo.  
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Slika 67: Shematski prikaz koncepta izračuna in sektorske strukture modela REES-SLO2 

Vhodni podatki – vplivni parametri 

Vplivni parametri so opredeljeni tudi sektorsko, in sicer za gospodinjstva (število 

gospodinjstev in intenzivnosti potreb po energetskih storitvah, število prebivalcev, 

stanovanjska površina), industrijo (ekonomska aktivnost fizični proizvod po panogah za 

panoge predelovalne industrije in po produktih za energetsko intenzivne panoge), promet 

(tonski in potniški kilometri, deleži po oblikah transporta, povprečna zasedenost vozil, 

delež čezmejne prodaje goriv) ter v storitvenih dejavnostih (površine stavb, npr. npr. 

površina šol, vrtcev, stavb javne uprave, stavb trgovinskih dejavnosti). 

Kot vodilni parametri se v modelu uporabljajo:  

 fizični proizvod v industrijskih panogah in ostalih ekonomskih dejavnostih;  

 površine stavb in število prebivalstva v storitvenih dejavnostih;  

 stanovanjska površina in struktura stanovanjskega fonda, število gospodinjstev, 

opremljenost gospodinjstev, število prebivalcev;  

 prometno delo, struktura prevoza (»modal split«).  
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Kot predpostavke se v podmodelih uporabljajo:  

 cene energentov;  

 učinkovitost sedanjih tehnologij in izboljšanih tehnologij ter dinamika njihovih 

tržnih deležev; specifični ekonomski, energetski in okoljski parametri teh 

tehnologije;  

 ocene potencialov (npr. »cost saving curves« za industrijo; model odziva 

gospodinjstev na spodbude in tržnega prodora energetskih tehnologij, ocene 

potencialov za OVE, ocene potencialov za SPTE , predhodne analize). 

Podmodeli industrije, gospodinjstev, storitvenih dejavnosti in prometa so opisani v poglavju 2. 
Sektorji končne rabe energije. 

Proizvodnja električne energije na prenosnem omrežju 

Pri modeliranju centralnega sistema oskrbe z električno energijo povezujemo model za 

optimizacijo oskrbe z električno energijo s splošnim bilančnim modelom za centralni 

sistem. Skupne predpostavke obsegajo: 

 cene uvožene električne energije (tržna cena na širšem območju trgovanja oz. na 

sosednjih regionalnih trgih) na trgu električne energije v Sloveniji in sicer njihova 

urna dinamika. Ta cena vliva na možnost plasmaja uvožene energije in električne 

energije slovenskih proizvodnih podjetij na trgu v Sloveniji ali na sosednjih trgih. 

Projekcije teh cen so pripravljene na predpostavkah o delovanju trgov z električno 

energijo, oceni dolgoročnih mejnih stroškov, porazdelitvi stroškov za nasedle 

investicije, razpoložljivosti proizvodnih kapacitet in obsega porabe. Zaradi velikih 

negotovosti bo ta parameter obdelan scenarijsko v dveh različicah. 

 podatek o razpoložljivosti prenosnih kapacitet za izvoz in uvoz električne energije 

in sicer urna dinamika in glede na različne prenosne poti. Parameter bo 

pripravljen na osnovi ocen sedanjih razmer in predpostavljenem razvoju 

prenosnega omrežja. 

 projekcije cen goriv. Ocene bodo pripravljene na osnovi pričakovanih gibanj cen 

na mednarodnih trgih, predpostavk o obdavčitvah po strategijah in drugih 

elementov cene v Sloveniji (prenos, idr.) 

 diskontna stopnja 

Vhodni podatki za optimizacijo elektroenergetskega sistema: 

 letna poraba električne energije na prenosnem omrežju (2005-2030) in njena urna 

dinamika (v baznem letu). Obseg porabe vpliva tudi na potrebe po sistemskih 

storitvah oz. rezervni moči ali preverjanju stopnje zanesljivosti napajanja porabe.  

 fiksni in variabilni stroški proizvodnje električne energije po enotah; 

 tehnične karakteristike enot, zmogljivosti izkoristki, remonti, nepredvideni izpadi 

idr; 

 kriteriji zanesljivosti sistema; 
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 hidrologija. 

Rezultat modela za optimizacijo elektroenergetskega sistema in dodatnih izračunov 

ekonomskih in finančnih kazalcev projektov in poslovanja družb za oskrbo z električno 

energijo so predvsem naslednji parametri po enotah: 

 poraba goriv; 

 proizvodnja električne energije; 

 stroški za gorivo; 

 drugi variabilni stroški; 

 fiksni stroški – amortizacija in O&M fiksni stroški; 

 prihodek; 

 investicijska sredstva in njihova dinamika; 

 ekološki parametri (okoljske naložbe in njihovi učinki: stopnje čiščenja idr.). 

Za celotni sistem: 

 letna količina uvoza in izvoza;  

 strošek za uvoženo in prihodek od izvoza električne energije. 
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1. Uvodna pojasnila 
 
V letu 2007 sta bila izdelana dva scenarija gospodarskega razvoja Slovenije do leta 20301. 
Nastala sta s sodelovanjem Urada RS za makroekonomske analize in razvoj in 
raziskovalcev Inštituta Joţef Štefan ob proučevanju razvojnih moţnosti slovenske 
energetike. V njeno izvedbo je bil vključen širok krog ekspertov, upoštevani so bili takrat 
razpoloţljivi podatki Statističnega urada Slovenije in uradne projekcije makroekonomskih 
agregatov do leta 2013. Po takratnih projekcijah naj bi se gospodarska rast do leta 2013 
ohranjala na ravni nekoliko pod 4,5% v vseh letih tega obdobja.  

 
Sedanja finančna in gospodarska kriza je takratne projekcije tako rekoč »postavila na 
glavo«. Po spodbudnem začetku v letu 2007, ko je Slovenija dosegla rekordno gospodarsko 
rast, se je zaradi finančne krize in recesije na ključnih izvoznih trgih soočila z gospodarsko 
krizo. Gospodarska rast se je ţe v letu 2008 močno upočasnila, v letu 2009 pa naj bi bila 
močno negativna (-7,3%) in bistveno niţja od pričakovanj.  

  
Tabela 1: Realne stopnje rasti bruto domačega proizvoda, 2007–2013, v% 

 

OCENE LETA 2007 REALIZACIJA IN OCENE LETA 2009 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bruto domači 
proizvod 

4,7 4,4 4,1 
 

4,3 
 

4,3 4,3 
 

4,2 
 

6,8 3,5 -7,3 0,9 2,5 3,7 3,5 

Vir podatkov: UMAR 

 
Hitro poslabševanje razmer v mednarodnem okolju se je najbolj odrazilo v zniţanju izvoza in 
investicij, ki sta bila ključna dejavnika gospodarske rasti v preteklih letih. Pri izvozu se je, 
predvsem zaradi padca tujega povpraševanja, občutno zniţal blagovni izvoz, v segmentu 
investicij pa je prišlo do upadanja gradbenih investicij ter investicij v stroje in opremo. Do 
velikih sprememb prihaja tudi v strukturi proizvodnje po posameznih dejavnostih. 

 
Spremenjeno makroekonomsko izhodišče2 narekuje preverjanje in ponovno oceno izdelanih 
scenarijev gospodarskega razvoja Slovenije do leta 2030 čemur je namenjeno pričujoče 
gradivo. Naloge se je lotila ista ekspertna skupina kot leta 2007. Pri ocenjevanju so bili 
uporabljeni zadnji razpoloţljivi statistični podatki, ocene makroekonomskih agregatov iz 
Jesenske napovedi gospodarskih gibanj UMAR in druge informacije, razpoloţljive do 
vključno 10. oktobra 2009.  
 
Pričujoče gradivo se opira na ţe opravljeno delo v letu 2007 (citirani delovni zvezek UMAR), 
ki ga aţurira z novimi informacijami, ocenami in metodologijami. Rezultat pričujočega 
gradiva je Ciljni razvojni scenarij do leta 2030 z opredeljenim poljem najbolj verjetnega 
razvoja (zgornjo in spodnjo mejo). 

                                                 
1 Branka Tavčar, Ivanka Zakotnik, Igor Strmšnik, Tomaţ Kraigher: Scenariji gospodarskega razvoja Slovenije do leta 2030, 

Delovni zvezek štev. 8/2007, let. XVI, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj. 

 
2 Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2009, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, Ljubljana, september 2009. 
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2. Novost v Sloveniji na področju "Future Studies"  
 
Pri pripravi scenarijev leta 2007 se je izhajalo iz takrat aktualnih razmišljanj v EU glede 
bodočnosti evropske integracije. Enota za študije prihodnosti Evropske Komisije je objavila 
rezultate projekta  "Five Possibile Futures for Europe" (Tabela 1 v Prilogi), ki je celovito in 
»uporabniško prijazno« nanizal različne razvojne moţnosti. Ta razmišljanja o bodočnosti 
Evropske unije so bila osnova, ki se jo je nadgrajevalo z zaključki domačih strateških 
dokumentov (Strategija razvoja Slovenije, Drţavni razvojni program Republike Slovenije za 
obdobje 2007-2013, Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih v obdobju 2007-2023). 

 
Novo na tem področju je, da se je v Sloveniji prvič zgodilo, da se je v letu 2008 zbrala 
skupina 63 strokovnjakov iz različnih strokovnih področij in organizirano razmišljala o 
bodočnosti Slovenije. Projekt je organizirala Sluţba Vlade Republike Slovenije za razvoj in 
ga tudi pripeljala do zaključne študije3. Med udeleţenci delavnice so bili predstavniki vlade, 
zasebnega sektorja, mednarodnih in nacionalnih nevladnih organizacij ter ustanov. Zastopali 
so vse pomembne sektorje: energetiko, gospodarstvo, kmetijstvo, promet, vzgojo in 
izobraţevanje, finance. Po zgoraj citirani študiji smo v nadaljevanju povzeli osnovne 
značilnosti treh različnih scenarijev (»Future Studies«), ki so jih oblikovali udeleţenci 
omenjene delavnice. 

 
Brez idej – je scenarij, za katerega je značilno prevladujoče pomanjkanje ustreznega 
delovanja vlad in njihovega zanikanja kakršnega koli vpliva na okolje. Vse ekstremnejši 
vremenski pojavi in negativni vplivi na koncu zaradi nepravočasnega ukrepanja pripeljejo do 
sprejemanja ostrih in strogih ukrepov, vlada postaja avtoritarna. Tehnološkega razvoja ni, 
zato Slovenija postane prostor, kamor se selijo umazane tehnologije iz, denimo, azijskih 
drţav. Tudi Evropska unija je v podobnem poloţaju. V tem scenariju odločevalci ne 
verjamejo v vplive podnebnih sprememb, zato konkretne ukrepe sprejmejo šele, ko problemi 
ţe nastopijo.  

 
Zelena oaza – najboljši rezultat je mogoče doseči z zgodnjimi ukrepi, katerih gonilo so 
tehnološke spremembe in spremembe vrednot. Prebivalstvo sprejme vse načrte in 
priporočila, politike in predpisi se izvajajo v največji mogoči meri, zato so koristi kar največje. 
Gospodarstvo se spreminja, da bi postalo manj ogljično intenzivno in „‟sreča‟‟ je ključna 
vrednota za doseganje trajne spremembe. Ekonomski sistem se spremeni in postane manj 
ogljično intenziven. Za uresničitev takega scenarija je potrebno globalno sodelovanje. 

 
Kameleon – je zgodba evolucije: srečujemo se z majhnimi, posameznimi prilagajanji in 
odgovori za reševanje vplivov in posledic podnebnih sprememb brez proaktivne 
naravnanosti, da se negativnim vplivom dolgoročno izognemo. Sprejemamo posamezne 
ukrepe, vendar brez usklajevanja ali prepričanja. Po tem scenariju gremo v pravo smer, ker 
ljudje čutijo, da je močnejše odzivanje na podnebne spremembe potrebno, vendar pa je še 
vedno premajhno in prepozno za doseganje kakršnega koli trajnejšega vpliva. Prepozno je, 
da bi se izognili izpostavljenosti silam, ki so posledica podnebnih sprememb. 

 
V nadaljevanju (Tabela 2) med seboj primerjamo predstavljene tri scenarije in poskušamo 
pokazati, kakšne so povezave med njimi, pa tudi, kje so razlike in kaj imajo skupnega. 

                                                 
3 Scenariji razvoja Slovenije do leta 2035 – Trendi in priloţnosti v času podnebnih sprememb, Sluţba Vlade Republike 

Slovenije za razvoj, Ljubljana, oktober 2008.  
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Preglednica: Primerjava scenarijev (Future Studies) 

 BREZ IDEJ ZELENA OAZA KAMELEON 
Kako v Sloveniji 
dojemamo/zaznavamo 
podnebne spremembe? 

 

Veliko je negotovosti glede 
vzrokov, vplivov in rešitev. 
Na splošno jih obravnavamo 
kot oddaljen problem, ki ga 
nikakor ni mogoče rešiti. 
 

Vplivi podnebnih sprememb, 
ki bodo v prihodnosti 
verjetno še večji, se ţe 
čutijo. Pomenijo groţnjo 
vsemu, kar je pozitivno pri 
novem konceptu kakovosti 
ţivljenja. 

Podnebne spremembe 
razumemo kot vrsto 
obvladljivih dogodkov: 
Ţivljenje in poslovanje se 
lahko prilagodita novemu 
okolju. Panika ni potrebna, 
saj je dovolj časa za 
„‟razvoj‟‟. 

Katere so 
najpomembnejše 
vrednote? 

 

Glavne vrednote so 
bogastvo in gospodarska 
rast za vsako ceno, 
prepričanje, da je najboljši 
model za doseganje 
zadovoljstva utelešen v 
trţnem kapitalizmu iz 
devetdesetih let prejšnjega 
stoletja in zgodnjih let 21. 

stoletja. Ni ločevanja med 
BDP in porabo energije. 

Ljudje po tem scenariju 
nadvse cenijo svojo deţelo 
ter lepoto okolja, kulture in 
individualno lepoto, ki jo 
ponuja. Glavni cilj je ohraniti 
in izboljšati stanje v Sloveniji, 
kot je bilo leta 2008. 
Odgovornost do prihodnje 
generacije in splošna 

globalna odgovornost. 

Vrednoti sta individualizem in 
pomanjkanje skupne 
odgovornosti. Ljudje zelo 
cenijo svoj ţivljenjski slog; 
medtem ko so se nekateri 
pripravljeni in zmoţni 
prilagoditi novim razmeram, 
je razširjeno mnenje, da se 
bo ob morebitnih okoljskih 

spremembah drţava lahko 
prilagodila in „‟rešila‟‟. 

Ali se glavni udeleţenci 
organizirajo in pripravljajo 
za ukrepanje? 
Ali ‘’politike sodelujejo’’? 
 

Ne, ni skupnega ukrepanja 
niti sodelovanja, ker nismo 
zaznali problema, ki bi ga 

bilo treba skupaj rešiti. Vlade 
se povezujejo zgolj s 
pomembnimi gospodarskimi 
akterji. 

Da, zaradi spoznanja 
resnosti problema podnebnih 
sprememb zainteresirane 

strani in sektorji sodelujejo. 
 

Ne, ukrepanje je razdeljeno, 
tako da se vsaka 
zainteresirana skupina 

odziva po svoje in upošteva 
le interese svojih 
predstavnikov. Ironično 
je, so kljub določenemu 
ukrepanju zaradi 
neusklajenosti rezultati jalovi. 

Ali vlada prevzema 
pobudo? 

 

Vlada občasno prevzema 
pobudo pri določenih 
vprašanjih, vendar ne 
sprejema nobenih pravih 
ukrepov glede podnebnih 
sprememb. Spoznanje proti 
koncu scenarija pomeni, da 
so ukrepi nasilni in 
„‟neprimerni‟‟. Skozi ves 
scenarij se zdi, da 
je preobremenjen z mnoţico 
drugih zadev in prednostnih 
nalog. 

Vlada ima jasne zamisli o 
zakonodaji, ki je potrebna za 
odziv, in o tem, kako je treba 
prebivalce zavezati k 
izvajanju zakonodaje, ter ima 
pristojnosti za ukrepanje. 
Vlada je glavni akter in 
deluje kot usmerjevalec, da 
bi drugim zainteresiranim 
omogočila prepričati njihove 
člane, da bi ji pomagali pri 
prizadevanjih za 
spreminjanje druţbe in 
gospodarstva v smislu 
okoljevarstvenega ravnanja. 

Na nekaterih področjih vlada 
prevzema pobudo ter 
zagotavlja tudi praktično 
pomoč, da bi omogočili 
prilagoditev. Vlada ne deluje 
kot vodja, temveč se le 
„‟odziva‟‟ na potrebe, ki 
nastajajo zaradi podnebnih 
sprememb. 
 

Kako se spreminja 

gospodarstvo? 

 

V gospodarstvu ni zaznavnih 

sprememb, razen tistih, ki so 
nastale zaradi vplivov 
podnebnih sprememb, 
zvišanja cen in vse večje 
negotovosti. Splošno 
razmišljanje je, da ni pobud 
za prilagajanje novim 
razmeram; podjetja se 
preprosto skušajo „‟prebijati 
naprej„‟ v pričakovanju, da se 
bodo razmere izboljšale. Ni 
ločevanja med rastjo BDP in 
rabo naravnih virov. 

Gospodarstvo in finančni 

vrednostni sistemi se 
spreminjajo. Prevladujejo 
kakovost ţivljenja, vzdrţnost 
in sreča. Gospodarski sis- 
tem je prilagojen nizkim 
izpustom ogljika, trajnostni 
proizvodnji in postopnemu 
odpravljanju povečanja 
potreb po energiji. Bruto 
domača sreča je ključno 
merilo. Prišlo je do bis-
tvenega razločevanja med 
rastjo BDP in rabo naravnih 

virov, zlasti fosilnih goriv. 

Gospodarstvo in prakse se 

prilagajajo v skladu z vplivi 
podnebnih sprememb, 
potrebami in moţnostmi. 
Toda soglasje, da 
gospodarstvo in 
druge dejavnosti še naprej 
temeljijo na ogljiku, še vedno 
ni preseţeno. To zaostruje 
vplive. Šibko ločevanje BDP 
od rabe naravnih virov. 
 

Kakšna je vloga nevladnih 
organizacij in drugih 
nepridobitnih sektorjev? 

 

Njihova vloga je obveščanje 
prebivalstva o podnebnih 
spremembah, vendar so 
navsezadnje neučinkoviti in 
niso zmoţni ustvariti premika 
ali kritične mase. 
Izobraţevalne pobude so 
neučinkovite. 

Ti sektorji so glavni zavezniki 
pri vladnih prizadevanjih. So 
hkrati zavezniki in čuvaji, ki 
skrbijo za primernost in 
resničnost podatkov, ki se 
uporabljajo in razširjajo. 
 

Večina v nepridobitnem 
sektorju tako kot vlada v tem 
scenariju nima celovite vizije 
in večina zagovarja 
prilagajanje. Ujeti so v isto 
past kakor vsi drugi. Obstaja 
nekaj „‟trdoţivih‟‟, vendar je 
njihov vpliv omejen. 

Kaj se dogaja z 
zakonodajnimi sveţnji, 
ki so leta 2008 ţe v 
postopku? 

 

Vsi sveţnji in zakonodajna 
sredstva v postopku se 
potrdijo. Dolgoročno je malo 
interesa, da bi vztrajali pri 
njihovem izvajanju, ker se 

Vsi sveţnji in zakonodajna 
sredstva v postopku se 
potrdijo. Vlada in njeni 
številni partnerji gredo še 
dlje: oblikujejo in uresničujejo 

Vsi sveţnji in zakonodajna 
sredstva v postopku se 
potrdijo. Pomembnost 
podnebne zakonodaje kmalu 
zasenči potreba po 
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neprestano porajajo dvomi o 
izvedlji vosti, natančnosti in 
potrebnosti takih ciljev in 
zakonskih aktov. Uveljavlj - 
anje te zakonodaje je postalo 
skoraj nemogoče in 
navsezadnje nezaţeleno, ker 
velja za predrago in za 
motnjo pri doseganju čim 
boljših gospodarskih rezul- 
tatov v teţkih časih. 
 

nove usmeritve, cilje 
dosegajo in presegajo. S 
ponosom postavljajo visoke 
standarde,  ki jih tudi 
izpolnjujejo. 
 

prilagajanju podnebnim 
spremembam; nova 
zakonodaja ima prednost. 
Cena za vztrajanje pri 
podnebni zakonodaji je 
previsoka, ker stroški 
neprestano rastejo, 
prebivalstvo in vlada pa 
postajata bolj pragmatična 
glede kratkoročnih posledic. 
 

Kateri so vplivi 
podnebnih sprememb? 

 

Vplivi so: hude vremenske 
ujme, pomanjkanje zelenih 
površin, onesnaţene vode in 
drugi naravni viri. Občutno je 

zmanjšanje biotske 
raznovrstnosti. Ta scenarij 
ne obravnava vzrokov in 
vplivov podnebnih 
sprememb. 

Vzroke in vplive podnebnih 
sprememb obravnavamo. 
Nekateri vplivi so zaradi 
svoje silovitosti neizogibni, 

vendar jih dolgoročno 
ublaţimo. 

Vplivi so spremenljivi in 
nanje se odzivamo, vendar 
jih ne predvidevamo. Obstaja 
pa zmotno mnenje, da so 

pojavi, ki se zgodijo v enem 
letu, vodilo za predvidevanja 
za naslednja leta. To vodi v 
pripravo vrste (lahko tudi 
neprimernih) dejavnosti za 
spopadanje z vplivi. 

Kakšni so RR? 
 

RR se nanašajo na 
povečanje 
produktivnosti obstoječih 
sistemov in modelov: 
zagotavljanje njihove večje 
produktivnosti in širitev 
proizvodnje brez premisleka 
o dolgoročnih okoljskih 
vplivih. Financiranje RR 
določa te prednostne naloge. 

RR se osredotočajo na 
alternativne, nizkoogljične ali 
brezogljične in obnovljive 
vire energije, pa tudi na 
povečanje učinkovitosti in 
pobude za razvoj na 
področjih, ki zagotavljajo 
resnično nove in prave 
rešitve. 
 

RR so mešanica tehnologij, 
ki blaţijo vplive novih 
tehnologij, prilagodljivih 
novemu podnebju, in prakse, 
ponujene razvijajočemu se 
okolju. Spodbujanje RR ne 
pospešujejo prvenstveno 
področij zmanjšanja 
izpustov. 

Kaj je z bio ali 
agrogorivom? 

 

Razprava o odgovornosti 
biogoriva za podraţitev 
hrane ni bila učinkovita in 
negativne posledice so bile 
preprosto obravnavane kot 
„‟cena„‟, ki jo je treba plačati. 
Cene hrane naj bi se v 
glavnem zmanjšale s 
pomočjo trgovinskih pred - 
pisov. Toda po tem scenariju 
se niso zmanjšale niti cene 
niti vplivi biogoriva na okolje. 
 

Tako velja za visoke cene 
nafte, naraščajoče cene 
hrane in vplive biogoriva na 
okolje obravnavamo s 
pomočjo obseţnih in ciljnih 
RR ter programa usmeritev. 
Razmišljanje postaja dolgo-
ročnejše, prednostna naloga 
pa je predvidevanje in pre- 
prečevanje neţelenih 
posledic. Biogorivo 
nadomeščamo z 
agrogorivom in algami (na 
primer), ki niso primerne za 
prehrano ljudi, nimajo 
negativnih vplivov na okolje 
in ne jemljejo prostora 
pomembnim pridelkom. 

Tako kot velja za visoke 
cene pridelkom. 
Ob prizadevanjih za 
zmanjšanje vpliva na cene 
virov poskušamo doseči 
ravnoteţje med viri energije. 
Biogorivo je še naprej 
veljavna alternativa, za 
maksimiranje proizvodnje 
zlasti uporabljamo gensko 
spremenjene organizme. To 
ne rešuje nenehnih razprav o 
krčenju gozdov zaradi 
pridelave rastlin 
za biogorivo. Ker pa vsaka 
nova rešitev srednjeročno 
povzroča teţave, jih po 
potrebi rešujemo sproti. 

proizvodnje in rabe 
energije? 
 

Energetske potrebe še 
vedno naraščajo v skladu z 
gospodarsko rastjo in 
naraščajočimi potrebami za 
zadovoljitev ţivljenjskega 
standarda z višjo energetsko 
intenzivnostjo. Dobavo 
energije ohranjamo z 
uvozom iz termoelektrarn 
na premog iz tujine in s 
slovensko proizvodnjo iz 
novih jedrskih elektrarn. 
Ne uspe nam ločiti BDP in 
porabe energije. 
 

Sčasoma se energetske 
potrebe zmanjšujejo, kar 
močno utemeljuje zahteve 
po učinkovitosti, vlaganju v 
proizvodnjo zelene energije 
ter trajnostni proizvodnji in 
potrošnji. Gospodarstvo se 
je ponovno osredotočilo na 
proizvodna sredstva, ki 
zahtevajo manj energije, 
tako da postopoma postaja 
manj odvisno od energetskih 
virov, ki onesnaţujejo. 
Močno ločevanje 
od porabe neobnovljivih 
energetskih virov in BDP. 

Energetske potrebe se 
nenehno povečujejo, 
proizvodni sistemi jih ne 
morejo zadovoljiti in ni 
mogoče zagotoviti stalne 
oskrbe. Zaradi naraščajočih 
celotnih stroškov proizvodnja 
postaja dolgoročno 
neučinkovita in nedonosna. 
Posamezniki morajo 
sprejemati niţje 
standarde in imajo manj 
ugodnosti, kot so bili 
navajeni, vendar kljub temu 
posledice za okolje niso 
pozitivne. 

Kako se spreminja 
zmanjševanje posledic 
vpliva v posameznih 
scenarijih? 

 

Z vplivi podnebnih 
sprememb se ne ukvarjamo 
prednostno, dokler ni ţe 
prepozno, kar pomeni, ko 
so ukrepi povezani z 
visokimi finančnimi in 
druţbenimi stroški. To je 

zaradi tega, ker vlada ni 
verjela, da se bodo 

Zgodnje ukrepanje bo 
drţavi pomagalo, da se 
izogne najhujšemu. Zgodnje 
spoznanje, da bi podnebne 
spremembe lahko imele 
pomembne 
druţbenoekonomske vplive, 

je spodbudilo delovanje 
vlade in vseh pomembnih 

Šibki ukrepi, ki se v 
glavnem nanašajo na 
vplive, ne dajejo pa večjih 
dolgoročnih rezultatov. 
Ukrepi so nepovezani, 
slučajni in njihov cilj ni 
zmanjšanje vplivov 

podnebnih sprememb, 
temveč zgolj odzvati se 
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uresničili dolgoročni vplivi 
podnebnih sprememb. 

deleţnikov. 
 

nanje. 

Kdo so viri informacij in 

analiz, ki vplivajo na 
znanosti o podnebnih 
spremembah? 

Naftne druţbe, vlada, 
nekateri znanstveniki, 
podobno misleče drţave. 

Medvladni odbor za 
podnebne spremembe, 
znanstveniki, vlada, 
nevladne organizacije. 

Nihče, prevelika mnoţica 
podatkov onemogoča 
ukrepanje in sprejemanje 
odločitev. 

Kaj je nepričakovano in 
pomeni izziv po vsakem 

scenariju? 
 

Nepričakovani vidik tega 
scenarija je, kako lahko se je 

„‟spustiti‟‟ v ta način 
ukrepanja: kljub visoki ceni 
še vedno obstajajo velike 
količine nafte, čemu torej 
spreminjati. Menimo, da 
lahko neskončno odlagamo 
ukrepanje, ker imamo za to 
dovolj časa. 

Pojem “oaza” pomeni 
prijetne vidike v njej in 

manj prijetne vidike zunaj 
nje. Izziv je zagotoviti, da ta 
scenarij “rešuje vse teţave” 
in ne postane utelešenje 
zgolj tiste manjšine, ki ima 
korist od pozitivnih ukrepov. 
 

Pri tem scenariju je 
dejanski izziv omogočiti 

delovanje scenarija – 
zagotoviti, da se podnebne 
spremembe ne nadaljujejo, 
predvsem pa ublaţiti 
njihove vplive. 
Ta scenarij pomeni 
odtenek: odziv na vplive 
namesto zmanjševanja 
podnebnih sprememb v 
celoti. 

Vir: Scenariji razvoja Slovenije do leta 2035 – Trendi in priloţnosti v času podnebnih sprememb, Sluţba Vlade 
Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, oktober 2008.  
 

 
Prikazani »Future Studies« so pri pripravi Ciljnega razvojnega scenarija do leta 2030 sluţili 
kot dodatni vir informacij o razvojnih izzivih in kot širši kontekst ob odločitvah glede 
posameznih uporabljenih predpostavk. Zaradi ciljne usmerjenosti v problematiko podnebnih 
sprememb in prehoda Slovenije v nizko-ogljično druţbo pa ti trije scenariji niso bili 
neposredno uporabljeni kot izhodišče za ciljni scenarij v naši študiji. 
 
 

3. Izvajanje strateških dokumentov Republike Slovenije, ki se uporabljajo kot  
    izhodišče scenarijev gospodarskega razvoja  
 
Scenarija iz leta 2007 in še posebej ugodnejši Scenarij (++) sta temeljila na predpostavki, da 
bo ekonomska politika vlade uresničevala zastavljene reforme iz Strategije razvoja 
Slovenije, usmeritve iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije in programe, zastavljene z 
Drţavnim razvojnim programom 2007-2013. Poleg tega se je računalo z začetkom 
uresničevanja ambicioznega projekta prioritetnih večjih investicij iz Resolucije o nacionalnih 
razvojnih projektih v obdobju od 2007-2023. V nadaljevanju tega poglavja bomo pregledali v 
kolikšni meri je bila ta predpostavka uresničena.  
 
Strategija razvoja Slovenije (SRS) vsebuje nabor ekonomskih politik in strukturnih reform. 
Dokument je vsebinsko širok in se osredotoča na gospodarska socialna, okoljska, politična, 
pravna, kulturna itd. razmerja. Njegovo izvajanje spremlja Urad RS za makroekonomske 

analize in razvoj z letnimi poročili o razvoju. Poročilo o razvoju za leto 2009
4
 ugotavlja, da je 

Slovenija v obdobju visoke gospodarske konjunkture dosegla dobre rezultate na področju 
gospodarskega in socialnega razvoja, vendar pa tega obdobja ni dovolj izkoristila za izvedbo 
strukturnih sprememb, potrebnih za uresničitev strateških razvojnih ciljev. Negativni učinki 
strukturnih pomanjkljivosti, kot so predvsem neugodna struktura in posledično nezadostna 
konkurenčnost gospodarstva ter nemodernizirani sistemi socialne zaščite, se v obdobju 
visoke konjunkture (2005–2007) niso vidneje odrazili. V razmerah svetovne gospodarske 
recesije pa se bo Slovenija zaradi slabšega strukturnega poloţaja svoje ekonomije soočala z 
večjimi teţavami pri oţivljanju gospodarstva.  
 
Skladno z usmeritvami SRS pa naj bi v Sloveniji dosegli preboj na višjo razvojno raven 
predvsem z občutnim povečanjem skupne faktorske produktivnosti, zlasti s prehodom v 
druţbo znanja, povečanjem učinkovitosti drţave in razvojnim prestrukturiranjem javnih 
financ. Vendar pa je bil na večini teh področij v pretekih letih narejen premajhen napredek, 

                                                 
4 Poročilo o razvoju 2009, Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Analize Raziskave in Razvoj, 

Ljubljana 2009. 
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zlasti glede obsega, strukture in učinkovitosti vlaganj v raziskave in razvoj, inovacijske 
dejavnosti, učinkovitosti in kakovosti terciarnega izobraţevanja, neposrednih tujih investicij, 
prestrukturiranja virov in izdatkov javnih financ. Ugodni rezultati so bili doseţeni predvsem 
na področju izobrazbene strukture prebivalstva ter uporabe informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij, zniţala se je tudi obdavčitev dela. Nezadostna krepitev dejavnikov druţbe znanja 
v preteklih letih se kaţe v nizkem deleţu visokotehnološko zahtevnih in na znanju temelječih 
dejavnosti in posledično v prenizki konkurenčnosti gospodarstva. V letu 2008 se je Slovenija 
v poslabšanih mednarodnih gospodarskih razmerah soočila tudi s poslabšanjem stroškovne 
konkurenčnosti in zniţanjem trţnega deleţa. Po več letih ohranjanja stabilnega 
makroekonomskega okvira sta se poslabšala tudi zunanje in javnofinančno ravnovesje.  
 
V nadaljevanju citirano poročilo predstavi glavna priporočila, ki izhajajo iz analize 
dosedanjega uresničevanja SRS:  

- Prihodnji gospodarski razvoj bo ključno odvisen od izboljšanja skupne faktorske 
produktivnosti. To pa zahteva močnejše ukrepe ekonomske politike. Le to lahko zagotovi 
ekonomsko rast, dvig konkurenčnosti in ustvarjanje kakovostnih delovnih mest.  

- Ob zagotavljanju ustreznega obsega javnih sredstev za pospešitev prehoda v druţbo 
znanja mora biti poudarek predvsem na izboljšanju učinkovitosti njihove porabe. Na 
področju spodbujanja raziskovalno-razvojne in inovacijske dejavnosti to zahteva 
povečanje sredstev za RRD, bolj povezane in usklajene politike ter krepitev mehanizmov 
za prenos znanja iz javne raziskovalne sfere v zasebni sektor. Na področju izobraţevanja 
pa je zlasti pri javnem financiranju terciarnega izobraţevanja potrebna usmeritev v 
spodbujanje kakovosti in učinkovitosti ter v večjo povezanost s potrebami podjetniškega 
sektorja.  

- Da bi podjetja lahko čimbolj izkoristila podporne mehanizme, je potrebno nadaljevati s 
poenostavljanjem administrativnih postopkov in pri pripravi ukrepov upoštevati tudi 
kadrovske omejitve malih in srednje velikih podjetij.  

- Za večjo prilagodljivost podjetij in zaposlenih pa je hkrati nujno pospešiti oblikovanje varne 
proţnosti na trgu dela.  

- Za ohranjanje blaginje prebivalstva in zagotavljanje javnofinančne vzdrţnosti je nujna 
prilagoditev sistemov socialne zaščite demografskim spremembam in raznolikim oblikam 
aktivnosti, saj se bomo zaradi spremenjenih gospodarskih razmer, ki imajo negativen vpliv 
na javnofinančne vire, bistveno hitreje soočili s problemom financiranja teh storitev.  

- Za ohranjanje druţbene kohezije je potrebno zmanjšati socialna tveganja bolj 
izpostavljenih skupin prebivalstva, kar še posebej velja za obdobje gospodarske krize.  

- Prizadevanja za zmanjševanje pritiskov na okolje se morajo okrepiti na področju 
zmanjševanja toplogrednih plinov, povečanja rabe obnovljivih virov energije in energetske 
učinkovitosti. Za doseganje kjotskega cilja in zahtevnih dolgoročnih ciljev v okviru 
podnebno-energetskega paketa EU je potrebo okrepiti predvsem politike na področju 
prometa in energetike.  

- Uresničevanje ciljev SRS na vseh treh ključnih področjih (gospodarskem, socialnem in 
okoljskem) ob istočasnem ohranjanju javnih financ v dolgoročno vzdrţnih okvirih pa bo 
moţno le, če bo podprto s spremembo strukture javnofinančnih virov ter z razvojnim 
prestrukturiranjem namenske strukture javne porabe, tako da bo izhajala iz strateških ciljev 
in razvojnih prioritet drţave ter učinkovitih programov trošenja javnih sredstev. 
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Drţavni razvojni program Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 (DRP) sicer ni 
edini instrument za izvedbo SRS, je pa ključni na področju investicij v razvoj. Uresničevanje 
DRP spremlja Sluţba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko z letnimi 
poročili o izvajanju DRP5.  

 
Letno poročilo 2009 navaja, da je bila v prvih dveh letih izvajanja DRP realizacija razvojnih 
izdatkov za 334 milijonov evrov niţja od načrtovane, večinoma zaradi zamika v dinamiki 
črpanja sredstev EU. Ker se DRP uresničuje na niţji absolutni ravni od načrtovane, se to 
odraţa tudi v strukturnih premikih, ki so manjši od načrtovanih. Deleţ prve razvojne prioritete 
(Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast) v razvojnih izdatkih naj bi se v 
obdobju 2006-2008 podvojil (z 8,9% na 18.4%). Dejansko se je povečal na 15,7% (v 
absolutnih zneskih od 226,6 milijonov evrov v letu 2006 na 513,1 milijona evrov v letu 2008 
in na ocenjenih 617,1 milijona evrov v letu 2009) kar je sicer velik absolutni in strukturni 
premik, vendar manjši od načrtovanega. Pri prvi razvojni prioriteti je prišlo v absolutnih 
zneskih v prvih treh letih izvajanja DRP do kumulativnega izpada razvojnih izdatkov v višini 
162 milijonov evrov pri čemer pa je pozitivno, da so bila doseţena načrtovana sredstva pri 
programih spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti ter razvojnih naloţb v gospodarstvu.  
Izpad načrtovanih sredstev lahko ugotovimo tudi pri drugi razvojni prioriteti (Učinkovito 
ustvarjanje in dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna 
delovna mesta) ter pri tretji razvojni prioriteti (Učinkovita in cenejša drţava) medtem, ko 
beleţimo preseţek na četrti prioriteti (Moderna socialna drţava in večja zaposlenost) ter pri 
peti prioriteti (Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja).  

 
Letno poročilo 2009 prinaša tudi obnovljen investicijski scenarij. Ob zaostrenih finančno-
gospodarskih pogojih se letos pričakuje 12-odstotni upad investicijske aktivnosti. Močno naj 
bi se zniţale investicije v avtocestno infrastrukturo, okrepile pa naj bi se investicije v 
energetske objekte. Na podlagi izdanih gradbenih dovoljenj in umiritve na trgu nepremičnin 
se pričakuje, da se bodo investicije v nova stanovanja po petih letih rasti letos zniţale. 
Izrazito poslabševanje razmer v mednarodnem okolju in še naprej zaostreni posojilni pogoji 
na finančnih trgih bodo močno omejili investicijsko aktivnost v trţnih dejavnostih.  

 
Struktura vlaganj po namenih kaţe, da imajo v celotnem obdobju največji deleţ vlaganja v 
trţne dejavnosti (55,7 % v letu 2006, 46,2 % v letu 2009), sledijo jim vlaganja v netrţne 
dejavnosti in gospodarsko infrastrukturo. V obdobju 2006 - 2009 se zvišuje deleţ investiranja 
v gospodarsko infrastrukturo (s 17,5 % v letu 2006 na 22,5 % v letu 2009), zniţuje pa se  
deleţ investicij v trţne dejavnosti, ki so najbolj podvrţena cikličnim nihanjem. 

 

Deleţ investicij v gospodarsko infrastrukturo se je po letu 2006 krepil. Skladno z zahtevami 
energetskega zakona so bili v začetku leta 2007 novelirani desetletni razvojni načrti za 
obdobje 2007-2016. Med večjimi energetskimi projekti tako ţe potekajo gradnja novih 
zmogljivosti hidroelektrarn (spodnja Sava), posodobitev TE Šoštanj in projekt plinsko parne 
enote v Termoelektrarni Toplarni Ljubljana. Povečujejo se investicije v infrastrukturo  varstva 
okolja (okoljska komunalna infrastruktura in področje trajnostne energije), ki so del 
prizadevanj za doseganje evropskih okoljskih standardov in so sofinancirane z evropskimi 
sredstvi.  

 

                                                 
5 Letno poročilo 2009 o izvajanju Drţavnega razvojnega programa Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, Sluţba Vlade 

Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Ljubljana, 31. maj 2009. 
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Tabela 2: Deleţ bruto investicij v osnovna sredstva v BDP; v %; (BDP=100) 

Vir: UMAR. 

 
Pri investicijah v ţelezniško infrastrukturo6 prihaja do zamika dinamike izvajanja zaradi 
dolgotrajnih postopkov oddaje javnih naročil (revizijski postopki) in sprejemanja drţavnih 
prostorskih načrtov (teţave pri odkupih zemljišč), dolgotrajnega potrjevanja geodetskih 
elaboratov itd. Na spremembo dinamike pri pripravi strokovnih podlag za novo progo 
Divača–Koper je vplivala sprememba strategije, t.j. namesto enotirne, zgraditi dvotirno 
progo. Zaradi zamika pri pripravi DLN in postopkov javnega naročanja je prišlo do zamika 
dinamike financiranja projekta »Modernizacija obstoječe ţelezniške proge Divača–Koper«. 
Dinamika projekta uvedbe sistema GSM–R na slovenskem ţelezniškem omreţju je odvisna 
od uspešno pripravljene dokumentacije, ob upoštevanju odločitve o uvedbi ERTMS sistema 
v RS. Pri projektu TEN–T Strokovne podlage za progo Pragersko–Hodoš se je dinamika 
spremenila zaradi dolgotrajnega postopka sprejemanja DPN, zaradi česar še ni izdelana vsa 
projektna dokumentacija. Na spremenjeno dinamiko financiranja izvedbe rekonstrukcije, 
elektrifikacije in nadgradnje proge Pragersko-Hodoš za 160 km/h so vplivali sprememba 
zakonodaje na področju načrtovanja prostora, dolgi postopki razlastitev in odkupa zemljišč 
ter postopki izvedbe DPN. Na zamik dinamike financiranja projekta modernizacije nivojskih 
prehodov in izvedbe podhodov na postajah vplivajo neusklajena zakonodaja s področja 
načrtovanja prostora in graditve objektov, dolgi postopki pri oddaji javnih naročil ter dolgi 
postopki za pridobitev zemljišč in razlastitev. Zaradi revizijskih postopkov oddaje javnega 
naročila na projektu Tehnične podlage razvoja ljubljanskega vozlišča je bila pogodba z 
izbranim izvajalcem podpisana šele v drugi polovici leta 2008, zato se glavnina sredstev 
načrtuje šele v letu 2009. V okviru rebalansa proračuna za leto 2009 so se zagotovila tudi 
dodatna sredstva za najnujnejše domače investicije, in sicer za projekta  obnova prog in 
odprava počasnih voţenj (v okviru katerega se bo izvajal remont proge Pivka–Divača na 
progovnem odseku Košana–Gornje Leţeče zaradi slabega stanja proge in ţe prejetih odločb 
Prometnega inšpektorata RS) in modernizacija Kočevske proge – 1. faza (Grosuplje–
Kočevje) s skupnim ciljem zagotavljanja varnosti za potnike in druge udeleţence v prometu, 
zagotovitve osne obremenitve, sanacije premostitvenih objektov spodnjega ustroja ter 
ureditve cestnih kriţanj.  

 
Za tri projekte s področja letališke infrastrukture (»Izgradnja Centra za vodenje in kontrolo 
zračnega prometa«, »Posodobitev naprav in sistemov navigacijskih sluţb zračnega 
prometa« in »Izgradnja in posodobitev nadzornih sistemov«) je bilo ugotovljeno, da niso 
upravičeni do sofinanciranja s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Poleg tega se 
zaradi dolgotrajnih postopkov oddaje javnih naročil v prihodnja leta zamika tudi dinamika 
financiranja letališke infrastrukture na letališču v Mariboru. Med investicijami v pristaniško 

                                                 
6 Ob pripravi DRP načrtovano povečanje investicij v ţelezniško omreţje, zlasti po letu 2008, naj  bi v posameznih letih preseglo 

1 % BDP. 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 INVESTICIJE V OSNOVNA 
   SREDSTVA (1=2+3+4) 

24,9 25,3 26,3 27,5 28,0 25,0 

2 GOSPODARSKA 
   INFRASTRUKTURA 

4,4 4,1 4,6 5,1 5,2 5,6 

   2.1 Energetika 0,8 0,9 0,9 1,1 1,1 1,8 

   2.2 Promet 2,2 1,9 2,2 2,4 2,7 2,3 

   2.3 Komunikacije 0,8 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7 

   2.4 Infrastruktura varstva okolja 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 

3 TRŢNE DEJAVNOSTI 14,5 15,0 14,7 15,0 14,9 11,6 

4 NETRŢNE DEJAVNOSTI 6,0 6,2 7,1 7,4 7,9 7,8 

   4.1 Stanovanjska izgradnja 3,2 3,7 4,0 4,3 4,4 4,0 

   4.2 Drţavne storitve 2,8 2,5 3,0 3,1 3,5 3,8 
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infrastrukturo se projekt gradnje operativnih obal  prenaša v prihodnja leta, ker je pred 
začetkom izvajanja projekta potrebno izdelati »cost benefit« analizo ter razmejiti pristojnosti 
med Upravo RS za pomorstvo in Luko Koper. 

 
Bruto domači izdatki za raziskovalno razvojno dejavnost so se v  letu 2006 realno povečali 
za 14,5 %, deleţ teh izdatkov v BDP pa porasel na 1,56 %. V letu 2007 so izdatki za 
raziskovalno razvojno dejavnost realno stagnirali, relativno pa upadli na 1,45 % BDP. Pri tem 
je javni sektor zmerno povečal izdatke za raziskave in razvoj, v poslovnem sektorju pa je 
prišlo do realnega zmanjšanja vlaganj. Naloţbe poslovnega sektorja so se v letu 2007 realno 
zmanjšale7 za 1,9 % kar kaţe na to, da poslovni sektor ni izkoristil ugodnih gospodarskih 
gibanj in dobrih poslovnih rezultatov v letu 2007 za povečanje vlaganj v raziskovalno 
razvojno dejavnost in si s tem zmanjšal moţnosti za hitrejše prestrukturiranje. Rast izdatkov 
javnega sektorja se je v lanskem letu  precej okrepila. Ocene kaţejo, da so bili izdatki 
drţavnega proračuna  za raziskave in razvoj  v letu 2008 nominalno za 12,3% višji kot v letu 
poprej v letošnjem letu pa nominalno kar za 41%  višji.  Njihov deleţ v BDP naj bi porasel za 
0,2 odstotni točki.  

 
Zgoraj navedeni infrastrukturni projekti so večinoma vsebovani tudi v Resoluciji o 
nacionalnih razvojnih projektih do leta 2023, ki jo je vlada sprejela v oktobru 2006. 
Omenjeni zastoji pri izvajanju so zato slaba popotnica izvajanju resolucije. Razen tega je 
nova vlada objavila, da bo resolucijo prilagodila razpoloţljivim finančnim virom, jo vključila v 
drţavni razvojni program in torej skrajšala njeno časovno dimenzijo na obdobje do leta 2013. 
 

 

4. Scenarij (++) in Scenarij (+) kot izhodišči Ciljnega scenarija gospodarskega  
     razvoja Slovenije do leta 2030 
 
V letu 2007 sta bila izdelana dva scenarija gospodarskega razvoja Slovenije: Scenarij (++) in 
Scenarij (+). Ključni element razlikovanja med njima je bilo mednarodno 
druţbenoekonomsko okolje. Domača ekonomska politika naj bi se temu okolju prilagajala in 
ker je Slovenija majhna drţava, ki lahko hitro ukrepa in deluje »v nišah«, je bila privzeta 
predpostavka, da bo naše prilagajanje mednarodnemu gospodarskemu in političnemu okolju 
uspešno. Oba takrat pripravljena razvojna scenarija zato nosita pozitiven predznak kar 
odraţa njuno splošno pozitivno oceno v smislu izključitve tistih razvojnih različic, ki bi lahko 
pripeljale do svetovne gospodarske krize s socialnimi pretresi in konflikti na gospodarskem, 
političnem ali vojaškem področju.  
 
Pričakovani pozitivni učinki nadaljnje širitve notranjega evropskega trga so predstavljali 
temelj razvojnega Scenarija (++). V primeru uresničevanja te razvojne različice bi okrepljene 
evropske institucije bile sposobne pravočasno izvesti reformo skupne kmetijske politike, 
kohezijske politike in reformo trga delovne sile, vključno z definiranjem nove sodobne 
migracijske politike ter nadaljnjim gospodarskim odpiranjem evropskega trga za proizvodnjo 
iz deţel tretjega sveta. S tem bi bili ustvarjeni politični in ekonomski pogoji za nadaljnje 
širitve EU na Balkanu in na Turčijo ter za gospodarsko povezovanje z drţavami nekdanje 
Sovjetske zveze in v širšem mediteranskem prostoru. Z reformami in odprto politiko do 
"tretjega sveta" bi EU lahko drţala korak z ZDA oziroma z nastajajočima  regionalnima 
gospodarskima asociacijama v Ameriki in Aziji. Zmagovito evropsko trţišče bi bilo najboljša 
garancija tudi za ohranitev ključnih elementov socialne drţave in uveljavljanje trajnostnega 
razvoja v drţavah EU. Širitev proizvodnih in bivalnih standardov EU na sosednje drţave bi 
ugodno vplivala na trajnost razvoja v t.i. tretjem svetu. Scenarij je vključeval uspeh 
mednarodnih pogajanj o sproščanju svetovne trgovine, povečano mednarodno razvojno 
pomoč drţavam v razvoju in uveljavitev načela »pravične mednarodne trgovine«. V svetu naj 

                                                 
7 

V letu 2006 je poslovni sektor za 22,7 % realno povečal naloţbe v RRD. 
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bi se pojavil nov trend, ki bi vodil k regionalnemu sodelovanju in povezovanju ter povečani 
odgovornosti do prihodnjih generacij. Svet bi se učinkovito spopadel z vprašanjem klimatskih 
sprememb in varstva okolja. Uveljavljeni bi bili višji svetovni standardi na tem področju in 
razviti učinkoviti mednarodni mehanizmi njihovega nadzora. 
 
Predpostavka tega scenarija je bila, da bo v programskem obdobju 2007-2013 Slovenija 
izkoristila relativno obilno odmerjena sredstva EU za svoj razvojni preboj in dohitevanje 
najbolj razvitih evropskih drţav. Večji del vladne Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih 
do leta 2023 naj bi bil uresničen. Izvedena bi bila velika vlaganja drţave v infrastrukturo, tudi 
gospodarsko in izobraţevalno. V takšnih ugodnih razmerah bi se slovensko gospodarstvo 
lahko še naprej pospešeno internacionaliziralo. Vsaj nekaj ključnih slovenskih podjetij bi 
preraslo v mednarodne korporacije. Podjetja bi selila proizvodnjo v drţave izven EU z niţjo 
ceno delovne sile in boljšo dostopnostjo do surovin. Spodbujena z vlaganji drţave in EU v 
tehnološki razvoj pa bi podjetja v Sloveniji ohranjala razvojne oddelke, trţenje in industrijski 
dizajn. Spodbujena z velikimi vlaganji drţave v ţeleznico, širokopasovne informacijske 
povezave, modernizacijo letališč in logistične centre bi transportna in špedicijska podjetja 
izkoristla središčno lego Slovenije na kriţišču 5. in 10. vseevropskega koridorja ter 
vključenost Slovenije v t.i »jadransko pomorsko avtocesto«. Logistične storitve za 
jugovzhodno Evropo in storitve Luke Koper bi dodale svoj deleţ k visoki gospodarski rasti. 
 
Razvojno aktiviranje naravnih in kulturnih potencialov Slovenije skozi hitri razvoj turizma in 
razvoj podjetništva in storitev na podeţelju bi Slovenijo uveljavilo kot prepoznavno privlačno 
destinacijo za bivanje in delo. Skrb za prostorski razvoj in varovanje okolja bi pritegnila 
kreativne visoko kvalificirane kadre, ki so potrebni za širši razmah inovativnosti v 
gospodarstvu in druţbi. Kljub temu, da bi Slovenija izgubljala delovna mesta zaradi selitve 
fizične poroizvodnje izven EU, bi to ne pomenilo dodatnega porasta brezposelnosti. Obratno, 
povečano povpraševanje po visoko kvalificirani delovni sili bi zadovoljili z migracijami, 
spodbujenimi z velikimi vlaganji drţave v visokošolsko izobraţevanje (mreţa mednarodnih 
visokošolskih središč in univerz v regijah, ki jo predvideva Resolucija) ter s programi ciljno 
usmerjenih mednarodnih donacij za študij na teh ustanovah. Slovenija bi se razvijala v 
»vrtno mesto« s fleksibilnimi oblikami dela in strukturo inovativne proizvodnje, ki bi jo bilo 
mogoče opravljati tudi na podeţelju in celo v območjih Natura 2000, ki pokrivajo 35% 
slovenskega ozemlja. 
 
Nakazani razvojni vzorec bi uveljavil visoko kupno moč prebivalstva in gospodarsko 
strukturo, ki bi lahko bila energetsko varčna in okolju prijazna. Razvile bi se nove industrije 
na področju reciklaţe odpadkov in oskrbe prebivalstva z javnimi dobrinami. Pri tem pa se 
sam fizični obseg proizvodnje ne bi pretirano povečal. Obremenjenost okolja bi izhajala 
predvsem iz prometa vendar pa bi tudi tu bila izvedena ekonomska optimizacija v smislu 
upoštevanja vseh eksternih ekonomij pri stroških prevoza. Na tem bi temeljil hiter razvoj 
logističnih storitev, ne le za Slovenijo ampak za širše področje srednje in jugovzhodne 
Evrope.  
 
Kot temelj manj ugodnega razvojnega Scenarija (+) je bila uporabljena predpostavka 
krepitve političnega nezaupanja drţavljanov v največjih evropskih drţavah v idejo 
evropskega zdruţevanja. Do tega bi lahko prišlo z vzponom različnih "nacionalizmov" v 
evropskem političnem prostoru. Če bi slednji še naprej gradili svoj politični uspeh na 
populizmih in ksenofobiji pred različnostjo in tujci, ki "odţirajo delovna mesta" na notranjem 
evropskem trgu, bi lahko prišlo do padca kredibilnosti skupnih evropskih institucij. V tem 
primeru, bi reforme skupne evropske politike ne mogle biti tako korenite, kot bi bilo potrebno. 
Posamezne drţave bi branile svoje pridobjene privilegije in pozicije ter si prizadevale s 
protekcionističnimi ukrepi in neizvajanjem dogovorjenega pridobiti prednosti za svoje 
nacionalne drţave in regionalne trge. To bi nujno pripeljalo do nepopolnega delovanja 
notranjega evropskega trga in do bistveno manjših ekonomskih koristi za posamezne 
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udeleţence od potencialno moţnih. Kredibilnost EU bi bila na preizkušnji, skupne evropske 
institucije predmet stalne kritike posameznih drţav in gospodarski razvoj bi se upočasnil. 
Pripravljenost za nadaljnje razširitve bi postopoma usahnila, še posebej znotraj EU. EU bi 
sicer ohranila potrebno konkurenčnost za pozitivno gospodarsko rast, ki pa bi bila negotova, 
opotekajoča se in neenakomerno porazdeljena znotraj evropskega prostora. Še posebej 
prizadeta bi bila t.i. evropska periferija, kjer so stroški gospodarjenja praviloma višji in dostop 
do trga teţji.  
 
ZDA in azijske drţave bi se ukvarjale z lastnimi teţavami in ne bi bistveno napredovale. 
Indija in Kitajska bi se sicer pospešeno razvijali vendar pa bi se globalne razlike med 
razvitim in nerazvitim svetom še naprej poglabljale. Za mednarodna vprašanja klimatskih 
sprememb, varstva okolja, razvojne pomoči in trajnostnega razvoja ne bi bilo večjega 
posluha. Novi mednarodni nadzorni mehanizmi na teh področjih bi ne bili vzpostavljeni, 
obstoječi pa bi slabo delovali. 
 
V takšnih razmerah bi slovensko gospodarstvo imelo oporo predvsem v domači razvojni in 
ekonomski politiki, ki bi delovala proaktivno in skušala omiliti prihajajoče šoke iz okolja. S 
pravo kombinacijo evropskega protekcionizma in načelne odprtosti za pozitivne pobude iz 
širšega sveta bi Slovenija lahko zadrţala ugodne razmere za nadaljnji razvoj konkurenčnosti 
gospodarstva in razvoj podjetništva. Prestrukturiranje v gospodarstvu in druţbi bi se 
dogajalo in inovativnost krepila. Seveda pa bi ti impulzi bili bistveno šibkejši od pričakovanih 
v primeru uresničevanja Scenarija (++). 

 

 

5. Ciljni scenarij gospodarskega razvoja Slovenije do leta 2030 
 

5.1. Predstavitev scenarija 
 
Dilema uporabe enega, dveh ali več razvojnih scenarijev je bila, kot vedno, tudi takrat 
prisotna. Več razvojnih scenarijev olajša »slabo vest« zaradi izbora med številnimi 
razvojnimi moţnostmi. Po drugi strani pa se zmanjša preglednost in zameglijo ključni 
strateški cilji ekonomske politike. Glede na namen uporabe rezultatov te študije v scenarijih 
razvoja slovenske energetike smo se tokrat odločili za en, Ciljni scenarij gospodarskega 
razvoja Slovenije do leta 2030. Smo pa ocenili tudi polje najbolj verjetnega bodočega razvoja 
z zgornjo in spodnjo mejo. Navedeno polje je asimetrično navzdol kar pomeni, da obstaja 
večja verjetnost, da ciljni razvojni scenarij ne bo doseţen kot pa, da bo preseţen. Največja 
neznanka s tem v zvezi je trajanje sedanje gospodarske krize. V primeru, da bo okrevanje 
gospodarstva odloţeno, bi to lahko precej zniţalo pričakovanja na gospodarskem področju, 
tako glede količin kot tudi glede načrtovanih strukturnih sprememb. 
 
Ciljni razvojni scenarij upošteva dejstva sedanje finančne in gospodarske krize, ki so bila 
predstavljena v uvodnem poglavju. Upošteva tudi dejstvo, da je izvajanje zastavljenih 
strukturnih reform v Sloveniji zastalo. To se je zgodilo ţe v obdobju pred nastopom krize, v 
zadnjem letu dni pa tudi zaradi same krize. Obstaja sicer verjetnost, da bo vlada izkoristila 
argument krize za izvedbo nekaterih reform vendar pa le-te ne bodo mogle biti tako korenite 
in vsestranske kot so bile zastavljene v Strategiji razvoja Slovenije.  V sedanji javnofinančni 
krizi nekatere načrtovane spremembe enostavno niso izvedljive, socialni dialog pa v krizi 
praviloma tudi zastane oziroma se stališča razvojnih partnerjev zaostrijo. Ciljni razvojni 
scenarij upošteva, da se je izvajanje operativnih programov kohezijske politike zamaknilo za 
najmanj dve leti kar povečuje rizik polne izkoriščenosti razpoloţljivih evropskih sredstev. Ne 
gre le za to, da je razpoloţljivi čas porabe kohezijskih sredstev zdaj krajši ampak predvsem 
zato, da bodo zaradi krize sredstva uporabljena za odpravljanje posledic krize in ne za 
namene pri katerih bi imela največji dolgoročni razvojni učinek. Razen tega bodo zaradi 



 

 C 14 

časovne stiske laţje prišli do sredstev rutinski »ţe pripravljeni projekti« in teţje tisti 
inovativni, ki zahtevajo daljši čas priprave in izvajanja. Obstaja rizik, da bodo sredstva 
preusmerjena v ţe obstoječe programe in ne v pripravo in izvedbo načrtovanih novih 
programov. 
 
Glede mednarodnega okolja upošteva Ciljni razvojni scenarij situacije v polju med 
Scenarijem (++) in Scenarijem (+), vendar bliţe manj ugodnem Scenariju (+). Izhodiščna 
predpostavka je, da se bo konkurenčnost notranjega evropskega trga povečevala, EURO 
stabiliziral in krepil ter skupne evropske institucije utrdile. Slednje pa ne pomeni, da niso 
mogoča tudi različna presenečenja in da v posameznih regijah ali na posameznih področjih 
ne bo prišlo do lokalnih kriz. Evropske institucije bodo delovale in izvajale reforme, vključno z 
definiranjem nove sodobne migracijske politike ter nadaljnjim gospodarskim odpiranjem 
evropskega trga za proizvodnjo iz deţel tretjega sveta. S tem bodo ustvarjeni politični in 
ekonomski pogoji za nadaljnje širitve EU na Balkanu, ne pa tudi na Turčijo. Povezovanje z 
drţavami nekdanje Sovjetske zveze in v širšem mediteranskem prostoru bo zastalo. EU bo 
drţala korak z ZDA in z nastajajočima  regionalnima gospodarskima asociacijama v Ameriki 
in Aziji. Ne bo pa notranje evropsko trţišče zmagovito v smislu ohranjanja ključnih 
elementov socialne drţave in uveljavljanja trajnostnega razvoja v drţavah EU. Nacionalizmi 
v evropskem političnem prostoru ne bodo potihnili ampak bodo še naprej gradili svoj politični 
uspeh na populizmih in nacionalizmih vseh vrst, vključno s ksenofobijo pred različnostjo in 
tujci, ki "odţirajo delovna mesta" na notranjem evropskem trgu. Zato reforme skupne 
evropske politike ne bodo mogle biti tako korenite, kot bi bilo potrebno. Posamezne drţave 
bodo branile svoje pridobjene privilegije in pozicije ter si prizadevale s protekcionističnimi 
ukrepi in neizvajanjem dogovorjenega pridobiti prednosti za svoje nacionalne drţave in 
regionalne trge. To bo hromilo delovanja notranjega evropskega trga in vodilo do bistveno 
manjših ekonomskih koristi za posamezne udeleţence od potencialno moţnih. Pripravljenost 
za nadaljnje razširitve EU bo načeloma sicer obstajala, v praksi pa postopoma usahnila. EU 
bo ohranila potrebno konkurenčnost za pozitivno gospodarsko rast, ki pa bo neenakomerno 
porazdeljena znotraj evropskega prostora. Prizadeta bo evropska periferija, kjer so stroški 
gospodarjenja praviloma višji in dostop do trga teţji.  
 
 
Slika 1: Primerjava Ciljnjega scenarija gospodarskega razvoja Slovenije do leta 2030  s  
              scenarijema iz leta 2007  
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Na Sliki 1 smo prikazali Ciljni razvojni scenarij v razmerju do Scenarija (++) in Scenarija (+) 
iz leta 2007. Ciljni scenarij izkazuje v začetnem obdobju do leta 2008 višje stopnje rasti od 
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scenarijev iz leta 2007, kasneje pa zaradi učinkov gospodarske krize vse do leta 2025 
poteka pod ravnijo prejšnjih scenarijev. Po letu 2025 se dinamika ciljnega scenarija pospeši 
tako, da je njegov končni rezultat leta 2030 nekje med Scenarijem (++) in Scenarijem (+). 
 
V nadaljevanju je na Sliki 2 prikazan Ciljni razvojni scenarij in polje najbolj verjetnega 
bodočega razvoja. Vidimo lahko, da se ciljni scenarij in njegov zgornji rob praktično pokrivata 
do leta 2015, da pa se kasneje odpira nekaj malega moţnosti za še hitrejši razvoj od 
ciljnega. Torej bi lahko zaključili, da je ciljni razvojni scenarij pravzaprav dokaj optimističen 
oziroma, da je verjetnost še hitrejšega razvoja relativno majhna ter, da se z leti povečuje 
(rahlo odpiranje škarij). 
 
 
Slika 2: Ciljni scenarij gospodarskega razvoja Slovenije do leta 2030 
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Spodnj rob, ki omejuje polje najbolj verjetnega razvoja se »odlepi« od ciljnega scenarija ţe v 
letu 2010 s čemer označuje tveganje, da bo kriza vztrajala vsaj nekaj let in da ne bo prišlo 
do hitrega oţivljanja ampak do počasnega pospeševanja gospodarske aktivnosti. Tudi v 
kasnejših letih ocenjevanega obdobja obstaja precejšnje tveganje prehoda v gospodarstvo z 
zelo nizkimi stopnjami rasti. Ničelna rast sicer ni predvidena vendar pa v ozadju je 
predpostavka, da bo Evropska unija na nek način soočena s t.i. »mejami rasti« pri čemer se 
o učinkovitem globalnem odgovoru na ta izziv ne bo mogoče dogovoriti, ne na ravni EU in 
tudi ne širše. Ciljni scenarij in njegov spodnji rob sta si proti koncu obdobja ţe precej 
vsaksebi – veliko bolj kot ciljni scenarij in njegov zgornji rob. Polje najbolj verjetnega 
bodočega razvoja je torej asimetrično navzdol in moţnost nedoseganja precej večja od 
moţnosti preseganja. 
 
 

5.2. Rezultati izračunov 
 

5.2.1. Projekcija prebivalstva in gospodinjstev 
 
Projekcija prebivalstva je povzeta po Eurostatu, Statističnem uradu  Evropskih skupnosti, ki 
je projekcijo prebivalstva pripravil ob koncu marca 2008 po naročilu ECOFIN (za potrebe 
izdelave projekcij s starostjo povezanih izdatkov)  in sicer za obdobje 2008–2060 za vseh 27 
drţav članic Evropske unije. Omenjena projekcija prebivalstva, ki jo je  Eurostat  poimenoval 
EUROPOP2008  se uporablja tudi kot obvezna podatkovna osnova za izračun projekcij  
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javnofinančnih izdatkov v vseh drţavah članicah EU. Slovenija je Eurostatovo projekcijo 
prebivalstva EUROPOP2008 za Slovenijo (srednjo različico) prevzela kot svojo uradno.   
 
V primerjavi  s prejšnjima  scenarijema, izdelanima v letu 2007, Ciljni razvojni scenarij  v 
Tabeli 3 v nadaljevanju upošteva, da so bili podatki o demografskih gibanjih, še posebej v 
letu 2007, nekoliko ugodnejši. Prikazana srednja varianta, ob upoštevanju novejših 
izhodiščnih vrednosti hipotez rodnosti, umrljivosti in seljivosti, nakazuje najbolj verjetno pot 
prihodnjega razvoja prebivalstva Slovenije.  
 
Tabela 3:  Projekcija prebivalstva in gospodinjstev – Ciljni razvojni scenarij  

 2000 2005 2008 2010 2014 2015 2020 2025 2030 

PREDPOSTAVKE PROJEKCIJE PREBIVALSTVA 

Pričakovano trajanje 
ţivljenja:  - moški 

71,9 74,1 74,7 75,1 75,9 76,1 77,1 77,8 78,9 

                                
                - ţenske 

79,1 81,3 81,9 82,2 82,8 83,0 83,7 84,4 85,1 

Celotni koeficient 
rodnosti 

1,26 1,26 1,32 1,33 1,34 1,35 1,37 1,39 1,4 

Selitveni prirast 2615 6436 5863 5177 5013 5015 4435 3623 3436 

PREBIVALSTVO 
30.6. (v tisoč) 

1990,2 2001,1 2022,6 2034,2 2050,2 2053,0 2058,0 2046,7 2022,9 

    0-14 let 316,9 284,9 280,9 281,7 286,6 288,2 291,6 278,4 258,5 

   15-24 let 291,1 264,9 251,2 238,2 211,9 206,7 193,3 199,0 207,0 

   25-54 let 892,0 916,0 923,6 918,2 902,3 896,9 858,0 808,4 762,0 

   55-64 let 212,0 225,9 241,7 258,1 290,9 294,2 294,9 291,3 283,8 

   65 let in več 278,2 309,5 325,3 338,2 358,6 366,9 420,2 469,5 511,5 

v %:         0-14 let 15,9 14,2 13,9 13,8 14,0 14,0 14,2 13,6 12,8 

                15-64 let 70,1 70,3 70,0 69,5 68,5 68,1 65,4 63,5 61,9 

                65 let in več 14,0 15,5 16,1 16,6 17,5 17,9 20,4 22,9 25,3 

Indeks rasti (leto 2008 = 100) 

Prebivalstvo skupaj 98,4 98,9 100,0 100,6 101,4 101,5 101,7 101,2 100,0 

0-14 let 112,8 101,4 100,0 100,3 102,0 102,6 103,8 99,1 92,0 

15-64 let 98,5 99,3 100,0 99,9 99,2 98,7 95,0 91,7 88,4 

65 let in več 85,5 95,1 100,0 104,0 110,2 112,8 129,2 144,3 157,2 

GOSPODINJSTVA 30.6. (v tisoč) 

 - zasebna 686,5 709,4 729,3 741,9 765,4 770,9 795,8 815,9 832,2 

 - skupinska 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 

Povprečna velikost 
zasebnih 
gospodinjstev 

2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,4 

Povprečna  velikost 
skupinskih gosp. 

82,4 82,9 82,7 81,3 81,2 82,0 87,2 90,7 93,1 

Št. prebivalcev  v 
zasebnih gosp. (1000) 

1976,4 1985,6 2006,4 2017,3 2032,3 2034,6 2037,0 2023,2 1997,3 

Št. prebivalcev  v 
skupinskih gosp. 
(1000) 

13,9 15,5 16,3 16,9 17,9 18,3 21,0 23,5 25,6 

Vir podatkov: SURS, EUROSTAT, napovedi in preračuni UMAR.  
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Eurostatova srednja varianta Projekcije prebivalstva EUROPOP2008 (do leta 2030 
prikazane v tabeli 3) predpostavlja v obdobju 2008–2060 postopen dvig stopnje celotne 
rodnosti z 1,32 na 1,52, postopno zvišanje pričakovanega trajanja ţivljenja s 74,7 leta na 
83,7 leta za moške oziroma za ţenske z 81,9 leta na 88,8 leta ter postopno zniţanje neto 
selitev z 5.863 na 2.254. Po tej varianti projekcije prebivalstva se bo število prebivalcev 
Slovenije do leta 2019 še povečevalo, nato pa bo začelo upadati. Tako se bo število 
prebivalcev s sedanjih 2,02 milijona povečalo do leta 2019 na skoraj 2,06 milijona, nato pa 
bo počasi, a vztrajno upadalo in se do leta 2060 zniţalo na 1,76 milijona, kar bo posledica 
stalnega povečevanja pričakovanega trajanja ţivljenja ob rojstvu, skromnega povečevanja 
rodnosti in razmeroma skromnega selitvenega prirasta.  
 
Projekcija gospodinjstev sloni na opisani srednji varianti projekcije prebivalstva ter na 
predpostavki, da se bo povprečno število članov na zasebno gospodinjstvo zmanjševalo 
linearno z enako dinamiko kot v obdobju med obema popisoma prebivalstva Slovenije 1991-
2002, za katera je SURS objavil ta podatek. Podobna je tudi predpostavka za skupinska 
gospodinjstva, katerih število bi se tudi povečevalo z enako dinamiko kot v obdobju med 
popisoma prebivalstva 1991 in 2002. Če predpostavljamo, da bo razmerje med številom 
prebivalcev v skupinskih gospodinjstvih in številom prebivalcev v starosti 65 let in več ostalo 
nespremenjeno, tj. 5%, kot je bilo ob popisu prebivalstva 2002, lahko izračunamo projekcijo 
števila zasebnih gospodinjstev tako, da od vsega prebivalstva odštejemo prebivalstvo v 
skupinskih gospodinjstvih in to delimo s projecirano povprečno velikostjo gospodinjstev v 
posameznem letu projekcije. 
 

 
 
5.2.2.Gospodarska rast in struktura 
 

5.2.2.1. Izhodiščni poloţaj slovenskega gospodarstva 
 
Dolgoročna perspektiva razvoja posameznih sektorjev je glede na velikost, vključenost v 
mednarodno trgovino ter pomen izvoza za slovensko gospodarstvo odvisna tako od razvoja 
povpraševanja v širšem mednarodnem okolju kot tudi od konkurenčnega poloţaja 
posameznih sektorjev. Konkurenčnost posameznih sektorjev se v odprtem gospodarstvu kot 
je slovensko odraţa v doseţenih rezultatih na zunanjih trgih. Uspešnost na zunanjih trgih 
merimo predvsem z gibanjem trţnih deleţev. Med dejavniki, ki vplivajo na konkurenčnost, v 
nadaljevanju na kratko povzemamo gibanja stroškov dela na enoto proizvoda, tehnološke 
zahtevnosti izvoza ter vlaganj v raziskave in razvoj. 
 
V letu 2008 je bilo večletno izboljševanje izvozne konkurenčnosti, merjene s trţnim 
deleţem v blagovni menjavi, prekinjeno. Potem, ko se je deleţ slovenskega blagovnega 
izvoza v uvozu najpomembnejših trgovinskih partneric v sedemletnem obdobju do leta 2007 
neprekinjeno povečeval, se je v letu 2008 zniţal z 0,612 % na 0,591 %. Do zniţanja trţnega 
deleţa v letu 2008 je prišlo na vseh pomembnejših trgih, tako v EU kot izven EU. V gibanju 
trţnega deleţa po proizvodih se zrcali vpliv počasnosti tehnološkega prestrukturiranja v 
preteklih letih. Lani smo tako zabeleţili rast (sicer upočasnjeno) deleţa dveh 
najpomembnejših skupin industrijskih proizvodov na trgu EU (stroji in transportne naprave8 
ter kemični proizvodi), trţni deleţ ostalih pomembnejših skupin, kamor se večinoma uvrščajo 
tehnološko manj zahtevni proizvodi, pa se je zniţal.  
 
 

                                                 
8 

Rast trţnega deleţa strojev in transportnih naprav se je leta 2008 upočasnjeno nadaljevala (1,3 %, leta 2007 17,9 %) kljub 

padcu trţnega deleţa cestnih vozil (za 2,2 %, v letu 2007 27,2-odstotna rast), saj je bila hkrati rast trţnega deleţa preostalih 
proizvodov tega sektorja še naprej relativno visoka (7 %, leta 2007 9 %). 
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Stroškovna konkurenčnost se je v letu 2008 občutneje poslabšala. Glavni razlog je bila 
rast relativnih nominalnih stroškov dela na enoto proizvoda. Sredi leta 2008 so začeli 
naraščati tudi realni stroški dela na enoto proizvoda, ki so leta 2008 porasli za 3,7 %, 
medtem ko je bila njihova rast v povprečju EU precej niţja (1,6 %). Poslabšanje stroškovne 
konkurenčnosti slovenskega gospodarstva je bilo posledica močno upočasnjene rasti 
produktivnosti dela ob istočasnem pospešenem naraščanju stroškov dela na zaposlenega. 
Leta 2008 je namreč ob poslabšanju mednarodne konjunkture prišlo do hitrega umirjanja 
gospodarske aktivnosti, ki so mu gibanja v zaposlenosti sledila z zamikom šele proti koncu 
leta. Razmerje med stroški dela in dodano vrednostjo se je najbolj poslabšalo v 
predelovalnih dejavnostih.  
 
Prestrukturiranje v smeri tehnološko zahtevnejših dejavnosti in izvoza je bilo v obdobju 
visoke gospodarske konjunkture relativno počasno. Visoka rast produktivnosti predelovalnih 
dejavnosti je bila značilna predvsem za leto 2006, v letu 2007 pa se je ob okrepitvi 
zaposlenosti upočasnila na raven povprečja zadnjih let. V obeh letih je bila spodbujena 
predvsem z visokim domačim in tujim povpraševanjem. Postopnost prestrukturiranja se kaţe 
tudi v počasnosti povečevanja tehnološke zahtevnosti blagovnega izvoza. Deleţ 
visokotehnoloških proizvodov v blagovnem izvozu se je po zniţanju v obdobju 2003–2005 v 
letih 2006 in 2007 ponovno povišal, vendar še ni dosegel ravni iz leta 2003. Ob tem pa smo 
bili v letih 2006–2007 priča tudi ponovnemu naraščanju deleţa nizkotehnoloških proizvodov 
v slovenskem blagovnem izvozu. Tehnološka zahtevnost izvoza tako ostaja na precej niţji 
ravni kot v povprečju EU, čeprav se je razkorak v letu 2007 občutneje zniţal predvsem 
zaradi precejšnjega padca deleţa visokotehnoloških proizvodov v povprečju EU9. Deleţ 
visoko tehnološko intenzivnih proizvodov v slovenskem blagovnem izvozu je precej niţji od 
povprečja EU, niţji pa je tudi od povprečja drţav novih članic EU (EU-12). V letu 2007 se je 
razlika do EU zmanjšala, v primerjavi z EU-12 pa nekoliko povečala. Hkrati se je povečalo 
število novih članic, ki so Slovenijo na tem področju prehitele10. Glavni razlog povečanja 
deleţa visoko tehnološko zahtevnih proizvodov v slovenskem blagovnem izvozu v letu 2007 
je bilo nadaljnje naraščanje izvoza farmacevtskih proizvodov. K porastu deleţa tehnološko 
zahtevnih proizvodov v letu 2007   je poleg tega prispeval tudi večji izvoz letal. Poleg  rasti 
deleţa visoko tehnološko zahtevnih proizvodov se je slovenskem  blagovnem izvozu v letu 
2007 močno okrepil tudi deleţ srednje visoko tehnološko intenzivnih proizvodov (za 1,8 
o. t.). Gibanje je povezano z nihanjem izvoza vozil, ki se uvrščajo med srednjetehnološko 
zahtevne proizvode11. Srednje in visoko tehnološko intenzivni proizvodi so leta 2007 
zajemali 58,2 % slovenskega blagovnega izvoza, kar je 3 strukturne točke več kot v 
povprečju EU-12, in 1,4 strukturne točke več kot v povprečju EU-15. 
 
Upadanje skupnega deleţa nizkotehnološko in delovno intenzivnih proizvodov12 v 
blagovnem izvozu se je po vstopu Slovenije v EU pospešilo. Deleţ teh proizvodov v 
blagovnem izvozu se je od leta 2000 naprej stalno zmanjševal predvsem zaradi niţjega 
deleţa izvoza tekstilnih izdelkov, pohištva, ter papirja in kartona. V letu 2007 so ti proizvodi 
predstavljali 23,0% slovenskega blagovnega izvoza (15,7 % v EU-15, 22,5 % v EU-12), 

                                                 
9
 Po štirih letih visoke ekspanzije se je izvoz informacijsko-komunikacijskih proizvodov v letu 2007 upočasnil v večini drţav EU, 

kar je povezano s slabitvijo povpraševanja razvitih drţav po teh proizvodih in zaostrovanjem konkurence proizvajalcev omenjenih 
proizvodov iz hitro rastočih gospodarstev (Indija, Kitajska). V večini drţav EU je izvoz teh proizvodov stagniral oziroma padal, 
znaten padec izvoza pa je opaziti pri Veliki Britaniji (kar za 39 %) in nekaterih drugih drţavah tudi zaradi sprememb v DDV 
zakonodaji (Francija, Nemčija) (Information technology outlook – OECD, 2008). 
 
10

 Tehnološka konkurenčnost v primerjavi z Malto, Madţarsko in Estonijo se je poslabšala ţe v drugi polovici devetdesetih let, s 

Češko po letu 2002, s Ciprom po letu 2003, s Slovaško v 2006, z Litvo pa v letu 2007. 
 
11

 Izvoz te skupine je v zadnjih letih močno nihal zaradi vpliva dejavnikov, povezanih s proizvodnjo cestnih vozil v Sloveniji. Tako 

se je v letu 2005 močno zvišal, v letu 2006 upadel, v letu 2007 pa je ponovno zelo porasel. 
 
12 

Skupini nizkotehnološko intenzivnih proizvodov in delovno intenzivnih proizvodov vključujeta proizvode z najniţjo dodano 

vrednostjo na zaposlenega, kot so: oblačila, tekstilni izdelki, obutev, pohištvo, steklo, stekleni izdelki, ploščati in valjani izdelki iz 
ţeleza, proizvodi iz navadnih kovin . 
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njihov deleţ pa se je od leta 2000 naprej zmanjšal za 8.5 o. t., od tega v letih po vstopu v EU 
za 5,6 o. t. V primerjavi s povprečjem EU in s povprečjem novih članic EU v slovenskem 
blagovnem izvozu izstopa predvsem visok deleţ delovno intenzivnih proizvodov. V letu 2007 
je med novimi članicami EU višji od Slovenije le v Litvi, Bolgariji, Romuniji in Poljski. Izvoz 
delovno intenzivnih proizvodov se je izkazal kot zelo občutljiv na konkurenco iz drţav z 
niţjimi stroški dela.  Podatki za leto 2007 kaţejo, da se je proces upadanja deleţa delovno 
intenzivnih proizvodov nadalje pospešil, deleţ delovno intenzivnih proizvodov se je zniţal za 
1,6 o.t.   
 
 
Tabela 4: Struktura blagovnega izvoza po primarnem proizvodnem dejavniku1 v Sloveniji in 
                EU v obdobju 2000–2007 

  2000 2001 2002 2003
 

2004
 

2005
 

2006
 

2007 

EU-27 18,2 17,7 17,7 17,7 18,2 17,9 19,4 19,2 
EU-15 18,0 17,5 17,7 17,6 18,2 17,8 19,4 19,3 

EU-12 20,7 19,7 18,8 18,2 18,8 19,2 19,0 18,5 
Intenzivna raba naravnih virov 

Slovenija 15,3 15,1 14,6 14,6 14,0 15,4 16,1 15,5 

EU-27 10,6 10,7 10,7 10,4 9,8 9,0 8,6 8,5 

EU-15 10,1 10,1 10,1 9,8 9,3 8,6 8,2 8,1 
EU-12 18,5 18,9 18,8 17,7 15,8 14,0 12,3 11,4 

Intenzivna raba dela 

Slovenija 21,6 21,3 20,0 18,7 17,8 17,0 14,2 12,6 
EU-27 6,9 7,0 7,0 7,2 7,7 7,0 7,4 7,9 

EU-15 6,6 6,7 6,7 6,9 7,4 6,6 7,1 7,6 
EU-12 10,5 10,9 11,0 11,0 11,5 10,6 10,8 11,1 

Nizko tehnološko intenzivni 
proizvodi 

Slovenija 9,9 9,9 9,9 10,1 10,8 8,8 10,2 10,4 
EU-27 29,8 30,4 30,5 30,9 31,0 30,1 29,9 30,8 

EU-15 29,8 30,3 30,5 30,7 30,8 29,8 29,5 30,2 
EU-12 30,1 30,6 31,5 33,1 33,3 33,3 34,3 35,5 

Srednje tehnološko intenzivni 
proizvodi 

Slovenija 36,2 36,2 37,3 37,3 38,3 40,2 39,1 40,9 
EU-27 28,7 28,7 28,7 27,6 27,1 27,7 27,7 25,8 

EU-15 29,4 29,4 29,5 28,3 27,9 28,5 28,6 26,5 

EU-12 18,1 17,3 17,9 18,0 18,8 18,2 19,2 19,7 

Visoko tehnološko intenzivni 
proizvodi 

Slovenija 15,5 16,0 16,7 17,9 17,2 16,0 17,1 17,4 

  
Vir: Handbook of Statistics 2007–2008 (United Nations), 2007; United Nations Commodity Trade Statistics 
Database, 2008; lastni preračuni. Opomba: 

1
 Razvrščanje proizvodov v posamezne skupine temelji na metodologiji 

Zdruţenih narodov (Trade and Development Report, 2002). Klasifikacija ne razvršča vseh proizvodov, zato 
seštevek deleţev petih skupin za posamezno drţavo ni enak 100. 
 

 
Podobno sliko kaţe tudi koeficient  primerjalnih izvoznih prednosti13. Iz gibanja omenjenega 
koeficienta je razvidno, da sta se primerjalni izvozni prednosti nizkotehnološko in delovno 
intenzivnih proizvodov v slovenskem blagovnem izvozu v letu 2007 znatno zmanjšali. 
 
Upadanje deleţa proizvodov z intenzivno rabo naravnih virov14, značilno za obdobje 1995–
2004, ki je bilo v letih 2005 in 2006 prekinjeno, se je v letu 2007 nadaljevalo. Njihov deleţ v 
izvozu blaga se je v letih 2005 in 2006 skupno povečal za 2,1 o. t., podatki za leto 2007 pa 
kaţejo na vrnitev deleţa izvoza z intenzivno rabo naravnih virov v strukturi blagovnega 
izvoza na raven leta 2005.  
 

                                                 
13

 Relative Export Advantage Index –RXA Balassa indeks oziroma koeficient primerja deleţ slovenskega izvoza določene skupine 

proizvodov z deleţem izvoza te skupine proizvodov v izvozu skupine drţav, ki sluţi kot merilo primerjave (v našem primeru EU-
27). 
 
14 

Najpomembnejše skupine izvoţenih proizvodov z intenzivno rabo naravnih virov v slovenskem blagovnem izvozu so: aluminij, 

gotovi mineralni izdelki, električna energija, enostavno obdelan les, furnir in drug obdelan les, izdelki iz lesa ter brezalkoholne in 
alkoholne pijače. 
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Tabela 5: Koeficient  primerjalnih izvoznih prednosti 
15 

slovenskega izvoza glede na faktorsko    
vsebino 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Intenzivna raba naravnih virov 0,841 0,856 0,823 0,824 0,767 0,857 0,834 0,806 

Intenzivna raba dela 2,037 1,997 1,878 1,798 1,811 1,885 1,655 1,493 

Nizko tehnološko intenzivni 
proizvodi 1,432 1,418 1,413 1,402 1,399 1,259 1,369 1,306 

Srednje tehnološko intenzivni 
proizvodi 1,216 1,193 1,222 1,208 1,235 1,336 1,307 1,329 

Visoko tehnološko intenzivni 
proizvodi 0,537 0,559 0,581 0,648 0,635 0,579 0,618 0,672 

Vir: Handbook of Statistics 2007-08 (United Nations); United Nations Statistics Division: Comtrade; lastni preračuni. 
                

 
Izdatki za raziskovalno razvojno dejavnost so v letu 2007 realno stagnirali, relativno 
izraţeni v primerjavi z BDP pa so se zniţali na raven iz leta 2005.  Bruto domači izdatki za 
raziskave in razvoj (RRD) so leta 200716 upadli na 1,45 % bruto domačega proizvoda 
(2006: 1,56 % BDP). Pri tem je javni sektor zmerno povečal izdatke za raziskave in razvoj, v 
poslovnem sektorju pa je prišlo do realnega zmanjšanja vlaganj v RRD17. To kaţe, da 
poslovni sektor ni izkoristil ugodnih gospodarskih gibanj in dobrih poslovnih rezultatov v letu 
2007 za povečanje vlaganj v RRD in si s tem zmanjšal moţnosti za hitrejše prestrukturiranje. 
Gibanja na področju vlaganj v raziskave in razvoj so neugodna tudi v celotni EU, saj 
relativno izraţeni izdatki za RRD v povprečju EU po letu 2000 v nasprotju s cilji Lizbonske 
strategije stagnirajo18. Kljub temu pa so nekatere članice EU po letu 2000 znatno povečale 
izdatke za RRD v BDP, na primer Avstrija in Češka, ki je leta 2007 tudi prehitela Slovenijo in 
zavzela vodilno mesto med novimi članicami po tem kazalniku. V primerjavi s temi drţavami 
je napredek Slovenije počasnejši in neodločen, vendar pa bo prav v času gospodarske krize 
povečanje javnih izdatkov za RRD odločilno, na kar opozarja tudi Evropski program 
ekonomske prenove19. 
 
Poslovni sektor ostaja najpomembnejši vir financiranja RRD, vendar se je njegov deleţ v letu 
2007 zmanjšal, v skupnem številu raziskovalcev pa se je še povečal. Deleţ poslovnega 
sektorja v celotnih izdatkih za RRD je zaradi zniţanja vlaganj v letu 2007 padel na 58,3 %. 
Takšna gibanja so se odrazila tudi v niţji rasti uveljavljenih davčnih olajšav za RRD. Zniţanje 
izdatkov poslovnega sektorja za RRD v letu 2007 pomeni odmik od začrtane povečane 
vloge tega sektorja v celotnih vlaganjih, ki z 0,85 % BDP ostajajo daleč od cilja 2 %, ki naj bi 
ga uresničili do leta 2013. Vpliv davčnih olajšav na vlaganja v RRD je sicer pozitiven, vendar 
pa je ta instrument nezadosten za bolj korenito in trajnejše povečanje vlaganj v RRD. Obseg 
tveganega kapitala, ki je v razvitih drţavah pomemben podporni element RRD in inoviranja v 
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Relative Export Advantage Index – RXA Balassa indeks oziroma koeficient primerja deleţ slovenskega izvoza določene 

skupine proizvodov z deleţem izvoza te skupine proizvodov v izvozu skupine drţav, ki sluţi kot merilo primerjave (v našem 
primeru EU-27). 
 
16 

Raziskovalno-razvojna dejavnost, Slovenija, 2007 – končni podatki (SURS), 2009.  

 
17

 Poslovni in javni sektor naj bi skladno s Strategijo razvoja Slovenije (2005) in z barcelonskim ciljem do leta 2010 skupaj 

dosegla 3 % deleţ izdatkov za RRD v BDP. Z Akcijskim načrtom za izvajanje integriranih priporočil (2008) je vlada RS podaljšala 
rok za izpolnitev tega cilja na leto 2013. To kaţe na preambiciozno postavljen cilj, saj je Slovenije edina med novimi članicami 
(poleg sedem visoko razvitih starih članic), ki so si tako visok cilj zastavile v svojih strateških dokumentih. Finska in Švedska sta 

postavili še višji cilj – 4 % vlaganj za RRD v BDP (CEC, 2009). 
 
18

 Indikator Bruto domači izdatki za raziskovalno – razvojno dejavnost; Poročilo o razvoju 2009, Urad Republike Slovenije za 

makroekonomske analize in razvoj, Analize Raziskave in Razvoj, Ljubljana 2009. 
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 A European Economic Recovery Plan, 2008. 
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podjetjih, je v Sloveniji izjemno skromen20. Po drugi strani je spodbudno, da se je tudi v letu 
2007 najbolj povečalo število raziskovalcev v poslovnem sektorju in doseglo 41 % vseh 
raziskovalcev21, kar prispeva h krepitvi sposobnosti gospodarstva za generiranje in 
absorpcijo inovacij v prihodnje, čeprav je med raziskovalci v poslovnem sektorju le 10 % 
takih z doktoratom znanosti. Zaostanek Slovenije za povprečjem EU, kjer deleţ 
raziskovalcev v poslovnem sektorju dosega ţe 50 %, je velik, vendar se zmanjšuje.  
 
 

5.2.2.2. Napoved gospodarske aktivnosti do leta 201122 

 
Zaradi posledic mednarodne gospodarske in finančne krize v letu 2009 v Sloveniji 
pričakujemo 7,3-odstotni realni padec bruto domačega proizvoda. Upad gospodarske 
aktivnosti bo predvsem posledica močnega upada izvoza, ki se bo v letu 2009 skrčil za 
skoraj 18 %, in investicij v osnovna sredstva, ki bodo upadle za 21 %. Zaradi visoke vpetosti 
Slovenije v mednarodne trgovinske tokove bo upad izvoza posledica velikega padca 
trgovine znotraj in izven evro območja, deloma pa tudi strukture slovenskega izvoza, ki 
temelji preteţno na izvozu nizko in srednje tehnološko intenzivnih proizvodov. Med 
panogami predelovalnih dejavnosti v letu 2009 beleţimo najslabše rezultate v preteţno 
izvozno usmerjenih in tehnološko manj zahtevnih panogah (proizvodnja tekstilij, pohištva, 
oblačil, usnjarska in kovinska industrija), kar kaţe na vpliv neugodne tehnološke sestave 
slovenske industrije na gospodarske rezultate. Negativna gibanja v gradbeništvu (medletni 
padec dodane vrednosti za 12,9 % v prvem polletju 2009) so odraz pričakovanih cikličnih 
gibanj, ki jih je dodatno poglobila gospodarska kriza. Vrednost opravljenih gradbenih del se 
po nekaj letih visoke gradbene konjunkture, povezane predvsem z gradnjo cest in stavb, 
postopno zniţuje ţe od začetka leta 2008. Upadu naročil je z upadanjem izkoriščenosti 
proizvodnih zmogljivosti sledil tudi upad investicij v stroje in opremo. Neugodne razmere za 
poslovanje so še poslabšali zaostreni pogoji pri pridobivanju finančnih virov, ki so poglobili 
tudi sicer pričakovano umirjanje investicij v infrastrukturo. Nadaljnja rast plač ob visokem 
padcu produktivnosti v letu 2009 povečuje stroške dela na enoto proizvoda. Poslabševanje 
stroškovne konkurenčnosti je prisotno tako v predelovalnih dejavnostih kot tudi v celotnem 
gospodarstvu.  Slovenija se uvršča med drţave EU z največjim poslabšanjem stroškovne 
konkurenčnosti ţe od lanskega tretjega četrtletja. V začetku leta 2009 se je gospodarska 
kriza začela izraziteje odraţati tudi v trţnih storitvah (G-K), tako da so v prvi polovici leta z 
izjemo finančnega posredništva vse dejavnosti zabeleţile medletni upad dodane vrednosti (v 
povprečju -5,5 %). Mednarodna gospodarska kriza se je v trţne storitvene dejavnosti 
prenesla tako neposredno preko upada tujega povpraševanja kot posredno preko niţjega 
domačega povpraševanja. Zniţanje aktivnosti v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu je 
pomembneje vplivalo na aktivnost predvsem v poslovnih storitvah, trgovini na debelo in 
blagovnem transportu. Na dejavnost trgovine (G) je močno vplivalo niţje povpraševanje po 
avtomobilih in trajnih dobrinah (trgovina z motornimi vozili, trgovina s pohištvom, 
gospodinjskimi aparati, gradbenim materialom ipd.), niţje tuje povpraševanje pa se je med 
trţnimi storitvami najbolj neposredno odrazilo v dejavnosti gostinstva (preko niţje porabe 
nerezidentov) in cestnega blagovnega transporta (preko izvoza transportnih storitev). 
Medletna rast dodane vrednosti drugih, preteţno javnih, storitev (L-P) se je v prvi polovici 
leta 2009 ohranila na visoki ravni lanskega leta (2,8 %), in sicer ob višji aktivnosti v 
dejavnosti zdravstva in socialnega skrbstva (N) ter izobraţevanja (M). 
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Da bi nekoliko zmanjšala to vrzel, je GZS v povezavi z nekaterimi podjetji ustanovila druţbo tveganega kapitala v cilju 

spodbujanja razvoja perspektivnih podjetij, katere sredstva pa so relativno nizka. 
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Izraţeno v ekvivalentu polnega delovnega časa.  
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Glede na pričakovano počasno okrevanje gospodarske rasti v ključnih trgovinskih 
partnericah, ki je v letu 2009 v veliki meri posledica začasnih ukrepov za blaţitev 
gospodarske krize, v letu 2010 pričakujemo skromno gospodarsko rast, ki ne bo presegla 

1 %. Ob predpostavkah počasnega oţivljanja tujega povpraševanja in ohranitve naših trţnih 
deleţev pričakujemo, da se bo izvoz v letu 2010 povečal za okoli 4 %. Takšna gibanja bodo 
vplivala na dinamiko rasti dodane vrednosti v predelovanih dejavnostih in trţnih storitvah, 
počasna krepitev predelovalnih dejavnosti pa bo delno tudi strukturne narave, saj 
pričakujemo nadaljnje krčenje proizvodnih programov v tehnološko manj zahtevnih 
dejavnostih, deloma pa tudi strukture slovenskega izvoza, ki temelji preteţno na izvozu nizko 
in srednje tehnološko intenzivnih proizvodov. Upadanje investicij se bo upočasnilo, vendar v 
letu 2010 še ne pričakujemo njihovega povečanega obsega. Investicije v stanovanjske in 
poslovne stavbe ter infrastrukturne objekte bodo ob upoštevanju izdanih gradbenih dovoljenj 
niţje kot v letu 2009, nekoliko pa se bodo ob postopnem dvigu izkoriščenosti proizvodnih 
zmogljivosti okrepile investicije v opremo in stroje. Gospodarska rast se bo ob 
predpostavljenih gibanjih v mednarodnem okolju šele v letu 2011 pospešila na 2,5 %. Na to 
pa bo poleg obrata v mednarodni konjunkturi vplivalo tudi večje domače povpraševanje, saj 
pričakujemo, da bodo naraščale tako investicije kot tudi zasebna potrošnja. Počasna 
krepitev predelovalnih dejavnosti bo delno tudi strukturne narave, saj pričakujemo nadaljnje 
krčenje proizvodnih programov v tehnološko manj zahtevnih dejavnostih. Realna rast 
dodane vrednosti predelovalnih dejavnosti bo tako v povprečju prihodnjega leta 2,5-
odstotna, v letu 2011 pa ob napovedanem nadaljnjem oţivljanju mednarodne trgovine 3,7-
odstotna. V gradbeništvu bo v letu 2010 dodana vrednost realno še niţja (-5,5 %) kot v letu 
2009. Po visokih rasteh v preteklih letih pričakujemo nadaljnje zniţanje v gradnji 
infrastrukture, glede na precej nizko izkoriščenost proizvodnih kapacitet in relativno visok 
obseg zalog, pa tudi v gradnji stavb (poslovne stavbe in stanovanja). Za leto 2011 
napovedujemo 2-odstotno realno rast dodane vrednosti v gradbeništvu, ki bo izhajala 
predvsem iz ponovne krepitve v gradnji stavb. V trţnih storitvah se v letu 2010 pričakuje 
rahlo izboljšanje (1,1-odstotna realna rast dodane vrednosti), ki bo sledilo krepitvi tujega 
povpraševanja (izvoz storitev) in izboljšanju aktivnosti v predelovalnih dejavnostih. V letu 
2011, ko naj bi se ponovno okrepili tudi zasebna potrošnja (in s tem predvsem prodaja 
trajnih dobrin) in gradbena aktivnost, pa bo rast dodane vrednosti trţnih storitev še nekoliko 
višja, 2,6-odstotna. V drugih, preteţno javnih storitvah se bo rast dodane vrednosti zaradi 
predvidenega nadaljnjega omejevanja zaposlenosti v letu 2010 močno umirila (na 0,8 %), v 
letu 2011 pa bo ponovno nekoliko višja (2,3 %). 
 

Tveganja za uresničitev osrednjega scenarija jesenske napovedi gospodarske aktivnosti 
ostajajo izjemno visoka in so neenakomerno porazdeljena v smeri niţje gospodarske rasti od 
napovedane, zlasti v letu 2010. Največja tveganja še vedno izhajajo iz negotovosti glede 
razseţnosti gospodarske krize, dodatno tveganje vnašajo negotovosti glede učinkovitosti 
protikriznih ukrepov ter njihov morebiten prezgodnji umik. V primeru počasnejšega okrevanja 
v mednarodnem okolju, bi se zniţevanje BDP v Sloveniji nadaljevalo tudi prihodnje leto, v 
letu 2011 pa bi bila gospodarska rast niţja, kot predvideva osnovni scenarij. Tveganje za 
poslabšanje makroekonomskih razmerij v prihodnjih letih predstavlja tudi višja rast plač v 
javnem sektorju in socialnih transferov v letu 2010 od predvidene v osnovnem scenariju. To 
bi lahko vodilo v dodatno omejevanje drugih javnofinančnih izdatkov, kar bi v letu nizke 
gospodarske rasti delovalo prociklično, ali pa bi še dodatno povečala obseg zadolţevanja 
drţave. Hkrati bi se ob višji rasti plač ţe drugo leto zapored močno poslabšala stroškovna 
konkurenčnost slovenskega gospodarstva, kar bi srednjeročno lahko ogrozilo poloţaj naših 
podjetij na tujih trgih. Zaradi nevzdrţnega razmerja med javnofinančnimi prihodki in odhodki 
bi se ob realizaciji takšnega scenarija namreč sčasoma povečala tudi potreba po 
zagotavljanju novih javnofinančnih virov, kar bi še dodatno obremenilo gospodarstvo, 
srednjeročno pa bi vplivalo tudi na povečanje inflacijskih pritiskov.  
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Tabela 6: Povprečne stopnje rasti dodane vrednosti 2002-2006 in 2007-2011  

Panoga 
Realne stopnje rasti v % 

2002-2006 2007-2011 

D  Predelovalne dejavnosti 5,3 -0,8 

  VISOKA IN SREDNJA TEHNOLOGIJA 8,0 2,5 

DG  Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd., umetnih vlaken 8,5 6,0 

DK  Proizvodnja strojev in naprav 8,8 2,3 

DL  Proizvodnaj električne in optične opreme 7,0 -1,9 

DM  Proizvodnja vozil in plovil 9,0 2,3 

  SREDNJE NIZKA TEHNOLOGIJA 7,6 -3,0 

DF  Proizvodnja koksa,naftnih derivatov, jedrskega goriva 6,5 -6,3 

DH  Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 7,3 1,2 

DI  Prooizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 4,7 -2,1 

DJ  Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov 8,6 -4,8 

  NIZKA TEHNOLOGIJA 0,5 -4,0 

DA  Proizvodnja hrane, pijač, tobačnih izdelkov -1,3 -1,7 

DB 
 Proizvodnja tekstilij, oblačil, krzna in krznenih  
 izdelkov.  -3,5 -14,7 

DC 
 Proizvodnja usnja, obutve, usnjenih oblačil, tekstilnih  
 in krznenih izdelkov -4,8 -17,2 

DD  Obdelava in predelava lesa, razen pohištva 5,8 0,1 

DE  Proizvodnja vlaknin, papirja, zaloţništvo, tiskarstvo 3,7 -0,5 

DN 
 Proizvodnja pohištva, druge predelovalne dejavnosti, 
 reciklaţa 2,6 -4,4 

Vir: SURS, napoved UMAR. 
 

 
5.2.2.3. Gospodarska rast in spremembe v strukturi BDP do leta 2030 
 
Projekcija gospodarske rasti po letu 2013 je dana v Tabeli 7 v nadaljevanju. Do leta 2020 
naj bi se gospodarska rast obdrţala na letni ravni nad tremi odstotki. K temu bodo prispevali 
še vedno delujoči pozitivni učinki vključitve v EU in dolgoročni učinki izboljšanih prizvodnih 
dejavnikov. Tudi pri finančni razvojni pomoči EU bomo v tem obdobju še upravičeni do t.i. 
prehodnih aranţmanov in do pomoči Kohezijskega sklada. Glede na povprečje EU bi 
Slovenija vsaj v celotnem drugem desetletju tega stoletja lahko ohranila pozitiven diferencial 
gospodarske rasti. V tretjem desetletju naj bi se stopnje gospodarske rasti izenačile s 
predvidevanji v EU. V ospredje druţbene in politične pozornosti bi prihajali cilji trajnostnega 
razvoja in naraščanja blaginje, ki jih ni vselej mogoče meriti z gospodarsko rastjo. Tveganje 
za takšen razvoj obstaja. Po ciljnem razvojnem scenariju naj bi Slovenija do leta 2030 za 
89% presegla raven BDP v letu 2009. Zgornji rob polja najbolj verjetnega razvoja kaţe, da 
obstaja moţnost še ugodnejšega scenarija pri katerem bi se realna raven BDP do leta 2030 
podvojila. Vendar pa spodnji rob polja najbolj verjetnega razvoja opozarja, da obstaja tudi 
moţnost, da bo raven BDP realno povečana le za 39%. Ob takšnem razpletu bi leto 2030 
pričakali kar s 35% niţjo ravnjo bruto domačega proizvoda od potencialno moţne. 
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Tabela 7: Gospodarska rast – Ciljni razvojni scenarij in polje najbolj verjetnega razvoja  
                (zgornja meja, spodnja meja); stalne cene 2005 

 Spodnja meja Ciljni razvojni scenarij Zgornja meja 

Leto 
  

BDP 
v mio 
EUR 

Stopnja 
rasti BDP 

v % 

Indeks 
ravni 
BDP 

BDP 
v mio 
EUR 

Stopnja 
rasti BDP 

v % 

Indeks 
ravni 
BDP 

BDP 
v mio 
EUR 

Stopnja 
rasti BDP 

v % 

Indeks 
ravni 
BDP 

2006 30.420 5,8 100,0 30.420 5,8 100,0 30.420 5,8 100,0 

2007 32.487 6,8 106,8 32.487 6,8 106,8 32.487 6,8 106,8 

2008 33.619 3,5 110,5 33.619 3,5 110,5 33.619 3,5 110,5 

2009 31.149 -7,3 102,4 31.149 -7,3 102,4 31.149 -7,3 102,4 

2010 31.121 -0,1 102,3 31.426 0,9 103,3 31.426 0,9 103,3 

2011 31.155 0,1 102,4 32.228 2,5 105,9 32.228 2,5 105,9 

2012 31.690 1,7 104,2 33.433 3,7 109,9 33.433 3,7 109,9 

2013 32.334 2,0 106,3 34.616 3,5 113,8 34.616 3,5 113,8 

2014 33.004 2,1 108,5 35.871 3,6 117,9 35.871 3,6 117,9 

2015 33.738 2,2 110,9 37.067 3,3 121,9 37.174 3,6 122,2 

2016 34.489 2,2 113,4 38.300 3,3 125,9 38.525 3,6 126,6 

2017 35.257 2,2 115,9 39.576 3,3 130,1 39.926 3,6 131,3 

2018 36.043 2,2 118,5 40.889 3,3 134,4 41.380 3,6 136,0 

2019 36.847 2,2 121,1 42.252 3,3 138,9 42.882 3,6 141,0 

2020 37.336 1,3 122,7 43.573 3,1 143,2 44.402 3,5 146,0 

2021 37.835 1,3 124,4 44.770 2,7 147,2 45.957 3,5 151,1 

2022 38.342 1,3 126,0 45.996 2,7 151,2 47.568 3,5 156,4 

2023 38.857 1,3 127,7 47.255 2,7 155,3 49.238 3,5 161,9 

2024 39.380 1,3 129,5 48.572 2,8 159,7 50.969 3,5 167,6 

2025 39.857 1,2 131,0 49.928 2,8 164,1 52.653 3,3 173,1 

2026 40.340 1,2 132,6 51.321 2,8 168,7 54.396 3,3 178,8 

2027 40.831 1,2 134,2 52.772 2,8 173,5 56.198 3,3 184,7 

2028 41.329 1,2 135,9 54.277 2,9 178,4 58.062 3,3 190,9 

2029 41.834 1,2 137,5 55.828 2,9 183,5 59.991 3,3 197,2 

2030 42.346 1,2 139,2 57.427 2,9 188,8 61.986 3,3 203,8 

2006-2010  1,7   1,9   1,9  

2011-2015  1,6   3,4   3,4  

2016-2020  2,0   3,3   3,6  

2021-2025  1,3   2,8   3,5  

2026-2030  1,2   2,8   3,3  

Vir podatkov: SURS 2006-2008, napovedi UMAR 2009-2014, lastna ocena in preračuni. 
 

Pri projekciji gospodarske strukture smo izhajali iz podatkov o ţe doseţenem 
prestrukturiranju v obdobju 1995-2008 v Sloveniji in v Evropski uniji (Tabeli 8 in 9 v 
nadaljevanju). Deleţ predelovalnih dejavnosti se je v tem obdobju v Sloveniji zmanjšal za 3,6 
o. t. (v EU-27 za 3,2 o.t.) in je leta 2008 znašal 22,1 % skupne dodane vrednosti (v EU-27 
16,9%). V okviru predelovalnih dejavnosti se je v Sloveniji hitreje kot v EU-27 povečal deleţ 
panog z visoko in srednje visoko tehnologijo, kljub temu je deleţ omenjenih panog v dodani 
vrednosti predelovalnih dejavnosti še niţji kot v EU-27. Deleţ panog z nizko tehnologijo je v 
Sloveniji nazadoval hitreje kot v EU-27 in je po zadnjih primerljivih podatkih ţe niţji kot v EU-
27.  Deleţ gradbeništva je v Sloveniji (2008) višji kot v EU-27 (Slovenija 8,3%, EU-27 6,5% 
skupne dodane vrednosti) in je v obdobju 1995-2008 v Sloveniji porastel za 2,3 o.t. (v EU-27 
le za 0,5 o.t). Deleţ trţnih storitev je v Sloveniji  v obdobju 1995-2008 porastel za 3,9 o.t., 
kar je enako kot v povprečju EU-27; v letu 2008 je deleţ omenjenih storitev v Sloveniji 
znašal 44,8%, v EU27 pa 49,0%.  
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Tabela 8: Deleţi posameznih sektorjev v dodani vrednosti v Sloveniji in v EU-27;  v % 

Struktura v %, tekoče cene 

SLOVENIJA EU-27 

1995 2008 
Razli-

ka 
1995 2008 

Razli-
ka 

A  KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 4,4 2,3 -2,1 2,8 1,7 -1,1 

B  RIBIŠTVO 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 

C  RUDARSTVO 1,0 0,4 -0,6 0,9 1,0 0,1 

D  PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 25,7 22,1 -3,6 20,1 16,9 -3,2 

    DA Proizvodnja hrane, pijač, tobačnih izdelkov 2,9 1,5 -1,4 2,4 2,1 -0,3 

    DB Proizv. tekstilij, usnj.oblačil,tekst.in krznenih izd.  2,5 0,9 -1,6 1,0 0,6 -0,4 

    DC Proizvodnja usnja, obutve, usnj. izd.,razen oblačil 0,7 0,2 -0,5 0,2 0,1 -0,1 

    DD Obdelava in predelava lesa razen pohištva 1,0 0,7 -0,3 0,5 0,4 -0,1 

    DE Proizvodnja vlaknin, papirja, zaloţ., tisk. 2,2 1,4 -0,8 1,8 1,4 -0,4 

    DF Proizv. koksa, naftnih deriv., jedrskega goriva 0,1 0,0 -0,1 0,3 0,4 0,1 

    DG Proizv. kemikalij, kemičnih izd,, umetnih vlaken 2,7 3,1 0,4 2,1 1,7 -0,4 

    DH Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 1,4 1,3 -0,1 0,9 0,7 -0,2 

    DI Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izd. 1,2 1,0 -0,2 1,0 0,8 -0,2 

    DJ Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov 3,5 4,4 0,9 2,7 2,5 -0,2 

    DK Proizvodnja strojev in naprav  2,0 2,6 0,6 2,2 2,0 -0,2 

    DL Proizvodnja električne in optične opreme 2,9 2,5 -0,4 2,3 1,9 -0,4 

    DM Proizvodnja vozil in plovil 1,1 1,4 0,3 1,9 1,8 -0,1 

    DN Proizv. pohištva, druge predel. dej., reciklaţa 1,5 1,1 -0,4 0,8 0,7 -0,1 

E OSKRBA Z ELEKTR. ENERG., PLINOM IN VODO 2,5 3,0 0,5 2,7 2,3 -0,4 

F GRADBENIŠTVO 6,0 8,3 2,3 6,0 6,5 0,5 

TRŢNE STORITVE 40,9 44,8 3,9 45,1 49,0 3,9 

    G  TRGOVINA IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL  12,0 12,7 0,7 11,7 11,3 -0,4 

    H  HOTELI IN RESTAVRACIJE, GOSTINSTVO 2,2 2,3 0,1 2,6 2,9 0,3 

     I   PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE 6,8 7,6 0,8 6,8 6,9 0,1 

    J  FINANČNO POSREDNIŠTVO 5,5 4,4 -1,1 5,1 5,3 0,2 

    K  NEPREMIČNINE, NAJEM IN POSL. STORITVE 14,3 17,8 3,5 19,0 22,6 3,6 

NETRŢNE STORITVE 19,5 19,0 -0,5 22,2 22,5 0,3 

    L  JAVNA UPRAVA, OBRAMBA, OBV. SOC.VAR. 5,6 5,7 0,1 6,8 6,2 -0,6 

   M  IZOBRAŢEVANJE 5,2 5,1 -0,1 5,0 5,0 0,0 

   N  ZDRAVSTVO IN SOC. SKRBSTVO 5,2 4,8 -0,4 6,3 7,0 0,7 

   O  DRUGE JAVNE, SKUPNE IN OSEBE STORITVE 3,4 3,3 -0,1 3,6 3,8 0,2 

   P  ZASEBNA GOSP. Z ZAPOSLENIM OSEBJEM 0,1 0,1 0,0 0,5 0,5 0,0 

SKUPAJ DODANA VREDNOST  100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 

Visoka + srednje visoka tehnologija 33,7 43,4 9,7 42,4 43,8 1,4 

Srednje nizka tehnologija 24,2 30,3 6,1 24,4 26,0 1,6 

Nizka tehnologija 42,1 26,2 -15,9 33,3 30,2 -3,1 
Vir: SURS, Eurostat, lastni preračuni. 
 

Tudi deleţ netrţnih storitev je po podatkih za leto 2008 v Sloveniji niţji (19,0%) kot v  EU-27 
(22,5%). Deleţ energetskega sektorja se je v opazovanem obdobju v Sloveniji povečal za 
0,5 o.t., v EU-27 pa zmanjšal za 0,4 o.t.; v letu 2008 je v Sloveniji znašal 3,0%, v EU-27 pa 
2,3% skupne dodane vrednosti. Hitreje kot v EU-27 je v Sloveniji nazadoval  deleţ 
kmetijskega sektorja, njegov deleţ v skupni dodani vrednosti  je v Sloveniji  po zadnjih 
podatkih skoraj enak kot v EU-27.  
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Tabela 9: Primerjava povprečnih stopenj rasti med Slovenijo in EU-27 

Realne stopnje rasti v % 

SLOVENIJA EU-27 

1996-
2000 

2001-
2005 

2006-
2008 

1996-
2000 

2001-
2005 

2006-
2008 

DODANA VREDNOST 4,2 3,9 5,4 2,9 1,8 2,4 

A  Kmetijstvo, gozdarstvo, lov 1,0 0,9 -0,7 2,1 0,3 0,3 

B  Ribištvo -4,9 5,7 -6,1 -1,0 -3,0 -0,6 

C  Rudarstvo -0,9 3,1 2,0 -1,6 -3,2 1,3 

D  Predelovalne dejavnosti 5,6 4,7 5,0 3,0 1,2 2,5 

E  Oskrba z   elektr.energijo,plinom,vodo 0,9 4,9 3,6 2,3 2,9 -1,5 

F  Gradbeništvo 5,6 2,3 12,5 0,5 1,3 2,3 

G  Trgovina in popravila motornih vozil 2,7 4,5 6,4 3,3 2,1 2,0 

H  Gostinstvo 5,4 2,2 1,4 3,0 0,8 2,3 

I  Promet, skladiščenje in zveze 3,4 3,8 8,9 4,7 3,1 3,7 

J  Finančno posredništvo 7,5 9,2 10,4 3,6 2,5 4,5 

K  Nepremičnine, najem in   posl. storitve 3,9 2,9 5,6 4,2 2,5 3,2 

L  Javna uprava, obramba, soc. zavarov. 5,2 4,3 2,4 0,6 1,0 1,5 

M  Izobraţevanje 3,6 3,4 1,3 0,9 0,8 1,1 

N  Zdravstvo in socialno varstvo 2,3 3,3 2,1 1,9 2,7 1,5 

O  Druge skupne in osebne storitve 4,3 2,6 0,2 3,7 1,2 1,0 

P  Zasebna gosp. z zaposl.osebjem 11,1 -6,8 -0,3 1,0 2,0 2,2 
Vir: SURS, Eurostat, lastni preračuni. 
 

Poleg sedanje gospodarske krize upoštevajo projekcije proizvodne strukture BDP (Tabele 
10, 11 in 12), da bodo močni prilagoditveni pritiski na evropskem trgu prisotni v celotnem 
obdobju. Vplivali bodo procesi globalizacije, integracije evropskih trgov, intenzivnega 
tehnološkega napredka in prehod v informacijsko  druţbo. To so svetovni procesi, ki 
spreminjajo proizvodno strukturo vseh drţav, še posebej pa tistih, ki so gospodarsko odprte 
in dobro integrirane v svetovno gospodarstvo. 

 
V strukturi BDP se bo še naprej postopoma povečeval obseg storitev (do ravni 66,3%), 
predvsem tistih, ki neposredno podpirajo rast proizvodnje industrijskih dejavnosti. 
Vrednostno naj bi storitve povečale obseg dejavnosti za preko 100%. 
 
Do leta 2030 naj bi se povečala tudi vrednost obsega kmetijstva, gozdarstva in ribištva (za 
23%), v strukturi dodane vrednosti pa naj bi obseg teh dejavnosti nadalje upadal (na 1.6% v 
letu 2030). Kmetijstvo naj bi v skladu z naravnimi moţnostmi pridelave prilagodilo 
proizvodno strukturo, to je povečalo rastlinsko pridelavo in ţivinorejo, ki temelji na doma 
pridelani krmi (govedoreja, drobnica, prašičereja). To bo spodbujala tudi drţava s 
prilagajanjem instrumentarija kmetijske politike evropskim rešitvam ter s povečanimi 
intervencijami v prioritetna področja kmetijstva.  
 
Deleţ industrije (C+D+E) naj bi upadel pod četrtino dodane vrednosti pri čemer naj bi se to 
zgodilo ţe v začetnem obdobju gospodarske krize. Ob izhodu iz krize naj bi le-ta rahlo 
porasel (na 25,2%) nato pa spet postopoma upadal do ravni 24,1% v letu 2030, deleţ 
gradbeništva (F) pa naj bi rahlo pridobil na teţi (do 8%). Vrednost industrijske proizvodnje 
naj bi se do leta 2030 povečala za 68%, gradbeništva pa več kot podvojila.  
 
Znotraj predelovalnih dejavnosti naj bi se doseţeni deleţ dejavnosti srednje in nizke 
tehnologije obdrţal na ravni, ki bo doseţena ob izhodu iz sedanje gospodarske krize. Deleţ 
dejavnosti nizke tehnologije bo pod nadaljnjimi konkurenčnimi pritiski in se bo tudi v 
prihodnje še zniţeval. Obseg teh dejavnosti se bo najprej zniţal (za okoli 20%) nato pa 
počasi povečeval in rahlo (za okoli 15%) presegel raven pred gospodarsko krizo. Nasprotno 
se pričakuje postopen porast deleţa dejavnosti z visoko in srednje visoko tehnologijo, ki naj 
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bi v letu 2010 ţe presegel 10%, nato pa se postopno še zviševal do okoli 11,5 leta 2015 . 
Pribliţno takšen deleţ naj bi se ohranil vse do leta 2030. Se pa bo realni obseg teh 
dejavnosti v tem obdobju več kot podvojil (indeks 218 glede na leto 2006). 
 
Tabela 10: Stopnje rasti dodana vrednost in BDP 

Povprečne stopnje rasti, v %  

CILJNI RAZVOJNI SCENARIJ 

2001-
2005 

2006-
2010 

2011-
2015 

2016-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

A KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 0,9 -0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 

B RIBIŠTVO 5,7 -3,6 0,9 1,0 0,5 0,5 

C RUDARSTVO 3,1 -1,4 -0,8 -1,0 -1,0 -1,0 

D PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 4,7 -0,1 4,3 3,0 2,7 2,7 

   DA Proizvodnja hrane, pijač, tobačnih izdelkov -2,8 -1,6 2,3 2,3 2,0 2,0 

   DB Proizvodnja tekstilij, usnj.oblačil,tekst.in krznenih izd.  -2,4 -11,9 -15,2 0,5 0,5 0,5 

   DC Proizvodnja usnja, obutve, usnj. izd.,razen oblačil -1,8 -14,2 -13,8 0,0 0,0 0,0 

   DD Obdelava in predelava lesa razen pohištva 3,8 0,7 4,3 4,0 4,2 4,2 

   DE Proizvodnja vlaknin, papirja, zaloţ., tisk. 5,2 -0,7 3,0 2,0 1,5 1,5 

           DE-21.1 Proizvodnja papirja in lepenke 1,6 -7,4 2,0 0,5 0,5 0,5 

           DE-ostalo  6,3 0,7 3,1 2,2 1,6 1,6 

   DF Proizvodnja koksa, naftnih deriv., jedrskega goriva 0,7 -3,5 -1,0 1,4 1,5 1,8 

   DG Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd,, umetnih vlaken 6,8 6,7 8,9 3,9 3,1 3,1 

   DH Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 7,4 0,5 6,4 3,9 3,6 3,5 

   DI Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 3,3 0,0 3,1 2,0 1,5 1,5 

   DJ Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov 7,8 -2,8 3,3 2,6 2,9 3,1 

          DJ 27.1 Pro.ţeleza, jekla, ferozlitin 8,5 2,6 3,8 1,8 1,5 0,7 

          DJ 27.4 Pro. plemenitih in neţeleznih kovin 3,1 -18,9 10,0 3,2 3,2 3,2 

          DJ Ostalo 8,4 -2,5 3,0 2,8 3,2 3,5 

   DK Proizvodnja strojev in naprav  7,3 3,1 4,7 3,0 2,8 2,8 

   DL Proizvodnja električne in optične opreme 6,8 -0,6 3,8 3,0 2,8 2,8 

   DM Proizvodnja vozil in plovil 8,8 3,1 3,3 2,5 2,0 2,0 

   DN Proizv. pohištva, druge predel. dejavnosti, reciklaţa 3,3 -4,5 1,6 1,5 1,0 1,0 

E OSKRBA Z ELEKTR. ENERGIJO, PLINOM IN VODO 4,9 1,2 2,4 3,5 2,5 2,5 

F GRADBENIŠTVO 2,4 4,0 4,1 3,5 3,3 4,0 

G TRGOVINA IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL  4,5 2,1 3,1 4,1 3,0 3,0 

H HOTELI IN RESTAVRACIJE, GOSTINSTVO 2,2 0,2 2,6 4,2 3,8 4,0 

I PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE 3,8 4,1 4,0 4,5 4,1 4,4 

M IZOBRAŢEVANJE 3,4 1,5 2,7 3,0 2,5 2,6 

N  ZDRAVSTVO IN SOC. SKRBSTVO 3,3 2,6 3,7 4,2 4,0 4,2 

DRUGE DEJAVNOSTI (J, K, L, O, P) 4,0 3,2 3,1 3,2 2,5 2,3 

1. DODANA VREDNOST (A do P) 3,9 2,0 3,4 3,4 2,9 2,9 

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo 1,0 -0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 

Industrija 4,7 0,0 4,0 3,0 2,6 2,7 

Gradbeništvo 2,4 4,0 4,1 3,5 3,3 4,0 

Storitve 3,9 2,8 3,2 3,6 3,0 3,0 

           

D    Visoka + srednje visoka tehnologija 7,1 3,3 6,1 3,3 2,8 2,8 

D    Srednje nizka tehnologija 6,9 -1,7 4,1 2,9 2,9 3,0 

D    Nizka tehnologija 0,6 -3,7 1,0 2,2 2,0 2,1 

          

2. Korekcijske postavke 2,2 1,6 2,9 2,5 2,0 2,0 

3. BRUTO DOMAČI PROIZVOD (3=1+2) 3,7 1,9 3,4 3,3 2,8 2,8 
Vir podatkov: SURS, lastna ocena in preračuni. 
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Tabela 11: Strukture dodane vrednosti 

v %, stalne cene 2005 
CILJNI RAZVOJNI SCENARIJ 

2005 2010 2015 2020 2025 2030 

A KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 2,7 2,4 2,1 1,9 1,7 1,6 

B RIBIŠTVO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

C RUDARSTVO 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 

D PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 23,9 21,2 22,1 21,7 21,5 21,3 

   DA Proizvodnja hrane, pijač, krmil, tobačnih izdelkov 1,9 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 

   DB Proizvodnja tekstilij, usnj.oblačil,tekst.in krznenih izd.  1,3 0,6 0,2 0,2 0,2 0,1 

   DC Proizvodnja usnja, obutve, usnj. izd.,razen oblačil 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

   DD Obdelava in predelava lesa razen pohištva 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 

   DE Proizvodnja vlaknin, papirja, zaloţ., tisk. 1,7 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 

           DE-21.1 Proizvodnja papirja in lepenke 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 

           DE-ostalo  1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 

   DF Proizvodnja koksa, naftnih deriv., jedrskega goriva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   DG Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd,, umetnih vlaken 3,2 3,9 5,1 5,2 5,3 5,3 

   DH Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 1,5 1,4 1,6 1,7 1,7 1,8 

   DI Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 

   DJ Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov 4,2 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 

          DJ 27.1 Pro.ţeleza, jekla, ferozlitin 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 

          DJ 27.4 Pro. plemenitih in neţeleznih kovin 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

          DJ Ostalo 3,4 2,6 2,5 2,5 2,5 2,6 

   DK Proizvodnja strojev in naprav 2,6 2,7 2,9 2,8 2,8 2,8 

   DL Proizvodnja električne in optične opreme 2,7 2,3 2,4 2,3 2,3 2,3 

   DM Proizvodnja vozil in plovil 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 

   DN Proizv. pohištva, druge predel. dejavnosti, reciklaţa 1,3 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 

E OSKRBA Z ELEKTR. ENERGIJO, PLINOM IN VODO 3,0 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 

F GRADBENIŠTVO 6,7 7,2 7,4 7,4 7,6 8,0 

G TRGOVINA IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL  12,0 12,0 11,8 12,2 12,2 12,3 

H HOTELI IN RESTAVRACIJE, GOSTINSTVO 2,2 2,0 1,9 2,0 2,1 2,2 

I PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE 7,4 8,1 8,3 8,8 9,3 10,0 

M IZOBRAŢEVANJE 5,7 5,6 5,4 5,3 5,1 5,1 

N  ZDRAVSTVO IN SOC. SKRBSTVO 5,1 5,3 5,3 5,6 5,9 6,2 

DRUGE DEJAVNOSTI (J, K, L, O, P) 31,0 33,0 32,5 32,2 31,6 30,6 

             

1. DODANA VREDNOST (A do P) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo 2,7 2,4 2,1 1,9 1,7 1,6 

Industrija 27,4 24,5 25,2 24,7 24,4 24,1 

Gradbeništvo 6,7 7,2 7,4 7,4 7,6 8,0 

Storitve 63,2 65,9 65,3 65,9 66,2 66,3 

              

D    Visoka + srednje visoka tehnologija 9,7 10,2 11,6 11,6 11,6 11,5 

D    Srednje nizka tehnologija 6,8 5,5 5,7 5,5 5,6 5,6 

D    Nizka tehnologija 7,3 5,4 4,8 4,5 4,4 4,2 
Vir podatkov: SURS, lastna ocena in preračuni. 
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Tabela 12: Indeks ravni dodane vrednosti in BDP 

Indeksi ravni, 2006=100 
CILJNI RAZVOJNI SCENARIJ 

2006 2010 2015 2020 2025 2030 

A KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 100,0 101,0 106,0 111,4 117,1 123,1 

B RIBIŠTVO 100,0 95,6 99,8 104,9 107,5 110,3 

C RUDARSTVO 100,0 87,8 84,2 80,0 76,1 72,4 

D PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 100,0 90,7 112,0 129,7 148,1 169,4 

   DA Proizvodnja hrane, pijač, tobačnih izdelkov 100,0 88,9 99,6 111,3 122,8 135,5 

   DB Proizvodnja tekstilij, usnj.oblačil,tekst.in krznenih izd.  100,0 52,0 22,3 22,8 23,4 24,0 

   DC Proizvodnja usnja, obutve, usnj. izd.,razen oblačil 100,0 45,4 21,2 21,2 21,2 21,2 

   DD Obdelava in predelava lesa razen pohištva 100,0 94,0 115,7 140,5 172,5 211,5 

   DE Proizvodnja vlaknin, papirja, zaloţ., tisk. 100,0 94,2 109,1 120,1 129,1 138,8 

           DE-21.1 Proizvodnja papirja in lepenke 100,0 73,4 80,9 82,9 85,0 87,2 

           DE-ostalo  100,0 98,4 114,8 127,8 138,1 149,4 

   DF Proizvodnja koksa, naftnih deriv., jedrskega goriva 100,0 71,2 67,8 72,6 78,3 85,6 

   DG Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd,, umetnih vlaken 100,0 120,4 184,4 223,4 260,4 303,0 

   DH Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 100,0 98,4 134,3 162,4 193,9 230,4 

   DI Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 100,0 85,9 99,9 110,1 118,6 127,8 

   DJ Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov 100,0 74,0 86,9 99,0 114,4 133,3 

          DJ 27.1 Pro.ţeleza, jekla, ferozlitin 100,0 102,3 123,2 134,7 145,1 150,2 

          DJ 27.4 Pro. plemenitih in neţeleznih kovin 100,0 30,3 46,7 54,5 63,7 74,4 

          DJ Ostalo 100,0 73,5 85,2 97,7 114,1 135,4 

   DK Proizvodnja strojev in naprav 100,0 105,2 132,6 153,4 175,7 201,2 

   DL Proizvodnja električne in optične opreme 100,0 84,6 101,9 117,9 135,3 155,3 

   DM Proizvodnja vozil in plovil 100,0 105,0 123,7 139,6 154,2 170,2 

   DN Proizv. pohištva, druge predel. dejavnosti, reciklaţa 100,0 74,3 80,3 86,3 90,7 95,3 

E OSKRBA Z ELEKTR. ENERGIJO, PLINOM IN VODO 100,0 101,2 113,7 135,0 152,4 172,4 

F GRADBENIŠTVO 100,0 102,5 125,0 148,5 174,6 212,4 

G TRGOVINA IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL  100,0 103,2 120,1 146,6 169,6 196,8 

H HOTELI IN RESTAVRACIJE, GOSTINSTVO 100,0 99,5 113,1 138,7 167,0 203,3 

I PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE 100,0 110,1 133,9 166,6 203,5 252,1 

M IZOBRAŢEVANJE 100,0 106,5 121,4 140,7 158,8 180,3 

N  ZDRAVSTVO IN SOC. SKRBSTVO 100,0 111,4 133,7 164,5 199,8 245,0 

DRUGE DEJAVNOSTI (J, K, L, O, P) 100,0 111,0 129,4 151,4 171,1 191,6 

1. DODANA VREDNOST (A do P) 100,0 103,3 122,3 144,5 166,4 192,4 

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo 100,0 101,0 106,0 111,4 117,1 123,0 

Industrija 100,0 91,7 111,7 129,3 147,2 167,9 

Gradbeništvo 100,0 102,5 125,0 148,5 174,6 212,4 

Storitve 100,0 108,6 127,3 152,0 175,8 203,5 

              

D    Visoka + srednje visoka tehnologija 100,0 104,5 140,2 165,1 189,9 218,4 

D    Srednje nizka tehnologija 100,0 81,1 99,0 114,1 131,8 152,7 

D    Nizka tehnologija 100,0 80,2 84,2 93,9 103,7 114,9 

             

2. Korekcijske postavke 100,0 103,1 118,6 134,2 147,8 162,8 

3. BRUTO DOMAČI PROIZVOD (3=1+2) 100,0 103,3 121,9 143,2 164,1 188,8 
Vir podatkov: SURS, lastna ocena in preračuni. 
 

Previdnost pri ocenah bodoče gospodarske rasti narekuje ţe doseţena raven gospodarske 
razvitosti Slovenije. V takih okoliščinah je vsaka odstotna točka gospodarske rasti uspeh, ker 
je drţava soočena s stalnim prestrukturiranjem v proizvodnji in institucionalnimi 
spremembami. Ciljne stopnje gospodarske rasti preko 4% so prej izjema kot pravilo in 
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moţne le za krajša obdobja ter običajno v povezavi z ugodnimi zunanjimi dejavniki.  
Razvojni vzorec v industriji, ki temelji zgolj na širitvi obstoječe proizvodnje, ki jo je mogoče 
prodati na tujih trgih, ni ustrezen tudi z naravovarstvenega vidika. Potrebno je upoštevati 
aktivno strategijo zniţevanja onesnaţevalne intenzivnosti (s tehnično prenovo, uporabo 
ekonomskih instrumentov za racionalnejšo porabo energije in surovin ter z vgrajevanjem 
čistilnih naprav). K temu naj bi odločilno pripomogla cenovna politika energentov, tehnološka 
politika ter prilagoditev davčne politike. Slovenija naj bi na tem področju spoštovala prevzete 
mednarodne obveznosti in uveljavila trajnostne vzorce proizvodnje in potrošnje. Seveda pa 
bo to mogoče v večji meri le v pogojih v svet odprte EU, ki se bo zavedala svoje globalne 
odgovornosti.  
 
Predelovalne dejavnosti ustvarijo pomemben del skupne bruto dodane vrednosti 
nacionalnega gospodarstva, ki pa se s hitrim razvojem storitvenih dejavnosti zniţuje. 
Navedeni trendi se bodo nadaljevali tudi v prihodnjih letih, deleţ, ki ga bodo prispevale 
predelovalne dejavnosti k skupni dodani vrednosti gospodarstva se bo nadalje zmanjševal v 
korist storitvenih dejavnosti. To pa ne pomeni, da  predelovalne dejavnosti  nimajo razvojne 
perspektive;  v omenjenih dejavnostih bo tudi v prihodnje realiziran pomemben del skupne 
proizvodnje in skupne dodane vrednosti slovenskega gospodarstva.  
 
Ključni  dejavnik, ki opredeljuje dolgoročne moţnosti razvoja  predelovalnih dejavnosti je rast 
mednarodnega trgovanja  v povezavi z nadalnjevanjem procesa globalizacije. Vpliv 
omenjenega dejavnika bo  največji v sektorjih, za katere je ţe sedaj značilna visoka izvozna 
usmerjenost (tekstilna, lesna in pohištvena industrija, elektronska in transportna oprema, 
stroji in naprave, kemična industrija). Medtem, ko se je v preteklosti mednarodna 
konkurenca najbolj zaostrovala v sektorjih z nizko tehnologijo lahko v prihodnje njeno 
intenziviranje pričakujemo tudi  v sektorjih z zahtevnejšimi tehnologijami. V sektorjih, ki so 
bolj orientirani  na prodajo na domačem trgu,  manj RRD  oziroma tehnološko intenzivni  bo 
navedeni vpliv manjši (ţivilska industrija, proizvodnja nekovin, grafična dejavnost).  
 
Moţnosti posameznih sektorjev, ki izhajajo tako iz dejavnikov na strani proizvodnje kot tudi 
na strani povpraševanja so bile predmet posebne analize na ravni celotne EU23. Iz omenjene 
analize  so razvidne naslednje ugotovitve glede razvojne perspektive posameznih sektorjev, 
ki so pomembno zastopani tudi v slovenskih predelovalnih dejavnostih. 
 
Za proizvodnjo nekovin, posebno cementa, ki je osnovna surovina v gradbeništvu, velja, da 
je rast panoge tesno povezana z rastjo gradbeništva in splošno gospodarsko konjunkturo. 
Zaradi razmeroma visokih transportnih stroškov se proizvodnja namešča v bliţino kupcev in 
surovin. Zadovoljuje predvsem nacionalne potrebe in je raztresena povsod po Evropi. V 
podpanogi proizvodnje ţeleza in jekla je poleg rastoče mednarodne konkurence potrebno še 
posebej upoštevati tudi  rastočo diferenciacijo proizvodov. Naraščajoča specializacija v 
kakovosti teh proizvodov povečuje obseg trgovanja. Evropski proizvajalci, katerih značilnost 
je visoka tehnološka specializacija in med katere je s skoraj 60-odstotnim deleţem prodaje 
močno vpeta tudi slovenska industrija ţeleza in jekla, se na notranjem trgu srečujejo z 
konkurenčnimi pritiski proizvajalcev izven EU (Kitajska, Rusija), na izvoznih trgih se poskuša 
domače proizvajalce zaščititi s protekcionističnimi ukrepi (ZDA, Indija, Kitajska, Rusija), cene 
so v času krize močno padle, kapacitete so nezasedene (okoli 30%). Kriza je močno 
prizadela avtomobilsko industrijo, predimenzioniranost kapacitet v tej industriji znaša okoli 
20%, dokaj negotov je bodoči razvoj te industrije (v nekaterih drţavah obstaja tveganje 
ustavitve proizvodnje v posameznih enotah)  kar bo verjetno imelo negativen učinek tako na 
evropsko kot tudi slovensko avtomobilsko industrijo. Slovenija ima visok deleţ kemične 
industrije, pri čemer je treba poudariti, da je njen preteţni del (več kakor 2/3) farmacevtska 
industrija, zastopanost bazične kemije, ki jo je kriza zelo prizadela in za katero se, glede na 

                                                 
23 EU industrial structure 2008. Performance and and competitiveness. DG Enterprise and Industry. Unit B4 Economic analysis 

and evaluation, March 2009. 
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predvideno manjše povpraševanje, pričakuje nadaljnje zaostrovanje konkurence, pa je niţja. 
V farmacevtski industriji  je glede na pričakovano staranje prebivalstva predviden  porast 
povpraševanja po cenejših generičnih  proizvodih, obstaja tudi tveganje,da bo glavni kupec 
(drţavni sektor), glede na visoke primanjkljaje v drţavnih blagajnah, poskušal doseči niţje 
nabavne cene, lahko se zaostrijo tudi pogoji za upravičenost do povračil. Proizvodnja 
plemenitih in neţeleznih kovin, katere preteţni del je proizvodnja aluminija ustvari več kakor 
80 % prodaje na tujih trgih. Na visoko izvozno odvisnost kaţejo tudi podatki o deleţu 
vrednosti izdelkov iz aluminija v izvozu, ta deleţ je v Sloveniji precej nad povprečjem EU; in 
se po letu 2004 spet povečuje (leta 2007 je znašal 3,4 %, medtem ko je bil v povprečju EU 
0,8 %). Slovenski izvoz teh proizvodov je izrazito usmerjen na evropski trg, saj sta glavna 
izvozna partnerja Nemčija in Italija. Mnogi proizvajaci v EU so glede na močan padec cen 
letos napovedali zaprtje oziroma zmanjšanje proizvodnje. Proizvodnja primarnega aluminija 
se kot največja porabnica električne energije namešča v bliţini poceni virov električne 
energije (da bi minimizirali stroške energije). Vpliv konkurence na proizvodnjo bo odvisen 
predvsem od moţnosti razširitve zmogljivosti v proizvodnji poceni električne energije (npr. z 
gradnjo hidroelektrarn). 
 
Tabela 13: Strukture dodane vrednosti v predelovalnih dejavnostih 

v %, stalne cene 2005 
CILJNI RAZVOJNI SCENARIJ 

2005 2010 2015 2020 2025 2030 

D PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

DA Proizvodnja hrane, pijač, tobačnih izdelkov 8,0 7,5 6,8 6,6 6,4 6,1 

DB Proizvodnja tekstilij, usnjenih oblačil, tekstilnih in  
      krznenih izdelkov 5,4 2,7 0,9 0,8 0,8 0,7 

DC Proizvodnja usnja, obutve, usnjenih izd., razen oblačil 1,4 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 

DD Obdelava in predelava lesa razen pohištva 3,4 3,5 3,5 3,7 4,0 4,3 

DE Proizvodnja vlaknin, papirja, zaloţ., tisk. 7,1 7,0 6,6 6,2 5,9 5,5 

        DE - 21.1 Proizvodnja papirja in lepenke               1,4 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 

        DE ostalo  5,7 6,1 5,7 5,5 5,2 4,9 

DF Proizvodnja koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

DG Proizv. kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 13,2 18,6 23,0 24,1 24,6 25,0 

DH Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 6,4 6,6 7,3 7,7 8,0 8,3 

DI Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 4,5 4,5 4,3 4,1 3,8 3,6 

DJ Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov 17,7 14,8 14,1 13,9 14,0 14,3 

       DJ 27.1 Pro.ţeleza, jekla, ferozlitin 2,1 2,2 2,2 2,0 1,9 1,7 

       DJ 27.4 Pro. plemenitih in neţeleznih kovin 1,1 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 

       DJ Ostalo 14,4 12,2 11,5 11,4 11,6 12,1 

DK Proizvodnja strojev in naprav 10,8 12,7 13,0 13,0 13,0 13,0 

DL Proizvodnja električne in optične opreme 11,4 11,0 10,7 10,7 10,7 10,8 

DM Proizvodnja vozil in plovil 5,3 6,1 5,8 5,7 5,5 5,3 

DN Proizv. pohištva, druge predel.dejavnosti, reciklaţa 5,4 4,2 3,6 3,4 3,1 2,9 

        

D    Visoka + srednje visoka tehnologija 40,7 48,4 52,5 53,4 53,8 54,1 

D    Srednje nizka tehnologija 28,6 26,0 25,7 25,6 25,9 26,2 

D    Nizka tehnologija 30,7 25,6 21,7 21,0 20,3 19,6 
Vir podatkov: SURS, lastna ocena in preračuni. 
 

V strukturi predelovalnih dejavnosti (Tabela 13) bo deleţ dejavnosti z visoko in srednje 
visoko tehnologijo naraščal in presegel 54%, deleţ dejavnosti z nizko tehnologijo pa naj bi 
upadel pod 20%. V deleţu naj bi pridobile proizv. kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih 
vlaken (skoraj 12 odstotnih točk), proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas,  obdelava 
in predelava lesa razen pohištva ter proizvodnja strojev in naprav. Največ naj bi izgubili 
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proizvodnja tekstilij, usnjenih oblačil, tekstilnih in krznenih izdelkov (6,7 odstotnih točk) in 
proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov (4,4 odstotne točke). 

 
 
5.2.2.4. Dinamika in struktura proizvodnje do leta 2030 
 
Projekcije proizvodnje izhajajo iz projekcij dodane vrednosti po dejavnostih  in iz razmerij  
med gibanji  proizvodnje (gross outputa) in  gibanji dodane vrednosti po posameznih 
dejavnostih. Po posameznih dejavnostih smo upoštevali različne povprečne letne 
spremembe omenjenega deleţa (Tabela 14). 
  
 
Tabela 14: Povprečna letna sprememba deleţa  dodane vrednosti  v vrednosti proizvodnje; v % 

 2004-2008 2009-2030 

Visoka in srednje visoka tehnologija 0,6 0,6 

Srednje nizka tehnologija 0,3 0,2 

Nizka tehnologija 0,3 0,1 
Vir: SURS, lastna ocena in preračuni. 

 
Za dejavnosti visoke in srednje visoke tehnologije smo predpostavili enako povprečno letno 
spremembo deleţa  dodane vrednosti  v vrednosti proizvodnje, kot je bila doseţena v letih 
po vstopu pred krizo po uradnih podatkih SURS. Za dejavnosti srednje nizke tehnologije  je 
predpostavljena  za  0,1 odstotne točke niţja povprečna letna sprememba deleţa  dodane 
vrednosti glede na doseţeno v obdobju 2004-2008. Ker v mnogih dejavnostih z nizko   
tehnologijo (ţivilska, obutvena, pohištvena industrija) lahko pričakujemo nadalnje padanje 
deleţa dodane vrednosti v vrednosti proizvodnje v povezavi  z uvozno substitucijo, smo 
predpostavili  dokaj skromno rast tega deleţa (za 0,1 o.t.). Gledano sumarno bo deleţ 
dodane vrednosti v vrednosti proizvodnje leta 2030 po projekciji znašal za celotno 
gospodarstvo 48,0% kar je 4,1 o.t. več kot po zadnjih podatkih SURS (2008), kar je 
zahteven cilj, če upoštevamo, da  je  bil deleţ v letu 2008 po uradnih podatkih povsem enak 
doseţemu  v letu 2004.  
 
Sam obseg proizvodnje pa naj bi se do leta 2030 realno povečal za 78%, kar je nekoliko 
manj od povečanja bruto domačega proizvoda (89%). Gradbeništvo in storitve naj bi več kot 
podvojila obseg dejavnosti med tem, ko naj bi predelovalne dejavnosti povečale obseg za 
okoli 30%. Po posameznih dejavnostih so gibanja zelo različna. Nekatere (DB, DC, DF) naj 
bi zniţale obseg proizvodnje na vsega 10 – 15% sedanjega obsega. Druge naj bi več kot 
podvojile obseg dejavnosti (DG).  
 
V strukturi proizvodnje bodo predelovalne dejavnosti „zgubile“ 10 odstotnih točk in zniţale 
svojo udeleţbo na dobrih 25%. Struktura predelovalnih dejavnosti bo ostala relativno 
razpršena. Najpomembnejša dejavnost v letu 2030 naj bi bila proizvodnja kemikalij, kemičnih 
izdelkov in umetnih vlaken s 5,4%. Sledita proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov s 4,3% in 
proizvodnja hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov z 2,9%. 
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Tabela 15: Stopnje rasti proizvodnje 

Povprečne stopnje rasti, v %  

CILJNI RAZVOJNI SCENARIJ 

2001-
2005 

2006-
2010 

2011-
2015 

2016-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

A KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO -0,1 -0,2 2,1 2,1 2,1 2,1 

B RIBIŠTVO 1,1 -3,2 2,5 2,7 2,2 2,2 

C RUDARSTVO 3,2 2,5 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 

D PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 2,2 -2,1 3,3 2,0 1,7 1,8 

   DA Proizvodnja hrane, pijač, tobačnih izdelkov -2,0 -0,5 3,3 3,2 3,0 3,0 

   DB Proizvodnja tekstilij, usnj.oblačil,tekst.in krznenih izd.  -12,0 -25,7 -15,6 0,0 0,0 0,0 

   DC Proizvodnja usnja, obutve, usnj. izd.,razen oblačil -4,5 -25,1 -13,8 0,0 0,0 0,0 

   DD Obdelava in predelava lesa razen pohištva 1,0 0,0 1,7 1,4 1,6 1,6 

   DE Proizvodnja vlaknin, papirja, zaloţ., tisk. 0,6 -1,8 2,2 1,1 0,6 0,7 

           DE-21.1 Proizvodnja papirja in lepenke 3,6 -2,1 3,3 0,7 0,7 0,7 

           DE-ostalo  -0,5 -1,7 1,7 1,3 0,6 0,6 

   DF Proizvodnja koksa, naftnih deriv., jedrskega goriva -58,3 -24,0 -6,1 -3,9 -3,8 -3,5 

   DG Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd,, umetnih vlaken 6,6 5,9 7,8 2,9 2,1 2,0 

   DH Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 6,2 -1,5 4,4 1,9 1,6 1,5 

   DI Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 0,5 0,1 5,0 3,9 3,4 3,4 

   DJ Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov 4,4 -2,9 2,8 2,2 2,5 2,6 

          DJ 27.1 Pro.ţeleza, jekla, ferozlitin 6,6 1,3 2,8 1,2 0,5 0,4 

          DJ 27.4 Pro. plemenitih in neţeleznih kovin 12,6 -10,2 10,0 2,9 2,9 2,8 

          DJ Ostalo 3,5 -2,9 2,4 2,3 2,9 3,1 

   DK Proizvodnja strojev in naprav  5,9 1,2 2,9 1,1 1,0 1,0 

   DL Proizvodnja električne in optične opreme 0,7 -2,9 2,0 1,1 1,0 1,0 

   DM Proizvodnja vozil in plovil 6,7 -1,1 1,7 0,9 0,4 0,4 

   DN Proizv. pohištva, druge predel. dejavnosti, reciklaţa 2,0 -6,7 0,7 0,6 0,2 0,2 

E OSKRBA Z ELEKTR. ENERGIJO, PLINOM IN VODO 4,8 2,6 2,2 3,3 2,3 2,3 

F GRADBENIŠTVO 3,1 4,6 4,7 4,1 3,9 4,6 

G TRGOVINA IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL  4,2 2,8 2,9 3,8 2,7 2,8 

H HOTELI IN RESTAVRACIJE, GOSTINSTVO 2,8 2,4 3,3 4,9 4,5 4,7 

I PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE 3,5 5,1 3,7 4,2 3,8 4,1 

M IZOBRAŢEVANJE 3,1 2,3 2,3 2,6 2,1 2,2 

N  ZDRAVSTVO IN SOC. SKRBSTVO 3,2 3,5 3,6 4,1 3,9 4,1 

DRUGE DEJAVNOSTI (J, K, L, O, P) 3,4 4,1 2,6 2,6 1,9 1,7 

       

1. PROIZVODNJA (A do P) 2,3 1,7 3,2 3,0 2,6 2,7 

        

D    Visoka + srednje visoka tehnologija 4,7 0,9 4,2 1,8 1,3 1,3 

D    Srednje nizka tehnologija 0,6 -2,3 3,6 2,4 2,4 2,5 

D    Nizka tehnologija -3,8 -6,5 1,3 1,9 1,7 1,8 
Vir podatkov: SURS, lastna ocena in preračuni. 
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Tabela 16: Indeks ravni proizvodnje 

Indeksi ravni, 2006=100 
CILJNI RAZVOJNI SCENARIJ 

2006 2010 2015 2020 2025 2030 

A KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 100,0 101,2 112,3 124,8 138,7 154,2 

B RIBIŠTVO 100,0 87,0 98,7 112,6 125,4 139,7 

C RUDARSTVO 100,0 96,5 96,7 96,0 95,3 94,6 

D PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 100,0 84,2 99,2 109,4 119,2 130,2 

   DA Proizvodnja hrane, pijač, tobačnih izdelkov 100,0 91,4 107,4 125,9 145,7 168,6 

   DB Proizvodnja tekstilij, usnj.oblačil,tekst.in krznenih izd.  100,0 26,3 11,0 11,0 11,0 11,0 

   DC Proizvodnja usnja, obutve, usnj. izd.,razen oblačil 100,0 28,3 13,2 13,2 13,2 13,2 

   DD Obdelava in predelava lesa razen pohištva 100,0 94,0 102,1 109,2 118,2 127,8 

   DE Proizvodnja vlaknin, papirja, zaloţ., tisk. 100,0 89,4 99,5 105,3 108,7 112,3 

           DE-21.1 Proizvodnja papirja in lepenke 100,0 87,0 102,5 106,1 109,9 113,8 

           DE-ostalo  100,0 90,3 98,3 105,0 108,3 111,7 

   DF Proizvodnja koksa, naftnih deriv., jedrskega goriva 100,0 31,2 22,7 18,6 15,4 12,8 

   DG Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd,, umetnih vlaken 100,0 118,7 172,9 199,3 221,1 244,7 

   DH Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 100,0 91,9 113,8 124,8 135,3 145,7 

   DI Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 100,0 84,7 108,2 131,0 155,1 183,6 

   DJ Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov 100,0 71,0 81,5 90,8 102,6 116,8 

          DJ 27.1 Pro.ţeleza, jekla, ferozlitin 100,0 89,8 103,2 109,6 112,3 114,6 

          DJ 27.4 Pro. plemenitih in neţeleznih kovin 100,0 58,6 90,3 104,1 120,0 137,9 

          DJ Ostalo 100,0 68,6 76,9 86,3 99,4 115,5 

   DK Proizvodnja strojev in naprav 100,0 99,0 114,2 120,9 126,7 132,9 

   DL Proizvodnja električne in optične opreme 100,0 73,1 80,7 85,4 89,8 94,3 

   DM Proizvodnja vozil in plovil 100,0 95,5 104,0 108,5 110,8 113,1 

   DN Proizv. pohištva, druge predel. dejavnosti, reciklaţa 100,0 66,3 68,8 70,9 71,5 72,1 

E OSKRBA Z ELEKTR. ENERGIJO, PLINOM IN VODO 100,0 113,3 126,1 148,4 165,9 186,0 

F GRADBENIŠTVO 100,0 105,0 132,1 161,8 196,2 246,1 

G TRGOVINA IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL  100,0 106,8 123,1 148,6 170,1 195,4 

H HOTELI IN RESTAVRACIJE, GOSTINSTVO 100,0 106,3 125,0 158,5 197,4 248,4 

I PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE 100,0 114,9 137,8 169,0 203,6 248,6 

M IZOBRAŢEVANJE 100,0 109,5 122,8 140,0 155,4 173,5 

N  ZDRAVSTVO IN SOC. SKRBSTVO 100,0 114,8 137,2 168,0 203,2 248,1 

DRUGE DEJAVNOSTI (J, K, L, O, P) 100,0 114,4 129,8 147,6 162,2 176,6 

             

1. PROIZVODNJA (A do P) 100,0 101,3 118,5 137,4 155,9 178,4 

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo 100,0 101,1 112,2 124,8 138,7 154,1 

Industrija 100,0 86,3 101,0 111,9 122,1 133,5 

Gradbeništvo 100,0 105,0 132,1 161,8 196,2 246,1 

Storitve 100,0 112,3 129,6 152,7 174,5 200,0 

              

D    Visoka + srednje visoka tehnologija 100,0 96,7 118,8 129,8 138,7 148,2 

D    Srednje nizka tehnologija 100,0 77,4 92,2 103,7 116,8 132,2 

D    Nizka tehnologija 100,0 72,8 77,6 85,4 93,1 101,8 
Vir podatkov: SURS, lastna ocena in preračuni. 
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Tabela 17: Struktura proizvodnje 

v %, stalne cene 2005 
CILJNI RAZVOJNI SCENARIJ 

2005 2010 2015 2020 2025 2030 

A KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 2,5 2,3 2,1 2,1 2,0 2,0 

B RIBIŠTVO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

C RUDARSTVO 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 

D PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 35,9 29,3 29,5 28,1 26,9 25,7 

   DA Proizvodnja hrane, pijač, krmil, tobačnih izdelkov 3,0 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 

   DB Proizvodnja tekstilij, usnj.oblačil,tekst.in krznenih izd.  2,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 

   DC Proizvodnja usnja, obutve, usnj. izd.,razen oblačil 0,8 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 

   DD Obdelava in predelava lesa razen pohištva 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 

   DE Proizvodnja vlaknin, papirja, zaloţ., tisk. 2,4 2,0 1,9 1,7 1,6 1,4 

           DE-21.1 Proizvodnja papirja in lepenke 0,7 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 

           DE-ostalo  1,7 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 

   DF Proizvodnja koksa, naftnih deriv., jedrskega goriva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   DG Proizvodnja kemikalij, kemičnih izd,, umetnih vlaken 3,8 4,6 5,8 5,7 5,6 5,4 

   DH Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 2,4 2,0 2,2 2,0 2,0 1,8 

   DI Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 1,3 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 

   DJ Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov 6,2 4,6 4,5 4,4 4,3 4,3 

          DJ 27.1 Pro.ţeleza, jekla, ferozlitin 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 

          DJ 27.4 Pro. plemenitih in neţeleznih kovin 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

          DJ Ostalo 4,8 3,5 3,4 3,3 3,3 3,4 

   DK Proizvodnja strojev in naprav 3,8 3,7 3,6 3,3 3,1 2,8 

   DL Proizvodnja električne in optične opreme 3,7 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 

   DM Proizvodnja vozil in plovil 3,6 3,1 2,8 2,6 2,3 2,1 

   DN Proizv. pohištva, druge predel. dejavnosti, reciklaţa 1,6 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 

E OSKRBA Z ELEKTR. ENERGIJO, PLINOM IN VODO 2,8 2,9 2,7 2,8 2,7 2,7 

F GRADBENIŠTVO 9,8 11,0 11,8 12,5 13,3 14,6 

G TRGOVINA IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL  10,0 10,6 10,4 10,9 11,0 11,0 

H HOTELI IN RESTAVRACIJE, GOSTINSTVO 1,9 2,0 2,0 2,2 2,4 2,7 

I PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE 7,8 9,3 9,5 10,0 10,7 11,4 

M IZOBRAŢEVANJE 3,2 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0 

N  ZDRAVSTVO IN SOC. SKRBSTVO 3,5 3,8 3,9 4,1 4,4 4,7 

DRUGE DEJAVNOSTI (J, K, L, O, P) 22,2 25,2 24,4 23,9 23,2 22,1 

             

1. PROIZVODNJA (A do P) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 

Industrija 39,1 32,6 32,6 31,2 30,0 28,6 

Gradbeništvo 9,8 11,0 11,8 12,5 13,3 14,6 

Storitve 48,7 54,2 53,4 54,3 54,7 54,8 

              

D    Visoka + srednje visoka tehnologija 14,8 14,2 14,9 14,0 13,2 12,3 

D    Srednje nizka tehnologija 9,9 7,8 8,0 7,7 7,7 7,6 

D    Nizka tehnologija 11,1 7,3 6,6 6,3 6,1 5,8 
Vir podatkov: SURS, lastna ocena in preračuni. 
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5.3. Metodološka pojasnila o uporabljeni input-output metodi24 

 
Za oceno projekcij dodane vrednosti in proizvodnje do vključno leta 2010 smo kot orodje 
uporabili input-output tabele za posamezna leta. Metodo podrobneje predstavljamo v 
nadaljevanju. 
 
Ocene nacionalnih računov izhajajo iz evropskih standardnih definicij sistema nacionalnih 
računov  ESA 1995, pri njihovi izdelavi prevzemamo podatke Statističnega urada Republike 
Slovenije (SURS) za pretekla  obdobja  povsod, kjer ti obstojajo, v delih sistema, kjer 
statistični podatki še ne obstajajo, pa se posluţujemo ocen. Namen izdelave navedenih ocen 
je podati celovit kvantitativni prikaz gospodarskih dogajanj v preteklosti in zagotoviti 
konsistentnost projekcij bodočih gospodarskih gibanj. Integracija številnih parcialnih 
podatkov v sistem nacionalnih računov zagotavlja osrednji konceptualni okvir za 
medsebojno usklajenost nekaterih ključnih makroekonomskih kategorij. Sinteza usklajenih 
medseboj povezanih kategorij v sistem poveča zanesljivost ocen, še zlasti za 
makroekonomske agregate (npr. BDP), ki se na ta način izmerijo na najmanj dva neodvisna 
načina. Povezava gospodarskih tokov v sistem nacionalnih računov je dobro orodje tako za 
analizo tekočih dogajanj kot tudi za projekcijo bodočih gospodarskih gibanj.  
 
Gospodarski   kroţni tok lahko razdelimo na posamezne  faze: proizvodnjo (ustvarjanje 
dohodka), razdelitev dohodka in potrošnjo. Eden izmed osnovnih makroekonomskih 
agregatov, ki se pojavlja v vsaki od omenjenih faz, je bruto domači proizvod.  Posamezne 
faze opisujejo omenjeni makro agregat z različnih zornih kotov. Iz opisa proizvodnega 
procesa so razvidni viri, ki so bili v posameznih aktivnostih porabljeni za realizacijo ustrezne 
bruto vrednosti proizvodnje. Osnovne kategorije obračuna bruto domačega proizvoda po 
proizvodni metodi so: bruto vrednost proizvodnje, vmesna poraba in dodana vrednost. Do 
navedenega makroekonomskega agregata lahko pridemo tudi s seštevanjem posameznih 
faktorskih dohodkov (dohodkovna metoda). Tretja metoda obračuna bruto domačega 
proizvoda je t.i. potrošna metoda; bruto domači proizvod po tej metodi je seštevek vrednosti 
dobrin namenjenih končni domači potrošnji in vrednosti salda menjave blaga in storitev s 
tujino. 
 
Navedene tri metode obračuna bruto domačega proizvoda so učinkovito zdruţene v input-
output tabeli, ki smo jo uporabili kot orodje za oceno projekcij dodane vrednosti in 
proizvodnje. Input-output tabela je integralni del sistema nacionalnih računov in pomeni 
razčlenitev proizvodnega računa, ki je temeljni račun vsakega nacionalnega gospodarstva.   
 
Izdelava input-output tabele je lahko zelo koristen pripomoček, ne samo pri izdelavi končnih 
letnih nacionalnih računov, temveč tudi pri njihovi projekciji. Kot ogrodje integracije različnih 
makroekonomskih kategorij v konsistentno celoto je input-output tabela lahko koristen 
instrument pri preverjanju in zagotavljanju konsistentnosti napovedi posameznih 
makroekonomskih kategorij. 
 
V procesu priprave napovedi nacionalnih računov so strukturni podatki IOT iz baznega leta 
aţurirani z uporabo razpoloţljivih makroekonomskih napovedi (rasti dodane vrednosti po 
dejavnostih, rasti komponent končne potrošnje) kot eksogenih inputov v iterativno 
proceduro, s katero se poskuša določiti kompatibilno raven proizvodnje (ter vrstične in 
stolpne vektorje vmesne in končne porabe) kot endogenih spremenljivk.  V iterativnem 
postopku se vsak element bazne IOT spreminja tako glede  na napoved rasti v sektorju iz 

                                                 
24 Pri pripravi Ciljnega scenarija gospodarskega razvoja Slovenije do leta 2030 je bila večinoma uporabljena enaka 

metodologija kot pri izračunih, opravljenih v letu 2007 (Za metodologijo glej vir pod opombo 1). Odstopanja so navedena v 
tekstu. 
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katerega izvira kot tudi glede na napovedano stopnjo rasti  sektorja, ki mu je namenjen. Kot  
rezultat omenjenih sprememb dobimo IOT, ki ni več konsistentna.  Da bi zagotovili 
konsistentnost med razpoloţljivo ponudbo in porabo je potrebno poiskati rešitev za  I-O 
model, ki  izhaja iz tako transformirane tehnološke matrike  in projecirane rasti končne 
potrošnje. Z uporabo kvantitativnega modela I-O analize dobimo v naslednjem koraku 
konsistentno IOT. Projecirane  stopnje rasti (dodane vrednosti po dejavnostih, komponent 
končne potrošnje) dobljene z I-O modelom  se v nadaljevanju primerjajo  z eksogenimi  
makroekonomskimi napovedmi.  Vkolikor  z modelom dobljene rasti odstopajo od 
makroekonomskih napovedi, se  postopek marginalnega spreminjanja  rasti inputov in 
outputov ustreznih sektorjev nadaljuje z naslednjo iteracijo. Projekcija IOT je zaključena, če 
rezultati, ki jih za posamezne kategorije dobimo z modelom odstopajo od makroekonomskih 
napovedi za največ 1%. 

 

 

Input-output tabela za bazno leto to

Dodana vrednost

Slika: Projeciranje nacionalnih računov z input-output modelom

Makroekonomska napoved za leto t

Končna potrošnja Dodana vrednost Končna potrošnja

Stopnje rasti t/to dodane vrednosti in končne

potrošnje

Input-output tabela za leto t - nekonsistentna

Leontijeva inverzna

maktika

Input koeficienti

Končna potrošnja

Input-output tabela za leto t - konsistentna

Dodana vrednost Končna potrošnja

Odstopanje od makroekonomske napovediKorekcijski faktorji stopenj rasti

Odstopanje  1% Odstopanje < 1%

konec
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Uporabljen metodološki pristop, ki zagotavlja konsistentno vključevanje  parcialnih 
makroekonomskih napovedi v  projekcije nacionalnih računov lahko povzamemo v naslednje 
stopnje: 

1. Izhodišče je IOT za bazno leto (T1) s strukturnimi podatki za preteklo obdobje (v 
konkretnem primeru za leto 2008). 

2. T1 korigiramo  z vrstičnim multiplikatorjem  inputov (Z-diagonalizirano matriko rasti 
dodane vrednosti po dejavnostih ) in dobimo T2 (T2=Z*T1). 

3. T1 korigiramo s stolpičnim multiplikatorjem outputov (S-diagonalizirano matriko rasti  
dodane vrednosti po dejavnostih in komponent končne porabe) in dobimo T3 
(T3=T1*S). 

4. Izračunamo  aritmetično sredino T2 in T3 in dobimo nekonsistentno IOT T4 = 
A=(T2+T3)/2, za katero predpostavimo, da predstavlja aţurirano matriko input 
koeficietov (aij=xij/Xj), z agregiranjem  komponent končne porabe v T4 dobimo 
stolpični vektor končne porabe (y) . 

5. Z razrešitvijo input-output modela Izračunamo x -stolpični vektor outputa oz.domače 
proizvodnje x= (1-A)-1 *y; pri čemer je  (1-A)-1  inverzna Leontijeva matrika (matrika 
kumulativnih input koeficientov). 

6. Z uporabo kvantitativnega modela I-O analize in matrike input koeficientov 
izračunamo konsistentno IOT (B= A*x). 

7. Z primerjavo med eksogenimi projekcijami  makroekonomskih spremenljivk (pro) in  
projekcij , ki izhajajo iz input –output modela (mod) dobimo korekcijske faktorje  (kor. 
f. = pro/mod),  ki jih uporabimo  v naslednji iteraciji  Z(2)= Z  * kor.f.(1); T2= Z(2)*T1 ;  
S(2) = S  * kor.f. (2); T3=T1*S(2); T4= (T2+T3)/2 

8. Postopek nadaljujemo dokler je kor.f. pri posamezni makroekonomski napovedi>+-
1%. 

 
Na osnovi napovedi gibanja omejenega  števila makroekonomskih kategorij je z 
uporabljenim metodološkim pristopom omogočen vpogled v strukturo komponent finalne in 
vmesne porabe. Spremembe glede na izhodiščno stanje izhajajo iz  tehnoloških sprememb v 
času in iz sprememb  v finalnem povpraševanju, odraţajo tudi učinke substitucije, ki jih 
spodbudi sprememba relativnih cen. Z uporabljenim pristopom pa ţal ni mogoče v celoti  
zajeti sprememb v tehnološki matriki, ki so posledica bistvenih sprememb v uporabljeni 
tehnologiji (tehnološki napredek, inovacije), pristop tudi ne zagotavlja zadovoljivih rezultatov 
v razmerah pomembnih sprememb v relativnih cenah (do katerih prihaja v razmerah 
relativno visoke inflacije) in v strukturi proizvodnje znotraj dejavnosti (prenehanja poslovanja 
obstoječih subjektov).  
 
Rast proizvodnje do vključno leta 2014 izhaja iz rasti outputa dobljene z opisanim I-O 
modelom in je rezultat tako rasti fizičnega obsega  proizvodnje kot tudi kakovostnih izboljšav.  
Dejstvo je, da za številno blago in storitve, namenjene specifičnim uporabam, obstaja več 
različnih kakovosti, od katerih ima vsaka svojo ceno. Fizične in druge značilnosti, ki jih je 
treba upoštevati pri opredeljevanju proizvodov, določajo razlike v kakovosti, pa tudi razlike v 
vrednosti enote proizvodov. 
   
Razlike v kakovosti odraţajo naslednji dejavniki: 
a) fizične značilnosti, 
b) dostave na različnih lokacijah, 
c) dostave ob različnih delih dneva ali obdobjih leta, 
d) razlike v prodajnih pogojih, okoliščinah ali okolju, v katerih so blago ali storitve dobavljeni. 
 
Ob danih fizičnih značilnostih razlike v drugih dejavnikih pomenijo, da fizične enote v 
ekonomskem smislu niso identične saj so vrednosti enote različne. Te razlike v vrednostih 
na enoto se v nacionalnih računih prikazujejo kot razlike v obsegu proizvodnje, in ne kot 
razlike v ceni. V praksi plačilo ob nakupu blaga ne zajema samo cene blaga, ampak tudi 
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ceno storitev, povezanih z dobavo blaga. To pomeni, da je načeloma treba popolnoma 
enako blago, prodano po različnih cenah in v različnih okoliščinah, šteti za različno blago. Ta 
zaključek je eksplicitno potrjen v tabelah ponudbe in porabe, kjer je vrednost trgovskih in 
transportnih marţ (ki predstavljajo glavnino storitev, povezanih z zagotavljanjem blaga) 
prikazana posebej. 
 
Dimenzija kakovosti je upoštevana tudi pri prikazu sprememb v času. Sprememba kakovosti, 
npr. zaradi spremembe fizičnih značilnosti proizvoda, je obravnavana kot sprememba 
obsega proizvodnje, in ne kot sprememba cene. Prav tako je treba upoštevati vpliv 
agregiranja. Spremembe v sestavi proizvodnje, ki pomenijo npr. izboljšanje povprečne 
kakovosti, so prikazane kot povečanje obsega proizvodnje, in ne kot povečanje cene. Iz tega 
izhaja, da je vpliv premika med trgi z različnimi cenami, npr. domači proti tujemu ali 
industrijska poraba proti trgom za potrošne proizvode, obravnavan kot sprememba obsega 
proizvodnje, in ne kot sprememba cene. 
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7. Tabelarična priloga 
 
KAZALO25  

 
Tabela 18: Ciljni razvojni scenarij: Bruto domači proizvod v stalnih cenah leta 2005 v obdobju 
2005 – 2030; absolutni podatki 
 
Tabela 19: Ciljni razvojni scenarij: Bruto domači proizvod v stalnih cenah leta 2005 v obdobju 
2005 – 2030; strukture v BDP v % 
 
Tabela 20: Ciljni razvojni scenarij: Bruto domači proizvod v stalnih cenah leta 2005 v obdobju 
2005 – 2030; realne stopnje rasti v % 
 
Tabela 21: Ciljni razvojni scenarij: Bruto domači proizvod v stalnih cenah leta 2005 v obdobju 
2005 – 2030; indeksi ravni (2006=100) 
 
Tabela 22: Ciljni razvojni scenarij: Proizvodnja v stalnih cenah leta 2005 v obdobju 2005 – 
2030; absolutni podatki 
 
Tabela 23: Ciljni razvojni scenarij: Proizvodnja v stalnih cenah leta 2005 v obdobju 2005 – 
2030; strukture v BDP v % 
 
Tabela 24: Ciljni razvojni scenarij: Proizvodnja  v stalnih cenah leta 2005 v obdobju 2005 – 
2030; realne stopnje rasti v % 
 
Tabela 25: Ciljni razvojni scenarij: Proizvodnja  v stalnih cenah leta 2005 v obdobju 2005 – 
2030; indeksi ravni (2006=100) 
 

Tabela 26: Ciljni razvojni scenarij - zgornja meja polja najbolj verjetnega razvoja: Bruto 
domači proizvod v stalnih cenah leta 2005 v obdobju 2005 – 2030; absolutni podatki 
 
Tabela 27: Ciljni razvojni scenarij – spodnja meja polja najbolj verjetnega razvoja: Bruto 
domači proizvod v stalnih cenah leta 2005 v obdobju 2005 – 2030; absolutni podatki 
 
Tabela 28: Prikaz ključnih značilnosti razvojnih scenarijev EU (Evropska komisija: »Five 
Possibile Futures for EU«) 
 
Tabela 29: Primerjava projekcij prebivalstva med Scenarijema iz leta 2007 (Sc ++ in SC +) 
ter Ciljnim razvojnim scenarijem (EUROPOP2008-srednja) 

 

 

 

                                                 
25 Tabele 18 do 27 so priloga elektronski različici tega gradiva v obliki Excelovih preglednic. 
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Tabela 18: Ciljni razvojni scenarij: Bruto domači proizvod v stalnih cenah leta 2005 v obdobju 2005 – 2030; absolutni podatki 

CILJNI RAZVOJNI SCENARIJ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

absolutni podatki v milijonih EUR

A KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 679 649 664 665 619 656 662 668 675 682 689 695 702 709 717 724 731 738 746 753 761 768 776 784 791 799

B RIBIŠTVO 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

C RUDARSTVO 127 134 133 135 123 118 115 115 114 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97

D PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 6.019 6.453 6.949 6.959 5.710 5.850 6.066 6.366 6.685 7.019 7.227 7.441 7.662 7.890 8.125 8.367 8.591 8.822 9.059 9.304 9.555 9.814 10.081 10.355 10.638 10.928

DA Proizvodnja hrane, pijač, tobačnih izdelkov 483 496 526 464 436 441 450 462 472 483 493 504 516 527 539 551 562 574 585 597 609 621 633 646 659 672

DB Proizvodnja tekstilij, usnjenih oblačil, tekstilnih in krznenih izdelkov 323 307 323 312 199 159 129 105 85 68 69 69 69 69 70 70 70 71 71 71 72 72 73 73 73 74

DC Proizvodnja usnja, obutve, usnjenih izdelkov razen oblačil 84 82 73 69 45 37 31 25 21 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

DD Obdelava in predelava lesa razen pohištva 205 221 252 228 201 208 217 226 236 246 256 266 276 287 298 310 323 337 351 366 381 397 413 430 448 467

DE Proizvodnja vlaknin, papirja, zaloţ., tisk. 429 434 457 454 395 409 418 434 450 465 474 483 492 502 512 522 529 537 545 553 561 569 577 585 594 603

       DE 21.1 Pro.vlaknin,papirja,kartona 83 74 82 64 52 54 56 58 59 59 60 60 60 60 61 61 61 62 62 62 63 63 63 64 64 64

       DE Ostalo 346 361 375 390 343 355 362 376 391 405 414 423 432 441 451 461 468 475 483 490 498 506 514 522 530 539

DF Proizvodnja koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DG Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 796 903 986 1.061 991 1.088 1.196 1.320 1.454 1.600 1.666 1.733 1.804 1.874 1.945 2.018 2.081 2.146 2.213 2.282 2.353 2.425 2.499 2.576 2.655 2.737

DH Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 383 394 413 403 362 388 415 445 477 510 530 549 570 592 616 640 667 690 714 739 765 792 819 848 878 908

DI Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 271 308 321 306 259 265 274 283 293 302 308 314 320 326 333 339 344 349 355 360 365 371 376 382 388 394

DJ Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov 1.064 1.173 1.249 1.259 887 868 873 914 955 996 1.020 1.045 1.071 1.100 1.130 1.162 1.192 1.228 1.265 1.303 1.342 1.384 1.427 1.471 1.517 1.564

       DJ 27.1 Pro.ţeleza, jekla, ferozlitin 128 127 152 152 103 130 139 145 149 153 157 160 162 165 168 171 174 177 179 182 185 187 188 189 190 191

       DJ 27.4 Pro. plemenitih in neţeleznih kovin 69 72 53 33 22 22 31 31 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 43 44 46 47 48 50 52 53

       DJ Ostalo 867 974 1.044 1.075 762 717 703 738 774 810 830 851 873 898 924 952 978 1.010 1.043 1.077 1.112 1.150 1.190 1.232 1.275 1.319

DK Proizvodnja strojev in naprav 649 707 776 825 720 744 778 821 866 910 937 965 993 1.023 1.053 1.084 1.114 1.144 1.176 1.208 1.241 1.275 1.311 1.347 1.384 1.422

DL Proizvodnja električne in optične opreme 688 758 821 812 626 641 666 694 722 750 773 795 819 843 868 894 919 944 971 998 1.026 1.055 1.084 1.114 1.146 1.177

DM Proizvodnja vozil in plovil 317 341 400 416 345 358 370 384 398 411 421 432 442 453 464 476 485 495 505 515 525 536 546 557 568 580

DN Proizvodnja pohištva, druge predelovalne dejavnosti, reciklaţa 325 328 352 349 242 243 247 252 256 259 263 267 271 275 279 283 286 289 291 294 297 300 303 306 309 312

E OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN VODO 761 797 809 845 799 807 822 847 863 876 906 938 971 1.005 1.040 1.076 1.103 1.130 1.157 1.186 1.215 1.245 1.276 1.308 1.341 1.374

F GRADBENIŠTVO 1.681 1.935 2.260 2.384 2.099 1.983 2.021 2.182 2.247 2.337 2.419 2.504 2.591 2.682 2.776 2.873 2.968 3.066 3.166 3.270 3.378 3.513 3.654 3.800 3.952 4.110

G TRGOVINA IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 3.013 3.200 3.460 3.633 3.272 3.303 3.384 3.484 3.586 3.692 3.845 4.001 4.163 4.331 4.507 4.693 4.831 4.974 5.121 5.272 5.427 5.587 5.757 5.933 6.113 6.299

H HOTELI IN RESTAVRACIJE, GOSTINSTVO 554 562 594 577 554 559 567 581 596 610 636 662 690 718 748 780 809 839 871 904 939 975 1.015 1.056 1.098 1.143

I PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE 1.856 2.037 2.251 2.398 2.243 2.243 2.310 2.408 2.510 2.611 2.728 2.849 2.976 3.109 3.247 3.393 3.529 3.670 3.815 3.977 4.146 4.323 4.513 4.711 4.919 5.135

M IZOBRAŢEVANJE 1.424 1.442 1.468 1.483 1.521 1.535 1.565 1.603 1.651 1.699 1.750 1.803 1.857 1.913 1.969 2.028 2.078 2.129 2.181 2.234 2.289 2.345 2.406 2.469 2.533 2.599

N ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 1.280 1.304 1.313 1.363 1.418 1.453 1.503 1.555 1.613 1.677 1.744 1.813 1.886 1.965 2.053 2.145 2.230 2.318 2.409 2.506 2.606 2.710 2.824 2.943 3.066 3.195

DRUGE DEJAVNOSTI (J, K, L, O, P) 7.807 8.211 8.684 9.065 9.007 9.112 9.335 9.624 9.941 10.279 10.629 10.990 11.364 11.739 12.126 12.430 12.740 13.053 13.373 13.707 14.050 14.373 14.696 15.034 15.380 15.734

1. DODANA VREDNOST (A DO P) 25.205 26.728 28.587 29.510 27.367 27.621 28.353 29.436 30.484 31.599 32.688 33.812 34.975 36.174 37.419 38.619 39.719 40.847 42.005 43.219 44.471 45.758 47.101 48.495 49.933 51.417

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo 683 652 667 668 622 659 665 671 678 685 692 699 706 713 720 727 734 742 749 756 764 772 779 787 795 803

Industrija 6.906 7.384 7.891 7.939 6.632 6.774 7.004 7.328 7.662 8.009 8.246 8.490 8.743 9.004 9.273 9.551 9.800 10.057 10.321 10.593 10.872 11.160 11.457 11.762 12.077 12.399

Gradbeništvo 1.681 1.935 2.260 2.384 2.099 1.983 2.021 2.182 2.247 2.337 2.419 2.504 2.591 2.682 2.776 2.873 2.968 3.066 3.166 3.270 3.378 3.513 3.654 3.800 3.952 4.110

Storitve 15.934 16.757 17.769 18.519 18.014 18.206 18.663 19.255 19.897 20.568 21.331 22.119 22.935 23.775 24.650 25.468 26.217 26.982 27.769 28.600 29.457 30.313 31.211 32.146 33.110 34.105

D    Visoka + srednje visoka tehnologija 2.451 2.709 2.983 3.114 2.682 2.831 3.010 3.220 3.440 3.672 3.797 3.925 4.058 4.193 4.330 4.471 4.599 4.729 4.864 5.002 5.145 5.290 5.440 5.594 5.753 5.916

D    Srednje nizka tehnologija 1.719 1.877 1.985 1.970 1.509 1.522 1.563 1.643 1.725 1.809 1.858 1.909 1.962 2.019 2.080 2.143 2.204 2.268 2.335 2.403 2.474 2.548 2.624 2.703 2.784 2.867

D    Nizka tehnologija 1.849 1.867 1.982 1.875 1.519 1.497 1.493 1.503 1.519 1.538 1.572 1.606 1.642 1.678 1.715 1.754 1.788 1.824 1.861 1.898 1.937 1.976 2.016 2.058 2.101 2.145

2. KOREKCIJSKE POSTAVKE 3.545 3.691 3.900 4.109 3.782 3.805 3.875 3.998 4.131 4.272 4.379 4.488 4.600 4.715 4.833 4.954 5.051 5.149 5.250 5.352 5.457 5.563 5.672 5.782 5.895 6.010

3. BRUTO DOMAČI PROIZVOD (3 = 1 + 2) 28.750 30.420 32.487 33.619 31.149 31.426 32.228 33.433 34.616 35.871 37.067 38.300 39.576 40.889 42.252 43.573 44.770 45.996 47.255 48.572 49.928 51.321 52.772 54.277 55.828 57.427  
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Tabela 19: Ciljni razvojni scenarij: Bruto domači proizvod v stalnih cenah leta 2005 v obdobju 2005 – 2030; strukture v BDP v % 

CILJNI RAZVOJNI SCENARIJ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

strukture v %

A KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 2,7 2,4 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6

B RIBIŠTVO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C RUDARSTVO 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

D PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 23,9 24,1 24,3 23,6 20,9 21,2 21,4 21,6 21,9 22,2 22,1 22,0 21,9 21,8 21,7 21,7 21,6 21,6 21,6 21,5 21,5 21,4 21,4 21,4 21,3 21,3

DA Proizvodnja hrane, pijač, tobačnih izdelkov 1,9 1,9 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3

DB Proizvodnja tekstilij, usnjenih oblačil, tekstilnih in krznenih izdelkov 1,3 1,1 1,1 1,1 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

DC Proizvodnja usnja, obutve, usnjenih izdelkov razen oblačil 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DD Obdelava in predelava lesa razen pohištva 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

DE Proizvodnja vlaknin, papirja, zaloţ., tisk. 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

       DE 21.1 Pro.vlaknin,papirja,kartona 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

       DE Ostalo 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0

DF Proizvodnja koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DG Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 3,2 3,4 3,4 3,6 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3

DH Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8

DI Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 1,1 1,2 1,1 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

DJ Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov 4,2 4,4 4,4 4,3 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

       DJ 27.1 Pro.ţeleza, jekla, ferozlitin 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

       DJ 27.4 Pro. plemenitih in neţeleznih kovin 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

       DJ Ostalo 3,4 3,6 3,7 3,6 2,8 2,6 2,5 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6

DK Proizvodnja strojev in naprav 2,6 2,6 2,7 2,8 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

DL Proizvodnja električne in optične opreme 2,7 2,8 2,9 2,8 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

DM Proizvodnja vozil in plovil 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1

DN Proizvodnja pohištva, druge predelovalne dejavnosti, reciklaţa 1,3 1,2 1,2 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6

E OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN VODO 3,0 3,0 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

F GRADBENIŠTVO 6,7 7,2 7,9 8,1 7,7 7,2 7,1 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5 7,6 7,6 7,7 7,8 7,8 7,9 8,0

G TRGOVINA IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 12,0 12,0 12,1 12,3 12,0 12,0 11,9 11,8 11,8 11,7 11,8 11,8 11,9 12,0 12,0 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,3

H HOTELI IN RESTAVRACIJE, GOSTINSTVO 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2

I PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE 7,4 7,6 7,9 8,1 8,2 8,1 8,1 8,2 8,2 8,3 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,6 9,7 9,9 10,0

M IZOBRAŢEVANJE 5,7 5,4 5,1 5,0 5,6 5,6 5,5 5,4 5,4 5,4 5,4 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,2 5,2 5,2 5,2 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

N ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 5,1 4,9 4,6 4,6 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,4 5,4 5,4 5,5 5,6 5,6 5,7 5,7 5,8 5,9 5,9 6,0 6,1 6,1 6,2

DRUGE DEJAVNOSTI (J, K, L, O, P) 31,0 30,7 30,4 30,7 32,9 33,0 32,9 32,7 32,6 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,4 32,2 32,1 32,0 31,8 31,7 31,6 31,4 31,2 31,0 30,8 30,6

1. DODANA VREDNOST (A DO P) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo 2,7 2,4 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6

Industrija 27,4 27,6 27,6 26,9 24,2 24,5 24,7 24,9 25,1 25,3 25,2 25,1 25,0 24,9 24,8 24,7 24,7 24,6 24,6 24,5 24,4 24,4 24,3 24,3 24,2 24,1

Gradbeništvo 6,7 7,2 7,9 8,1 7,7 7,2 7,1 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5 7,6 7,6 7,7 7,8 7,8 7,9 8,0

Storitve 63,2 62,7 62,2 62,8 65,8 65,9 65,8 65,4 65,3 65,1 65,3 65,4 65,6 65,7 65,9 65,9 66,0 66,1 66,1 66,2 66,2 66,2 66,3 66,3 66,3 66,3

D    Visoka + srednje visoka tehnologija 9,7 10,1 10,4 10,6 9,8 10,2 10,6 10,9 11,3 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,5 11,5 11,5

D    Srednje nizka tehnologija 6,8 7,0 6,9 6,7 5,5 5,5 5,5 5,6 5,7 5,7 5,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

D    Nizka tehnologija 7,3 7,0 6,9 6,4 5,6 5,4 5,3 5,1 5,0 4,9 4,8 4,8 4,7 4,6 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2  
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Tabela 20: Ciljni razvojni scenarij: Bruto domači proizvod v stalnih cenah leta 2005 v obdobju 2005 – 2030; realne stopnje rasti v % 

CILJNI RAZVOJNI SCENARIJ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

realne stopnje rasti v %

A KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO -4,4 2,2 0,2 -7,0 6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

B RIBIŠTVO -13,9 1,3 -5,6 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

C RUDARSTVO 5,7 -1,0 1,4 -9,0 -4,0 -2,0 -0,5 -0,5 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

D PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 7,2 7,7 0,1 -18,0 2,5 3,7 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

DA Proizvodnja hrane, pijač, tobačnih izdelkov 2,6 6,0 -11,7 -6,0 1,0 2,2 2,4 2,3 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

DB Proizvodnja tekstilij, usnjenih oblačil, tekstilnih in krznenih izdelkov -5,1 5,3 -3,5 -36,0 -20,1 -19,0 -19,1 -19,2 -19,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

DC Proizvodnja usnja, obutve, usnjenih izdelkov razen oblačil -2,5 -11,2 -4,8 -34,5 -18,1 -17,3 -17,2 -17,3 -17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DD Obdelava in predelava lesa razen pohištva 7,5 14,3 -9,6 -11,8 3,1 4,3 4,4 4,3 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

DE Proizvodnja vlaknin, papirja, zaloţ., tisk. 1,2 5,1 -0,6 -13,0 3,5 2,4 3,7 3,5 3,3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

       DE 21.1 Pro.vlaknin,papirja,kartona -11,3 10,9 -21,4 -19,2 4,3 4,3 3,3 1,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

       DE Ostalo 4,3 4,0 3,9 -12,0 3,4 2,1 3,8 3,9 3,8 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

DF Proizvodnja koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva 12,3 -12,8 7,4 -22,0 -2,7 -1,5 -1,4 -1,6 -1,7 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

DG Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 13,4 9,2 7,6 -6,5 9,7 9,9 10,3 10,1 10,0 4,1 4,1 4,1 3,9 3,8 3,8 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

DH Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 3,0 4,8 -2,5 -10,1 7,1 6,9 7,3 7,1 6,9 3,8 3,8 3,8 3,9 4,0 4,0 4,1 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

DI Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 13,7 4,1 -4,5 -15,3 2,1 3,3 3,4 3,3 3,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

DJ Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov 10,3 6,5 0,8 -29,6 -2,1 0,5 4,6 4,5 4,3 2,5 2,5 2,5 2,7 2,8 2,8 2,6 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

       DJ 27.1 Pro.ţeleza, jekla, ferozlitin -0,7 19,7 -0,3 -32,2 26,3 7,0 4,0 3,0 2,5 2,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5

       DJ 27.4 Pro. plemenitih in neţeleznih kovin 3,6 -25,8 -37,9 -34,1 0,0 41,1 0,0 2,5 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

       DJ Ostalo 12,4 7,1 2,9 -29,1 -6,0 -1,9 5,0 4,8 4,7 2,4 2,5 2,5 2,8 3,0 3,0 2,8 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5

DK Proizvodnja strojev in naprav 8,9 9,8 6,4 -12,8 3,3 4,6 5,5 5,4 5,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

DL Proizvodnja električne in optične opreme 10,2 8,2 -1,0 -23,0 2,5 3,8 4,2 4,0 3,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

DM Proizvodnja vozil in plovil 7,3 17,5 3,9 -17,0 3,6 3,5 3,7 3,5 3,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

DN Proizvodnja pohištva, druge predelovalne dejavnosti, reciklaţa 1,0 7,3 -0,8 -30,5 0,5 1,7 1,7 1,6 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

E OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN VODO 4,8 1,5 4,5 -5,5 1,0 2,0 3,0 2,0 1,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

F GRADBENIŠTVO 15,1 16,8 5,5 -12,0 -5,5 2,0 8,0 3,0 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

G TRGOVINA IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 6,2 8,1 5,0 -10,0 1,0 2,5 3,0 3,0 3,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

H HOTELI IN RESTAVRACIJE, GOSTINSTVO 1,4 5,6 -2,8 -4,0 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0

I PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE 9,8 10,5 6,5 -6,5 0,0 3,0 4,3 4,3 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4

M IZOBRAŢEVANJE 1,2 1,8 1,0 2,5 1,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6

N ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 1,9 0,7 3,8 4,0 2,5 3,5 3,5 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,2 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,2 4,2 4,2 4,2

DRUGE DEJAVNOSTI (J, K, L, O, P) 5,2 5,8 4,4 -0,7 1,2 2,4 3,1 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

1. DODANA VREDNOST (A DO P) 6,0 7,0 3,2 -7,3 0,9 2,6 3,8 3,6 3,7 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,2 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo -4,5 2,2 0,2 -6,9 5,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Industrija 6,9 6,9 0,6 -16,5 2,1 3,4 4,6 4,6 4,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7

Gradbeništvo 15,1 16,8 5,5 -12,0 -5,5 2,0 8,0 3,0 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Storitve 5,2 6,0 4,2 -2,7 1,1 2,5 3,2 3,3 3,4 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,3 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0

D    Visoka + srednje visoka tehnologija 10,5 10,1 4,4 -13,9 5,6 6,3 6,9 6,8 6,7 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

D    Srednje nizka tehnologija 9,2 5,7 -0,7 -23,4 0,8 2,7 5,2 5,0 4,8 2,7 2,7 2,7 2,9 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

D    Nizka tehnologija 1,0 6,1 -5,4 -19,0 -1,5 -0,3 0,7 1,1 1,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1

2. KOREKCIJSKE POSTAVKE 4,1 5,6 5,4 -7,9 0,6 1,8 3,2 3,3 3,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

3. BRUTO DOMAČI PROIZVOD (3 = 1 + 2) 5,8 6,8 3,5 -7,3 0,9 2,5 3,7 3,5 3,6 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,1 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9  
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Tabela 21: Ciljni razvojni scenarij: Bruto domači proizvod v stalnih cenah leta 2005 v obdobju 2005 – 2030; indeksi ravni (2006=100) 

CILJNI RAZVOJNI SCENARIJ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

indeksi ravni; 2006=100

A KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 100,0 102,2 102,4 95,3 101,0 102,0 102,9 104,0 105,0 106,0 107,1 108,2 109,3 110,3 111,4 112,6 113,7 114,8 116,0 117,1 118,3 119,5 120,7 121,9 123,1

B RIBIŠTVO 100,0 101,3 95,6 95,6 95,6 96,1 97,0 97,9 98,8 99,8 100,8 101,8 102,8 103,9 104,9 105,4 106,0 106,5 107,0 107,5 108,1 108,6 109,2 109,7 110,3

C RUDARSTVO 100,0 99,0 100,4 91,5 87,8 86,0 85,5 85,0 85,0 84,2 83,3 82,5 81,7 80,8 80,0 79,2 78,4 77,7 76,9 76,1 75,4 74,6 73,9 73,1 72,4

D PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 100,0 107,7 107,9 88,5 90,7 94,0 98,7 103,6 108,8 112,0 115,3 118,7 122,3 125,9 129,7 133,1 136,7 140,4 144,2 148,1 152,1 156,2 160,5 164,9 169,4

DA Proizvodnja hrane, pijač, tobačnih izdelkov 100,0 106,0 93,6 88,0 88,9 90,9 93,1 95,3 97,4 99,6 101,8 104,1 106,4 108,8 111,3 113,5 115,8 118,1 120,4 122,8 125,3 127,8 130,3 132,9 135,5

DB Proizvodnja tekstilij, usnjenih oblačil, tekstilnih in krznenih izdelkov 100,0 105,3 101,6 65,0 52,0 42,1 34,1 27,6 22,2 22,3 22,4 22,5 22,6 22,7 22,8 23,0 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 23,6 23,8 23,9 24,0

DC Proizvodnja usnja, obutve, usnjenih izdelkov razen oblačil 100,0 88,8 84,5 55,3 45,4 37,5 31,1 25,7 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2

DD Obdelava in predelava lesa razen pohištva 100,0 114,3 103,3 91,1 94,0 98,1 102,4 106,9 111,3 115,7 120,3 125,0 130,0 135,1 140,5 146,4 152,5 158,9 165,6 172,5 179,6 187,1 194,8 203,0 211,5

DE Proizvodnja vlaknin, papirja, zaloţ., tisk. 100,0 105,1 104,5 90,9 94,2 96,4 100,0 103,5 107,0 109,1 111,2 113,4 115,6 117,8 120,1 121,9 123,7 125,5 127,3 129,1 131,0 132,9 134,8 136,8 138,8

       DE 21.1 Pro.vlaknin,papirja,kartona 100,0 110,9 87,2 70,4 73,4 76,6 79,1 80,2 80,5 80,9 81,3 81,7 82,1 82,5 82,9 83,3 83,7 84,2 84,6 85,0 85,4 85,9 86,3 86,7 87,2

       DE Ostalo 100,0 104,0 108,1 95,1 98,4 100,4 104,2 108,3 112,4 114,8 117,3 119,9 122,4 125,1 127,8 129,8 131,8 133,9 136,0 138,1 140,3 142,5 144,7 147,1 149,4

DF Proizvodnja koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva 100,0 87,2 93,7 73,1 71,2 70,1 69,1 68,0 66,9 67,8 68,7 69,6 70,6 71,6 72,6 73,7 74,8 75,9 77,0 78,3 79,7 81,2 82,6 84,1 85,6

DG Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 100,0 109,2 117,4 109,7 120,4 132,4 146,1 161,0 177,1 184,4 191,9 199,7 207,4 215,3 223,4 230,4 237,6 245,0 252,6 260,4 268,4 276,7 285,2 293,9 303,0

DH Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 100,0 104,8 102,2 91,9 98,4 105,2 112,9 121,0 129,4 134,3 139,3 144,5 150,2 156,1 162,4 169,0 174,9 181,1 187,4 193,9 200,7 207,8 215,0 222,6 230,4

DI Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 100,0 104,1 99,3 84,1 85,9 88,8 91,9 95,0 98,0 99,9 101,8 103,8 105,8 107,9 110,1 111,8 113,4 115,1 116,9 118,6 120,4 122,2 124,0 125,9 127,8

DJ Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov 100,0 106,5 107,3 75,6 74,0 74,4 77,9 81,4 84,9 86,9 89,1 91,3 93,7 96,3 99,0 101,6 104,7 107,8 111,0 114,4 118,0 121,6 125,4 129,3 133,3

       DJ 27.1 Pro.ţeleza, jekla, ferozlitin 100,0 119,7 119,4 81,0 102,3 109,5 113,9 117,3 120,2 123,2 125,4 127,7 130,0 132,3 134,7 136,7 138,8 140,8 142,9 145,1 147,3 148,0 148,7 149,5 150,2

       DJ 27.4 Pro. plemenitih in neţeleznih kovin 100,0 74,2 46,0 30,3 30,3 42,8 42,8 43,8 45,2 46,7 48,2 49,7 51,3 52,9 54,5 56,3 58,0 59,9 61,7 63,7 65,7 67,8 69,9 72,1 74,4

       DJ Ostalo 100,0 107,1 110,3 78,2 73,5 72,2 75,8 79,4 83,2 85,2 87,3 89,6 92,1 94,8 97,7 100,4 103,6 107,0 110,5 114,1 118,0 122,1 126,4 130,8 135,4

DK Proizvodnja strojev in naprav 100,0 109,8 116,8 101,8 105,2 110,1 116,2 122,6 128,8 132,6 136,5 140,6 144,7 149,0 153,4 157,6 161,9 166,4 171,0 175,7 180,5 185,5 190,6 195,8 201,2

DL Proizvodnja električne in optične opreme 100,0 108,2 107,2 82,5 84,6 87,8 91,5 95,2 99,0 101,9 104,9 108,0 111,2 114,5 117,9 121,2 124,6 128,1 131,6 135,3 139,1 143,0 147,0 151,1 155,3

DM Proizvodnja vozil in plovil 100,0 117,5 122,1 101,3 105,0 108,7 112,8 116,8 120,7 123,7 126,7 129,8 133,0 136,3 139,6 142,4 145,3 148,2 151,1 154,2 157,2 160,4 163,6 166,9 170,2

DN Proizvodnja pohištva, druge predelovalne dejavnosti, reciklaţa 100,0 107,3 106,4 74,0 74,3 75,5 76,8 78,0 79,2 80,3 81,5 82,7 83,9 85,1 86,3 87,2 88,0 88,9 89,8 90,7 91,6 92,5 93,5 94,4 95,3

E OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN VODO 100,0 101,5 106,0 100,2 101,2 103,2 106,2 108,3 109,8 113,7 117,7 121,8 126,0 130,5 135,0 138,3 141,7 145,2 148,7 152,4 156,1 160,0 164,1 168,2 172,4

F GRADBENIŠTVO 100,0 116,8 123,2 108,5 102,5 104,5 112,8 116,1 120,8 125,0 129,4 133,9 138,6 143,5 148,5 153,4 158,4 163,6 169,0 174,6 181,5 188,8 196,4 204,2 212,4

G TRGOVINA IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 100,0 108,1 113,5 102,2 103,2 105,7 108,9 112,1 115,4 120,1 125,0 130,1 135,3 140,8 146,6 151,0 155,4 160,0 164,7 169,6 174,6 179,9 185,4 191,0 196,8

H HOTELI IN RESTAVRACIJE, GOSTINSTVO 100,0 105,6 102,6 98,6 99,5 100,9 103,4 106,0 108,6 113,1 117,8 122,7 127,8 133,1 138,7 143,9 149,3 154,9 160,8 167,0 173,5 180,5 187,8 195,4 203,3

I PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE 100,0 110,5 117,7 110,1 110,1 113,4 118,2 123,2 128,1 133,9 139,9 146,1 152,6 159,4 166,6 173,2 180,2 187,3 195,2 203,5 212,2 221,5 231,3 241,4 252,1

M IZOBRAŢEVANJE 100,0 101,8 102,8 105,5 106,5 108,5 111,2 114,5 117,9 121,4 125,0 128,8 132,7 136,6 140,7 144,1 147,6 151,3 155,0 158,8 162,7 166,9 171,2 175,7 180,3

N ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 100,0 100,7 104,5 108,7 111,4 115,2 119,2 123,7 128,6 133,7 139,0 144,6 150,7 157,4 164,5 171,0 177,7 184,7 192,1 199,8 207,8 216,5 225,6 235,1 245,0

DRUGE DEJAVNOSTI (J, K, L, O, P) 100,0 105,8 110,4 109,7 111,0 113,7 117,2 121,1 125,2 129,4 133,8 138,4 143,0 147,7 151,4 155,2 159,0 162,9 166,9 171,1 175,0 179,0 183,1 187,3 191,6

1. DODANA VREDNOST (A DO P) 100,0 107,0 110,4 102,4 103,3 106,1 110,1 114,1 118,2 122,3 126,5 130,9 135,3 140,0 144,5 148,6 152,8 157,2 161,7 166,4 171,2 176,2 181,4 186,8 192,4

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo 100,0 102,2 102,4 95,3 101,0 101,9 102,9 103,9 105,0 106,0 107,1 108,1 109,2 110,3 111,4 112,5 113,7 114,8 115,9 117,1 118,3 119,4 120,6 121,8 123,0

Industrija 100,0 106,9 107,5 89,8 91,7 94,9 99,2 103,8 108,5 111,7 115,0 118,4 121,9 125,6 129,3 132,7 136,2 139,8 143,5 147,2 151,1 155,2 159,3 163,6 167,9

Gradbeništvo 100,0 116,8 123,2 108,5 102,5 104,5 112,8 116,1 120,8 125,0 129,4 133,9 138,6 143,5 148,5 153,4 158,4 163,6 169,0 174,6 181,5 188,8 196,4 204,2 212,4

Storitve 100,0 106,0 110,5 107,5 108,6 111,4 114,9 118,7 122,7 127,3 132,0 136,9 141,9 147,1 152,0 156,5 161,0 165,7 170,7 175,8 180,9 186,3 191,8 197,6 203,5

D    Visoka + srednje visoka tehnologija 100,0 110,1 115,0 99,0 104,5 111,1 118,9 127,0 135,6 140,2 144,9 149,8 154,8 159,9 165,1 169,8 174,6 179,6 184,7 189,9 195,3 200,9 206,5 212,4 218,4

D    Srednje nizka tehnologija 100,0 105,7 104,9 80,4 81,1 83,3 87,5 91,9 96,4 99,0 101,7 104,5 107,6 110,8 114,1 117,4 120,8 124,4 128,0 131,8 135,7 139,8 144,0 148,3 152,7

D    Nizka tehnologija 100,0 106,1 100,4 81,4 80,2 80,0 80,5 81,4 82,4 84,2 86,0 87,9 89,9 91,9 93,9 95,8 97,7 99,7 101,7 103,7 105,8 108,0 110,2 112,6 114,9

2. KOREKCIJSKE POSTAVKE 100,0 105,6 111,3 102,5 103,1 105,0 108,3 111,9 115,7 118,6 121,6 124,6 127,7 130,9 134,2 136,8 139,5 142,2 145,0 147,8 150,7 153,6 156,6 159,7 162,8

3. BRUTO DOMAČI PROIZVOD (3 = 1 + 2) 100,0 106,8 110,5 102,4 103,3 105,9 109,9 113,8 117,9 121,9 125,9 130,1 134,4 138,9 143,2 147,2 151,2 155,3 159,7 164,1 168,7 173,5 178,4 183,5 188,8  
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Tabela 22: Ciljni razvojni scenarij: Proizvodnja v stalnih cenah leta 2005 v obdobju 2005 – 2030; absolutni podatki 

CILJNI RAZVOJNI SCENARIJ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

absolutni podatki v milijonih EUR

A KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 1.401 1.361 1.379 1.394 1.291 1.377 1.406 1.435 1.466 1.497 1.529 1.562 1.595 1.629 1.664 1.699 1.736 1.773 1.810 1.849 1.888 1.929 1.970 2.012 2.055 2.099

B RIBIŠTVO 8 8 8 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11

C RUDARSTVO 234 270 275 286 267 261 258 259 259 262 261 261 261 260 260 260 259 259 258 258 258 257 257 257 256 256

D PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 20.311 21.175 22.546 21.871 17.656 17.834 18.335 19.068 19.826 20.602 21.003 21.414 21.835 22.267 22.712 23.167 23.561 23.967 24.381 24.805 25.240 25.685 26.139 26.605 27.081 27.567

DA Proizvodnja hrane, pijač, tobačnih izdelkov 1.717 1.822 1.811 1.699 1.633 1.666 1.720 1.779 1.838 1.896 1.957 2.020 2.085 2.153 2.222 2.294 2.362 2.432 2.505 2.579 2.655 2.734 2.815 2.899 2.985 3.072

DB Proizvodnja tekstilij, usnjenih oblačil, tekstilnih in krznenih izdelkov 1.293 1.035 911 726 381 272 220 177 142 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114

DC Proizvodnja usnja, obutve, usnjenih izdelkov razen oblačil 437 347 280 223 125 98 81 67 56 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

DD Obdelava in predelava lesa razen pohištva 611 636 736 666 587 598 608 620 630 640 649 658 667 676 685 694 705 717 728 740 751 763 775 787 800 812

DE Proizvodnja vlaknin, papirja, zaloţ., tisk. 1.330 1.341 1.376 1.350 1.160 1.198 1.217 1.252 1.287 1.319 1.334 1.349 1.365 1.380 1.396 1.412 1.421 1.430 1.439 1.449 1.458 1.467 1.477 1.486 1.496 1.506

       DE 21.1 Pro.vlaknin,papirja,kartona 378 383 398 383 314 333 353 371 382 389 392 395 398 400 403 406 409 412 415 418 421 423 426 429 432 435

       DE Ostalo 952 958 979 967 845 865 864 882 905 930 942 954 967 980 993 1.006 1.012 1.018 1.025 1.031 1.037 1.044 1.050 1.057 1.064 1.071

DF Proizvodnja koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva ?? 6 4 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DG Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 2.126 2.369 2.600 2.675 2.586 2.813 3.063 3.346 3.649 3.976 4.097 4.222 4.350 4.473 4.596 4.722 4.822 4.922 5.025 5.130 5.238 5.345 5.455 5.566 5.680 5.797

DH Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 1.355 1.355 1.387 1.337 1.185 1.246 1.307 1.376 1.446 1.516 1.543 1.570 1.597 1.627 1.659 1.692 1.727 1.753 1.780 1.806 1.833 1.861 1.889 1.917 1.946 1.975

DI Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 721 836 846 853 716 708 746 786 828 870 904 939 976 1.013 1.053 1.095 1.133 1.171 1.212 1.253 1.296 1.341 1.387 1.434 1.483 1.534

DJ Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov 3.520 3.968 4.368 4.216 2.878 2.816 2.819 2.937 3.054 3.172 3.235 3.299 3.365 3.440 3.521 3.603 3.680 3.774 3.870 3.968 4.070 4.178 4.288 4.401 4.517 4.636

       DJ 27.1 Pro.ţeleza, jekla, ferozlitin 529 568 578 607 408 510 540 557 568 576 586 593 600 607 615 622 625 628 631 635 638 640 643 645 648 651

       DJ 27.4 Pro. plemenitih in neţeleznih kovin 278 260 269 232 153 153 215 215 221 228 235 241 248 255 262 271 278 285 294 303 312 321 330 339 348 359

       DJ Ostalo 2.713 3.140 3.521 3.378 2.318 2.154 2.063 2.165 2.266 2.367 2.414 2.466 2.517 2.578 2.644 2.710 2.777 2.860 2.944 3.030 3.120 3.216 3.315 3.416 3.521 3.627

DK Proizvodnja strojev in naprav 2.154 2.269 2.484 2.570 2.194 2.246 2.309 2.394 2.480 2.561 2.591 2.620 2.650 2.681 2.712 2.743 2.769 2.795 2.822 2.849 2.876 2.903 2.931 2.959 2.987 3.016

DL Proizvodnja električne in optične opreme 2.069 2.323 2.397 2.337 1.723 1.699 1.732 1.774 1.814 1.852 1.874 1.895 1.917 1.939 1.961 1.984 2.004 2.024 2.044 2.064 2.085 2.106 2.127 2.148 2.170 2.190

DM Proizvodnja vozil in plovil 2.050 1.949 2.372 2.272 1.859 1.862 1.898 1.939 1.976 2.010 2.028 2.045 2.062 2.080 2.098 2.116 2.124 2.133 2.142 2.151 2.159 2.168 2.177 2.186 2.195 2.204

DN Proizvodnja pohištva, druge predelovalne dejavnosti, reciklaţa 921 919 975 945 627 609 614 619 624 628 632 636 640 644 648 652 653 654 655 656 657 658 659 661 662 663

E OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN VODO 1.556 1.545 1.729 1.833 1.732 1.751 1.782 1.831 1.863 1.886 1.949 2.013 2.080 2.148 2.219 2.293 2.345 2.398 2.452 2.507 2.564 2.622 2.682 2.745 2.809 2.874

F GRADBENIŠTVO 5.535 6.357 7.718 8.217 7.090 6.676 6.848 7.438 7.708 8.066 8.400 8.747 9.109 9.486 9.878 10.286 10.691 11.112 11.544 11.998 12.470 13.049 13.654 14.287 14.950 15.644

G TRGOVINA IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 5.673 6.038 6.724 7.052 6.390 6.451 6.595 6.776 6.961 7.151 7.431 7.716 8.011 8.319 8.637 8.975 9.221 9.473 9.732 9.998 10.272 10.553 10.851 11.158 11.473 11.797

H HOTELI IN RESTAVRACIJE, GOSTINSTVO 1.087 1.146 1.248 1.247 1.207 1.218 1.244 1.283 1.323 1.365 1.432 1.501 1.574 1.651 1.731 1.816 1.896 1.981 2.069 2.163 2.261 2.364 2.477 2.594 2.717 2.846

I PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE 4.430 4.903 5.435 5.969 5.628 5.634 5.784 6.013 6.251 6.482 6.755 7.036 7.329 7.633 7.951 8.285 8.592 8.911 9.237 9.603 9.983 10.378 10.804 11.248 11.710 12.191

M IZOBRAŢEVANJE 1.814 1.856 1.907 1.963 2.018 2.033 2.065 2.109 2.164 2.220 2.279 2.340 2.402 2.466 2.530 2.598 2.653 2.709 2.766 2.824 2.884 2.945 3.011 3.079 3.149 3.220

N ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 1.964 2.030 2.076 2.184 2.282 2.330 2.408 2.489 2.580 2.680 2.784 2.893 3.006 3.130 3.266 3.410 3.542 3.679 3.821 3.970 4.125 4.286 4.463 4.646 4.837 5.036

DRUGE DEJAVNOSTI (J, K, L, O, P) 12.576 13.387 14.481 15.214 15.479 15.315 15.601 15.995 16.430 16.894 17.371 17.861 18.365 18.865 19.379 19.752 20.133 20.511 20.896 21.299 21.709 22.085 22.456 22.844 23.239 23.640

1.PROIZVODNJA (A DO P) 56.590 60.077 65.526 67.239 61.049 60.887 62.333 64.702 66.839 69.113 71.202 73.352 75.575 77.863 80.236 82.550 84.638 86.780 88.976 91.284 93.665 96.162 98.774 101.487 104.288 107.181

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo 1.410 1.369 1.387 1.402 1.299 1.384 1.413 1.443 1.473 1.505 1.537 1.570 1.604 1.638 1.673 1.709 1.745 1.782 1.820 1.859 1.899 1.939 1.981 2.023 2.066 2.110

Industrija 22.101 22.991 24.551 23.990 19.655 19.846 20.374 21.157 21.948 22.750 23.213 23.688 24.175 24.676 25.191 25.719 26.165 26.623 27.091 27.570 28.061 28.564 29.079 29.607 30.146 30.696

Gradbeništvo 5.535 6.357 7.718 8.217 7.090 6.676 6.848 7.438 7.708 8.066 8.400 8.747 9.109 9.486 9.878 10.286 10.691 11.112 11.544 11.998 12.470 13.049 13.654 14.287 14.950 15.644

Storitve 27.544 29.359 31.871 33.630 33.005 32.981 33.697 34.664 35.709 36.793 38.052 39.347 40.688 42.063 43.494 44.836 46.037 47.263 48.521 49.857 51.234 52.611 54.061 55.569 57.125 58.731

D    Visoka + srednje visoka tehnologija 8.399 8.911 9.853 9.854 8.362 8.620 9.002 9.453 9.919 10.400 10.589 10.782 10.980 11.173 11.367 11.564 11.719 11.875 12.033 12.194 12.359 12.523 12.690 12.860 13.032 13.207

D    Srednje nizka tehnologija 5.603 6.163 6.603 6.408 4.781 4.772 4.873 5.100 5.329 5.559 5.682 5.809 5.938 6.082 6.234 6.391 6.541 6.699 6.861 7.028 7.200 7.380 7.564 7.753 7.947 8.146

D    Nizka tehnologija 6.309 6.101 6.090 5.609 4.513 4.443 4.460 4.515 4.578 4.643 4.732 4.823 4.917 5.012 5.111 5.212 5.301 5.393 5.487 5.584 5.681 5.782 5.886 5.992 6.102 6.213  
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Tabela 23: Ciljni razvojni scenarij: Proizvodnja v stalnih cenah leta 2005 v obdobju 2005 – 2030; strukture v BDP v % 

CILJNI RAZVOJNI SCENARIJ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

strukture v %

A KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 2,5 2,3 2,1 2,1 2,1 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

B RIBIŠTVO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C RUDARSTVO 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2

D PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 35,9 35,2 34,4 32,5 28,9 29,3 29,4 29,5 29,7 29,8 29,5 29,2 28,9 28,6 28,3 28,1 27,8 27,6 27,4 27,2 26,9 26,7 26,5 26,2 26,0 25,7

DA Proizvodnja hrane, pijač, tobačnih izdelkov 3,0 3,0 2,8 2,5 2,7 2,7 2,8 2,7 2,8 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9

DB Proizvodnja tekstilij, usnjenih oblačil, tekstilnih in krznenih izdelkov 2,3 1,7 1,4 1,1 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

DC Proizvodnja usnja, obutve, usnjenih izdelkov razen oblačil 0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DD Obdelava in predelava lesa razen pohištva 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

DE Proizvodnja vlaknin, papirja, zaloţ., tisk. 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4

       DE 21.1 Pro.vlaknin,papirja,kartona 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

       DE Ostalo 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0

DF Proizvodnja koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DG Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 4,6 4,9 5,2 5,5 5,8 5,8 5,8 5,8 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,5 5,5 5,4 5,4

DH Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 2,4 2,3 2,1 2,0 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8

DI Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

DJ Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov 6,2 6,6 6,7 6,3 4,7 4,6 4,5 4,5 4,6 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

       DJ 27.1 Pro.ţeleza, jekla, ferozlitin 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6

       DJ 27.4 Pro. plemenitih in neţeleznih kovin 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

       DJ Ostalo 4,8 5,2 5,4 5,0 3,8 3,5 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4

DK Proizvodnja strojev in naprav 3,8 3,8 3,8 3,8 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8

DL Proizvodnja električne in optične opreme 3,7 3,9 3,7 3,5 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0

DM Proizvodnja vozil in plovil 3,6 3,2 3,6 3,4 3,0 3,1 3,0 3,0 3,0 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1

DN Proizvodnja pohištva, druge predelovalne dejavnosti, reciklaţa 1,6 1,5 1,5 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6

E OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN VODO 2,8 2,6 2,6 2,7 2,8 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

F GRADBENIŠTVO 9,8 10,6 11,8 12,2 11,6 11,0 11,0 11,5 11,5 11,7 11,8 11,9 12,1 12,2 12,3 12,5 12,6 12,8 13,0 13,1 13,3 13,6 13,8 14,1 14,3 14,6

G TRGOVINA IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 10,0 10,1 10,3 10,5 10,5 10,6 10,6 10,5 10,4 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 10,9 10,9 10,9 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

H HOTELI IN RESTAVRACIJE, GOSTINSTVO 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7

I PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE 7,8 8,2 8,3 8,9 9,2 9,3 9,3 9,3 9,4 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,2 10,3 10,4 10,5 10,7 10,8 10,9 11,1 11,2 11,4

M IZOBRAŢEVANJE 3,2 3,1 2,9 2,9 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0

N ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 3,5 3,4 3,2 3,2 3,7 3,8 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6 4,7

DRUGE DEJAVNOSTI (J, K, L, O, P) 22,2 22,3 22,1 22,6 25,4 25,2 25,0 24,7 24,6 24,4 24,4 24,3 24,3 24,2 24,2 23,9 23,8 23,6 23,5 23,3 23,2 23,0 22,7 22,5 22,3 22,1

1.PROIZVODNJA (A DO P) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo 2,5 2,3 2,1 2,1 2,1 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Industrija 39,1 38,3 37,5 35,7 32,2 32,6 32,7 32,7 32,8 32,9 32,6 32,3 32,0 31,7 31,4 31,2 30,9 30,7 30,4 30,2 30,0 29,7 29,4 29,2 28,9 28,6

Gradbeništvo 9,8 10,6 11,8 12,2 11,6 11,0 11,0 11,5 11,5 11,7 11,8 11,9 12,1 12,2 12,3 12,5 12,6 12,8 13,0 13,1 13,3 13,6 13,8 14,1 14,3 14,6

Storitve 48,7 48,9 48,6 50,0 54,1 54,2 54,1 53,6 53,4 53,2 53,4 53,6 53,8 54,0 54,2 54,3 54,4 54,5 54,5 54,6 54,7 54,7 54,7 54,8 54,8 54,8

D    Visoka + srednje visoka tehnologija 14,8 14,8 15,0 14,7 13,7 14,2 14,4 14,6 14,8 15,0 14,9 14,7 14,5 14,3 14,2 14,0 13,8 13,7 13,5 13,4 13,2 13,0 12,8 12,7 12,5 12,3

D    Srednje nizka tehnologija 9,9 10,3 10,1 9,5 7,8 7,8 7,8 7,9 8,0 8,0 8,0 7,9 7,9 7,8 7,8 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,6 7,6 7,6

D    Nizka tehnologija 11,1 10,2 9,3 8,3 7,4 7,3 7,2 7,0 6,8 6,7 6,6 6,6 6,5 6,4 6,4 6,3 6,3 6,2 6,2 6,1 6,1 6,0 6,0 5,9 5,9 5,8  
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Tabela 24: Ciljni razvojni scenarij: Proizvodnja  v stalnih cenah leta 2005 v obdobju 2005 – 2030; realne stopnje rasti v % 

CILJNI RAZVOJNI SCENARIJ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

realne stopnje rasti v %

A KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO -2,9 1,3 1,1 -7,4 6,6 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

B RIBIŠTVO -2,7 -2,1 -9,5 -2,5 0,8 2,1 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

C RUDARSTVO 15,7 1,6 3,9 -6,4 -2,3 -1,2 0,3 0,3 0,9 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

D PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 4,3 6,5 -3,0 -19,3 1,0 2,8 4,0 4,0 3,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

DA Proizvodnja hrane, pijač, tobačnih izdelkov 6,2 -0,6 -6,2 -3,9 2,0 3,2 3,4 3,3 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9

DB Proizvodnja tekstilij, usnjenih oblačil, tekstilnih in krznenih izdelkov -19,9 -12,0 -20,3 -47,5 -28,5 -19,4 -19,5 -19,6 -19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DC Proizvodnja usnja, obutve, usnjenih izdelkov razen oblačil -20,6 -19,2 -20,5 -44,0 -21,3 -17,3 -17,2 -17,3 -17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DD Obdelava in predelava lesa razen pohištva 4,0 15,8 -9,6 -11,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

DE Proizvodnja vlaknin, papirja, zaloţ., tisk. 0,8 2,6 -1,9 -14,1 3,4 1,5 2,9 2,7 2,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6

       DE 21.1 Pro.vlaknin,papirja,kartona 1,2 3,9 -3,8 -17,9 6,0 6,0 5,0 3,0 2,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

       DE Ostalo 0,6 2,1 -1,2 -12,6 2,4 -0,2 2,1 2,6 2,7 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6

DF Proizvodnja koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva -33,2 -40,3 2,9 -0,6 -49,0 -6,6 -6,5 -6,7 -6,8 -3,9 -3,9 -3,9 -3,9 -3,8 -3,8 -3,8 -3,8 -3,8 -3,8 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5

DG Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 11,5 9,7 2,9 -3,4 8,8 8,9 9,3 9,1 9,0 3,0 3,0 3,0 2,8 2,8 2,7 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,1 2,0 2,1

DH Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 0,0 2,4 -3,6 -11,4 5,2 4,9 5,3 5,1 4,9 1,7 1,7 1,7 1,9 1,9 2,0 2,1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

DI Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 15,9 1,2 0,9 -16,1 -1,1 5,3 5,4 5,3 5,1 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

DJ Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov 12,7 10,1 -3,5 -31,7 -2,1 0,1 4,2 4,0 3,8 2,0 2,0 2,0 2,2 2,3 2,3 2,1 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

       DJ 27.1 Pro.ţeleza, jekla, ferozlitin 7,4 1,8 5,0 -32,8 25,1 6,0 3,0 2,0 1,5 1,7 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

       DJ 27.4 Pro. plemenitih in neţeleznih kovin -6,5 3,4 -14,0 -34,1 0,0 41,2 0,0 2,5 3,3 3,1 2,3 3,0 2,9 2,8 3,4 2,6 2,6 3,1 3,0 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 3,1

       DJ Ostalo 15,7 12,1 -4,1 -31,4 -7,1 -4,2 4,9 4,7 4,5 2,0 2,2 2,1 2,4 2,6 2,5 2,5 3,0 2,9 2,9 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0

DK Proizvodnja strojev in naprav 5,3 9,5 3,4 -14,6 2,3 2,8 3,7 3,6 3,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

DL Proizvodnja električne in optične opreme 12,3 3,2 -2,5 -26,2 -1,4 1,9 2,4 2,2 2,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

DM Proizvodnja vozil in plovil -4,9 21,7 -4,2 -18,2 0,2 1,9 2,1 1,9 1,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

DN Proizvodnja pohištva, druge predelovalne dejavnosti, reciklaţa -0,1 6,1 -3,0 -33,7 -2,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

E OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN VODO -0,7 11,9 6,0 -5,5 1,1 1,8 2,8 1,8 1,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3 2,3

F GRADBENIŠTVO 14,9 21,4 6,5 -13,7 -5,8 2,6 8,6 3,6 4,6 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

G TRGOVINA IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 6,4 11,3 4,9 -9,4 1,0 2,2 2,7 2,7 2,7 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8

H HOTELI IN RESTAVRACIJE, GOSTINSTVO 5,4 8,9 -0,1 -3,2 0,9 2,1 3,1 3,1 3,1 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 4,8 4,8 4,8 4,8

I PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE 10,7 10,8 9,8 -5,7 0,1 2,7 4,0 4,0 3,7 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 3,7 3,7 3,7 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1

M IZOBRAŢEVANJE 2,3 2,8 2,9 2,8 0,7 1,6 2,1 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,7 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3

N ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 3,3 2,3 5,2 4,5 2,1 3,4 3,4 3,7 3,9 3,9 3,9 3,9 4,1 4,4 4,4 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4,1 4,1 4,1 4,1

DRUGE DEJAVNOSTI (J, K, L, O, P) 6,4 8,2 5,1 1,7 -1,1 1,9 2,5 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

1.PROIZVODNJA (A DO P) 6,2 9,1 2,6 -9,2 -0,3 2,4 3,8 3,3 3,4 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo -2,9 1,3 1,0 -7,4 6,6 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Industrija 4,0 6,8 -2,3 -18,1 1,0 2,7 3,8 3,7 3,7 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Gradbeništvo 14,9 21,4 6,5 -13,7 -5,8 2,6 8,6 3,6 4,6 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

Storitve 6,6 8,6 5,5 -1,9 -0,1 2,2 2,9 3,0 3,0 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,1 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8

D    Visoka + srednje visoka tehnologija 6,1 10,6 0,0 -15,1 3,1 4,4 5,0 4,9 4,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

D    Srednje nizka tehnologija 10,0 7,1 -3,0 -25,4 -0,2 2,1 4,7 4,5 4,3 2,2 2,2 2,2 2,4 2,5 2,5 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

D    Nizka tehnologija -3,3 -0,2 -7,9 -19,5 -1,6 0,4 1,2 1,4 1,4 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 1,7 1,7 1,7 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8  
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Tabela 25: Ciljni razvojni scenarij: Proizvodnja  v stalnih cenah leta 2005 v obdobju 2005 – 2030; indeksi ravni (2006=100) 

CILJNI RAZVOJNI SCENARIJ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

indeksi ravni; 2006=100

A KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 100,0 101,3 102,4 94,9 101,2 103,3 105,4 107,7 110,0 112,3 114,7 117,2 119,7 122,2 124,8 127,5 130,2 133,0 135,8 138,7 141,7 144,7 147,8 151,0 154,2

B RIBIŠTVO 100,0 97,9 88,6 86,4 87,0 88,9 91,2 93,6 96,1 98,7 101,3 104,0 106,8 109,7 112,6 115,1 117,6 120,1 122,7 125,4 128,1 130,9 133,8 136,7 139,7

C RUDARSTVO 100,0 101,6 105,6 98,8 96,5 95,4 95,7 96,0 96,8 96,7 96,5 96,4 96,2 96,1 96,0 95,8 95,7 95,6 95,4 95,3 95,2 95,0 94,9 94,8 94,6

D PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 100,0 106,5 103,3 83,4 84,2 86,6 90,0 93,6 97,3 99,2 101,1 103,1 105,2 107,3 109,4 111,3 113,2 115,1 117,1 119,2 121,3 123,4 125,6 127,9 130,2

DA Proizvodnja hrane, pijač, tobačnih izdelkov 100,0 99,4 93,3 89,6 91,4 94,4 97,6 100,9 104,0 107,4 110,9 114,4 118,1 121,9 125,9 129,6 133,5 137,4 141,5 145,7 150,0 154,5 159,1 163,8 168,6

DB Proizvodnja tekstilij, usnjenih oblačil, tekstilnih in krznenih izdelkov 100,0 88,0 70,1 36,8 26,3 21,2 17,1 13,8 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

DC Proizvodnja usnja, obutve, usnjenih izdelkov razen oblačil 100,0 80,8 64,2 36,0 28,3 23,4 19,4 16,0 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2

DD Obdelava in predelava lesa razen pohištva 100,0 115,8 104,7 92,3 94,0 95,7 97,5 99,2 100,7 102,1 103,5 104,9 106,3 107,7 109,2 111,0 112,7 114,6 116,4 118,2 120,0 121,9 123,8 125,8 127,8

DE Proizvodnja vlaknin, papirja, zaloţ., tisk. 100,0 102,6 100,7 86,5 89,4 90,7 93,4 95,9 98,4 99,5 100,6 101,8 102,9 104,1 105,3 106,0 106,6 107,3 108,0 108,7 109,4 110,1 110,8 111,6 112,3

       DE 21.1 Pro.vlaknin,papirja,kartona 100,0 103,9 100,0 82,1 87,0 92,2 96,8 99,8 101,7 102,5 103,2 103,9 104,6 105,4 106,1 106,8 107,6 108,3 109,1 109,9 110,6 111,4 112,2 113,0 113,8

       DE Ostalo 100,0 102,1 100,9 88,2 90,3 90,1 92,0 94,4 97,0 98,3 99,6 100,9 102,2 103,6 105,0 105,6 106,3 106,9 107,6 108,3 108,9 109,6 110,3 111,0 111,7

DF Proizvodnja koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva 100,0 59,7 61,5 61,1 31,2 29,1 27,2 25,4 23,6 22,7 21,8 21,0 20,1 19,4 18,6 17,9 17,2 16,6 15,9 15,4 14,8 14,3 13,8 13,3 12,8

DG Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 100,0 109,7 112,9 109,1 118,7 129,3 141,2 154,0 167,8 172,9 178,2 183,6 188,8 194,0 199,3 203,5 207,8 212,1 216,5 221,1 225,6 230,2 234,9 239,7 244,7

DH Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 100,0 102,4 98,6 87,4 91,9 96,4 101,5 106,7 111,9 113,8 115,8 117,8 120,1 122,4 124,8 127,4 129,4 131,3 133,3 135,3 137,3 139,4 141,4 143,6 145,7

DI Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 100,0 101,2 102,1 85,6 84,7 89,2 94,0 99,0 104,1 108,2 112,4 116,7 121,3 126,1 131,0 135,5 140,2 145,0 150,0 155,1 160,4 165,9 171,6 177,5 183,6

DJ Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov 100,0 110,1 106,2 72,5 71,0 71,0 74,0 77,0 79,9 81,5 83,1 84,8 86,7 88,7 90,8 92,7 95,1 97,5 100,0 102,6 105,3 108,1 110,9 113,8 116,8

       DJ 27.1 Pro.ţeleza, jekla, ferozlitin 100,0 101,8 106,9 71,8 89,8 95,2 98,0 100,0 101,5 103,2 104,5 105,7 107,0 108,3 109,6 110,1 110,7 111,2 111,8 112,3 112,8 113,2 113,7 114,1 114,6

       DJ 27.4 Pro. plemenitih in neţeleznih kovin 100,0 103,4 89,0 58,6 58,6 82,8 82,8 84,8 87,6 90,3 92,4 95,2 97,9 100,7 104,1 106,9 109,7 113,1 116,6 120,0 123,4 126,9 130,3 133,8 137,9

       DJ Ostalo 100,0 112,1 107,6 73,8 68,6 65,7 68,9 72,2 75,4 76,9 78,5 80,2 82,1 84,2 86,3 88,4 91,1 93,7 96,5 99,4 102,4 105,6 108,8 112,1 115,5

DK Proizvodnja strojev in naprav 100,0 109,5 113,3 96,7 99,0 101,8 105,5 109,3 112,9 114,2 115,5 116,8 118,1 119,5 120,9 122,0 123,2 124,4 125,6 126,7 128,0 129,2 130,4 131,6 132,9

DL Proizvodnja električne in optične opreme 100,0 103,2 100,6 74,2 73,1 74,6 76,4 78,1 79,7 80,7 81,6 82,5 83,5 84,4 85,4 86,2 87,1 88,0 88,9 89,8 90,7 91,6 92,5 93,4 94,3

DM Proizvodnja vozil in plovil 100,0 121,7 116,5 95,3 95,5 97,4 99,4 101,4 103,1 104,0 104,9 105,8 106,7 107,6 108,5 109,0 109,4 109,9 110,3 110,8 111,2 111,7 112,1 112,6 113,1

DN Proizvodnja pohištva, druge predelovalne dejavnosti, reciklaţa 100,0 106,1 102,8 68,2 66,3 66,8 67,4 67,9 68,3 68,8 69,2 69,6 70,0 70,5 70,9 71,0 71,1 71,3 71,4 71,5 71,6 71,7 71,9 72,0 72,1

E OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN VODO 100,0 111,9 118,6 112,1 113,3 115,3 118,5 120,5 122,1 126,1 130,3 134,6 139,0 143,6 148,4 151,7 155,2 158,7 162,2 165,9 169,7 173,6 177,7 181,8 186,0

F GRADBENIŠTVO 100,0 121,4 129,3 111,5 105,0 107,7 117,0 121,2 126,9 132,1 137,6 143,3 149,2 155,4 161,8 168,2 174,8 181,6 188,7 196,2 205,3 214,8 224,7 235,2 246,1

G TRGOVINA IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 100,0 111,3 116,8 105,8 106,8 109,2 112,2 115,3 118,4 123,1 127,8 132,7 137,8 143,0 148,6 152,7 156,9 161,2 165,6 170,1 174,8 179,7 184,8 190,0 195,4

H HOTELI IN RESTAVRACIJE, GOSTINSTVO 100,0 108,9 108,9 105,4 106,3 108,6 112,0 115,5 119,1 125,0 131,0 137,4 144,1 151,1 158,5 165,5 172,9 180,6 188,8 197,4 206,3 216,1 226,4 237,2 248,4

I PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE 100,0 110,8 121,7 114,8 114,9 118,0 122,6 127,5 132,2 137,8 143,5 149,5 155,7 162,2 169,0 175,2 181,7 188,4 195,9 203,6 211,7 220,4 229,4 238,8 248,6

M IZOBRAŢEVANJE 100,0 102,8 105,7 108,7 109,5 111,3 113,6 116,6 119,6 122,8 126,1 129,4 132,9 136,3 140,0 142,9 145,9 149,0 152,2 155,4 158,7 162,2 165,9 169,7 173,5

N ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 100,0 102,3 107,6 112,4 114,8 118,6 122,6 127,1 132,0 137,2 142,5 148,1 154,2 160,9 168,0 174,5 181,2 188,2 195,6 203,2 211,2 219,9 228,9 238,3 248,1

DRUGE DEJAVNOSTI (J, K, L, O, P) 100,0 108,2 113,7 115,6 114,4 116,5 119,5 122,7 126,2 129,8 133,4 137,2 140,9 144,8 147,6 150,4 153,2 156,1 159,1 162,2 165,0 167,7 170,6 173,6 176,6

1.PROIZVODNJA (A DO P) 100,0 109,1 111,9 101,6 101,3 103,8 107,7 111,3 115,0 118,5 122,1 125,8 129,6 133,6 137,4 140,9 144,4 148,1 151,9 155,9 160,1 164,4 168,9 173,6 178,4

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo 100,0 101,3 102,4 94,8 101,1 103,2 105,3 107,6 109,9 112,2 114,6 117,1 119,6 122,2 124,8 127,4 130,1 132,9 135,8 138,7 141,6 144,6 147,7 150,9 154,1

Industrija 100,0 106,8 104,3 85,5 86,3 88,6 92,0 95,5 99,0 101,0 103,0 105,2 107,3 109,6 111,9 113,8 115,8 117,8 119,9 122,1 124,2 126,5 128,8 131,1 133,5

Gradbeništvo 100,0 121,4 129,3 111,5 105,0 107,7 117,0 121,2 126,9 132,1 137,6 143,3 149,2 155,4 161,8 168,2 174,8 181,6 188,7 196,2 205,3 214,8 224,7 235,2 246,1

Storitve 100,0 108,6 114,5 112,4 112,3 114,8 118,1 121,6 125,3 129,6 134,0 138,6 143,3 148,1 152,7 156,8 161,0 165,3 169,8 174,5 179,2 184,1 189,3 194,6 200,0

D    Visoka + srednje visoka tehnologija 100,0 110,6 110,6 93,8 96,7 101,0 106,1 111,3 116,7 118,8 121,0 123,2 125,4 127,6 129,8 131,5 133,3 135,0 136,8 138,7 140,5 142,4 144,3 146,2 148,2

D    Srednje nizka tehnologija 100,0 107,1 104,0 77,6 77,4 79,1 82,7 86,5 90,2 92,2 94,2 96,3 98,7 101,1 103,7 106,1 108,7 111,3 114,0 116,8 119,7 122,7 125,8 128,9 132,2

D    Nizka tehnologija 100,0 99,8 91,9 74,0 72,8 73,1 74,0 75,0 76,1 77,6 79,1 80,6 82,2 83,8 85,4 86,9 88,4 89,9 91,5 93,1 94,8 96,5 98,2 100,0 101,8  
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Tabela 26: Ciljni razvojni scenarij - zgornja meja polja najbolj verjetnega razvoja: Bruto domači proizvod v stalnih cenah leta 2005 v obdobju 2005 – 2030; 
absolutni podatki 

ZGORNJA MEJA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

absolutni podatki v milijonih EUR

A KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 679 649 664 665 619 656 662 668 675 682 692 702 713 724 734 745 756 768 779 791 803 815 827 839 852 865

B RIBIŠTVO 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4

C RUDARSTVO 127 134 133 135 123 118 115 115 114 114 114 114 114 114 114 114 113 112 112 111 110 109 108 107 106 105

D PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 6.019 6.453 6.949 6.959 5.710 5.850 6.066 6.366 6.685 7.019 7.265 7.519 7.782 8.054 8.336 8.607 8.891 9.185 9.488 9.801 10.095 10.398 10.710 11.031 11.362 11.703

DA Proizvodnja hrane, pijač, tobačnih izdelkov 483 496 526 464 436 441 450 462 472 483 494 507 520 533 546 558 572 586 601 615 629 644 659 674 690 706

DB Proizvodnja tekstilij, usnjenih oblačil, tekstilnih in krznenih izdelkov 323 307 323 312 199 159 129 105 85 68 69 69 69 70 70 70 71 71 71 72 72 72 73 73 74 74

DC Proizvodnja usnja, obutve, usnjenih izdelkov razen oblačil 84 82 73 69 45 37 31 25 21 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

DD Obdelava in predelava lesa razen pohištva 205 221 252 228 201 208 217 226 236 246 259 273 288 304 321 337 355 374 393 414 434 455 477 500 524 549

DE Proizvodnja vlaknin, papirja, zaloţ., tisk. 429 434 457 454 395 409 418 434 450 465 476 488 500 513 525 537 550 563 576 589 602 616 629 643 657 672

       DE 21.1 Pro.vlaknin,papirja,kartona 83 74 82 64 52 54 56 58 59 59 60 60 60 60 61 61 61 62 62 62 63 63 63 64 64 64

       DE Ostalo 346 361 375 390 343 355 362 376 391 405 416 428 440 452 464 476 488 501 514 527 540 553 566 580 593 608

DF Proizvodnja koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DG Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 796 903 986 1.061 991 1.088 1.196 1.320 1.454 1.600 1.672 1.747 1.825 1.907 1.993 2.061 2.132 2.205 2.281 2.359 2.437 2.518 2.601 2.687 2.776 2.868

DH Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 383 394 413 403 362 388 415 445 477 510 531 552 574 597 621 644 669 695 721 749 775 802 830 859 889 920

DI Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 271 308 321 306 259 265 274 283 293 302 312 323 335 346 359 373 389 405 421 439 453 467 482 497 513 530

DJ Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov 1.064 1.173 1.249 1.259 887 868 873 914 955 996 1.031 1.067 1.104 1.143 1.182 1.229 1.278 1.329 1.382 1.438 1.481 1.525 1.571 1.618 1.667 1.717

       DJ 27.1 Pro.ţeleza, jekla, ferozlitin 128 127 152 152 103 130 139 145 149 153 157 160 162 165 168 171 174 177 179 182 185 187 188 189 190 191

       DJ 27.4 Pro. plemenitih in neţeleznih kovin 69 72 53 33 22 22 31 31 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 43 44 46 47 48 50 52 53

       DJ Ostalo 867 974 1.044 1.075 762 717 703 738 774 810 840 873 906 940 976 1.018 1.064 1.111 1.160 1.212 1.251 1.291 1.334 1.379 1.425 1.472

DK Proizvodnja strojev in naprav 649 707 776 825 720 744 778 821 866 910 940 969 1.000 1.033 1.066 1.097 1.130 1.163 1.197 1.233 1.268 1.305 1.343 1.382 1.422 1.463

DL Proizvodnja električne in optične opreme 688 758 821 812 626 641 666 694 722 750 777 802 829 856 884 915 947 979 1.013 1.048 1.080 1.113 1.147 1.182 1.217 1.254

DM Proizvodnja vozil in plovil 317 341 400 416 345 358 370 384 398 411 422 432 443 454 465 476 486 497 508 520 532 543 556 568 581 594

DN Proizvodnja pohištva, druge predelovalne dejavnosti, reciklaţa 325 328 352 349 242 243 247 252 256 259 265 270 275 281 286 291 295 300 304 309 313 318 323 328 333 338

E OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN VODO 761 797 809 845 799 807 822 847 863 876 906 938 971 1.005 1.040 1.074 1.110 1.146 1.184 1.223 1.260 1.298 1.337 1.377 1.418 1.460

F GRADBENIŠTVO 1.681 1.935 2.260 2.384 2.099 1.983 2.021 2.182 2.247 2.337 2.431 2.528 2.629 2.734 2.844 2.963 3.088 3.217 3.352 3.493 3.633 3.778 3.929 4.087 4.250 4.420

G TRGOVINA IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 3.013 3.200 3.460 3.633 3.272 3.303 3.384 3.484 3.586 3.692 3.858 4.032 4.214 4.403 4.601 4.799 5.005 5.221 5.445 5.679 5.878 6.084 6.297 6.517 6.745 6.981

H HOTELI IN RESTAVRACIJE, GOSTINSTVO 554 562 594 577 554 559 567 581 596 610 635 660 686 714 742 774 806 840 875 912 948 986 1.026 1.067 1.109 1.154

I PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE 1.856 2.037 2.251 2.398 2.243 2.243 2.310 2.408 2.510 2.611 2.728 2.851 2.979 3.113 3.253 3.400 3.553 3.712 3.879 4.054 4.236 4.427 4.626 4.835 5.052 5.279

M IZOBRAŢEVANJE 1.424 1.442 1.468 1.483 1.521 1.535 1.565 1.603 1.651 1.699 1.759 1.820 1.884 1.950 2.018 2.085 2.154 2.225 2.298 2.374 2.445 2.518 2.594 2.672 2.752 2.835

N ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 1.280 1.304 1.313 1.363 1.418 1.453 1.503 1.555 1.613 1.677 1.744 1.813 1.886 1.961 2.040 2.132 2.228 2.328 2.433 2.542 2.656 2.776 2.901 3.031 3.168 3.310

DRUGE DEJAVNOSTI (J, K, L, O, P) 7.807 8.211 8.684 9.065 9.007 9.112 9.335 9.624 9.941 10.279 10.639 11.012 11.397 11.796 12.203 12.606 13.022 13.451 13.895 14.354 14.813 15.287 15.776 16.281 16.802 17.340

1. DODANA VREDNOST (A DO P) 25.205 26.728 28.587 29.510 27.367 27.621 28.353 29.436 30.484 31.599 32.774 33.993 35.258 36.572 37.930 39.301 40.728 42.209 43.745 45.338 46.882 48.480 50.134 51.847 53.620 55.456

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo 683 652 667 668 622 659 665 671 678 685 695 706 716 727 738 748 760 771 783 794 806 818 830 843 856 868

Industrija 6.906 7.384 7.891 7.939 6.632 6.774 7.004 7.328 7.662 8.009 8.285 8.571 8.867 9.173 9.490 9.795 10.114 10.443 10.784 11.135 11.465 11.805 12.154 12.515 12.886 13.268

Gradbeništvo 1.681 1.935 2.260 2.384 2.099 1.983 2.021 2.182 2.247 2.337 2.431 2.528 2.629 2.734 2.844 2.963 3.088 3.217 3.352 3.493 3.633 3.778 3.929 4.087 4.250 4.420

Storitve 15.934 16.757 17.769 18.519 18.014 18.206 18.663 19.255 19.897 20.568 21.363 22.188 23.046 23.937 24.858 25.794 26.767 27.777 28.826 29.915 30.978 32.079 33.220 34.403 35.629 36.900

D    Visoka + srednje visoka tehnologija 2.451 2.709 2.983 3.114 2.682 2.831 3.010 3.220 3.440 3.672 3.810 3.951 4.097 4.250 4.408 4.549 4.694 4.844 4.999 5.159 5.317 5.479 5.647 5.819 5.997 6.179

D    Srednje nizka tehnologija 1.719 1.877 1.985 1.970 1.509 1.522 1.563 1.643 1.725 1.809 1.875 1.944 2.015 2.087 2.163 2.247 2.337 2.430 2.526 2.626 2.709 2.795 2.884 2.976 3.070 3.168

D    Nizka tehnologija 1.849 1.867 1.982 1.875 1.519 1.497 1.493 1.503 1.519 1.538 1.580 1.624 1.670 1.717 1.765 1.811 1.860 1.910 1.963 2.016 2.069 2.123 2.179 2.236 2.295 2.356

2. KOREKCIJSKE POSTAVKE 3.545 3.691 3.900 4.109 3.782 3.805 3.875 3.998 4.131 4.272 4.400 4.532 4.668 4.808 4.952 5.101 5.229 5.359 5.493 5.631 5.771 5.916 6.063 6.215 6.370 6.530

3. BRUTO DOMAČI PROIZVOD (3 = 1 + 2) 28.750 30.420 32.487 33.619 31.149 31.426 32.228 33.433 34.616 35.871 37.174 38.525 39.926 41.380 42.882 44.402 45.957 47.568 49.238 50.969 52.653 54.396 56.198 58.062 59.991 61.986  
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Tabela 27: Ciljni razvojni scenarij – spodnja meja polja najbolj verjetnega razvoja: Bruto domači proizvod v stalnih cenah leta 2005 v obdobju 2005 – 
2030; absolutni podatki 

SPODNJA MEJA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

absolutni podatki v milijonih EUR

A KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 679 649 664 665 619 640 643 653 661 672 678 685 692 699 706 713 720 727 734 742 749 757 764 772 779 787

B RIBIŠTVO 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

C RUDARSTVO 127 134 133 135 123 121 121 121 121 121 119 117 115 113 112 110 108 107 105 104 102 100 99 98 96 95

D PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 6.019 6.453 6.949 6.959 5.710 5.769 5.760 5.921 6.079 6.234 6.358 6.486 6.615 6.748 6.883 6.982 7.086 7.191 7.298 7.406 7.488 7.570 7.654 7.738 7.823 7.909

DA Proizvodnja hrane, pijač, tobačnih izdelkov 483 496 526 464 436 435 434 441 449 456 465 473 481 489 498 505 513 521 529 537 542 547 552 558 563 568

DB Proizvodnja tekstilij, usnjenih oblačil, tekstilnih in krznenih izdelkov323 307 323 312 199 203 203 208 214 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219

DC Proizvodnja usnja, obutve, usnjenih izdelkov razen oblačil 84 82 73 69 45 48 48 50 51 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

DD Obdelava in predelava lesa razen pohištva 205 221 252 228 201 201 200 206 212 218 222 227 232 236 241 245 248 252 255 259 262 266 269 272 276 279

DE Proizvodnja vlaknin, papirja, zaloţ., tisk. 429 434 457 454 395 405 406 416 424 434 440 447 454 461 468 474 480 486 492 498 503 508 513 518 522 527

       DE 21.1 Pro.vlaknin,papirja,kartona 83 74 82 64 52 55 58 60 62 63 63 63 64 64 64 65 65 65 66 66 66 67 67 67 68 68

       DE Ostalo 346 361 375 390 343 351 349 356 363 371 377 384 390 397 404 409 415 421 426 432 437 441 446 450 455 459

DF Proizvodnja koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DG Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 796 903 986 1.061 991 1.001 997 1.027 1.056 1.084 1.112 1.140 1.169 1.199 1.229 1.254 1.279 1.305 1.332 1.359 1.380 1.400 1.421 1.442 1.463 1.486

DH Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 383 394 413 403 362 367 366 377 387 397 405 414 422 431 440 444 449 453 458 462 465 468 471 473 476 479

DI Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 271 308 321 306 259 258 258 265 272 280 285 291 297 303 309 314 318 322 326 330 334 337 340 344 347 351

DJ Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov 1.064 1.173 1.249 1.259 887 898 898 924 949 974 999 1.024 1.050 1.076 1.103 1.122 1.142 1.163 1.185 1.207 1.223 1.239 1.256 1.272 1.289 1.306

       DJ 27.1 Pro.ţeleza, jekla, ferozlitin 128 127 152 152 103 129 137 141 143 146 148 149 150 151 152 153 154 155 155 156 157 158 158 159 160 161

       DJ 27.4 Pro. plemenitih in neţeleznih kovin 69 72 53 33 22 22 30 30 31 32 33 34 34 35 36 37 38 39 41 43 44 45 47 48 49 50

       DJ Ostalo 867 974 1.044 1.075 762 748 731 753 774 797 818 842 865 890 915 932 951 970 988 1.007 1.021 1.036 1.051 1.065 1.080 1.095

DK Proizvodnja strojev in naprav 649 707 776 825 720 730 728 751 772 793 809 826 843 860 878 891 904 918 932 946 958 971 983 996 1.009 1.023

DL Proizvodnja električne in optične opreme 688 758 821 812 626 634 633 652 670 688 702 716 731 746 761 773 785 796 808 820 830 840 850 861 871 881

DM Proizvodnja vozil in plovil 317 341 400 416 345 345 344 355 366 376 382 387 393 400 406 410 414 418 422 427 429 431 433 435 437 439

DN Proizvodnja pohištva, druge predelovalne dejavnosti, reciklaţa 325 328 352 349 242 243 242 249 256 263 266 269 272 275 278 280 283 285 287 289 291 292 294 295 297 298

E OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN VODO 761 797 809 845 799 802 802 816 832 848 869 891 913 936 959 978 997 1.017 1.036 1.057 1.072 1.089 1.105 1.121 1.138 1.155

F GRADBENIŠTVO 1.681 1.935 2.260 2.384 2.099 2.061 2.065 2.104 2.162 2.230 2.275 2.320 2.367 2.414 2.462 2.486 2.509 2.533 2.557 2.582 2.607 2.634 2.660 2.686 2.713 2.740

G TRGOVINA IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 3.013 3.200 3.460 3.633 3.272 3.261 3.261 3.307 3.366 3.429 3.498 3.568 3.639 3.712 3.786 3.822 3.859 3.895 3.932 3.970 4.009 4.049 4.090 4.131 4.172 4.214

H HOTELI IN RESTAVRACIJE, GOSTINSTVO 554 562 594 577 554 552 552 557 565 573 584 596 608 620 632 638 644 650 657 663 668 673 679 684 690 695

I PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE 1.856 2.037 2.251 2.398 2.243 2.248 2.247 2.288 2.335 2.381 2.429 2.478 2.527 2.578 2.629 2.661 2.693 2.725 2.758 2.791 2.819 2.847 2.875 2.904 2.933 2.963

M IZOBRAŢEVANJE 1.424 1.442 1.468 1.483 1.521 1.502 1.502 1.528 1.555 1.582 1.611 1.640 1.669 1.699 1.730 1.755 1.781 1.806 1.833 1.859 1.878 1.897 1.916 1.935 1.954 1.974

N ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 1.280 1.304 1.313 1.363 1.418 1.403 1.403 1.424 1.448 1.475 1.519 1.565 1.611 1.660 1.710 1.760 1.812 1.865 1.921 1.977 2.037 2.098 2.161 2.225 2.292 2.361

DRUGE DEJAVNOSTI (J, K, L, O, P) 7.807 8.211 8.684 9.065 9.007 8.957 8.957 9.090 9.253 9.422 9.660 9.903 10.153 10.408 10.670 10.772 10.874 10.978 11.082 11.187 11.294 11.401 11.510 11.619 11.730 11.841

1. DODANA VREDNOST (A DO P) 25.205 26.728 28.587 29.510 27.367 27.318 27.316 27.813 28.379 28.970 29.603 30.251 30.913 31.590 32.283 32.680 33.086 33.498 33.916 34.341 34.727 35.118 35.515 35.917 36.324 36.737

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo 683 652 667 668 622 643 646 657 665 675 682 688 695 702 709 716 723 730 738 745 752 760 767 775 783 791

Industrija 6.906 7.384 7.891 7.939 6.632 6.692 6.682 6.857 7.031 7.202 7.346 7.493 7.644 7.797 7.954 8.070 8.192 8.315 8.440 8.567 8.662 8.759 8.857 8.957 9.057 9.159

Gradbeništvo 1.681 1.935 2.260 2.384 2.099 2.061 2.065 2.104 2.162 2.230 2.275 2.320 2.367 2.414 2.462 2.486 2.509 2.533 2.557 2.582 2.607 2.634 2.660 2.686 2.713 2.740

D    Visoka + srednje visoka tehnologija 2.451 2.709 2.983 3.114 2.682 2.710 2.703 2.784 2.864 2.941 3.004 3.070 3.136 3.204 3.274 3.327 3.382 3.438 3.495 3.552 3.597 3.642 3.688 3.734 3.781 3.828

D    Srednje nizka tehnologija 1.719 1.877 1.985 1.970 1.509 1.524 1.523 1.566 1.609 1.652 1.691 1.730 1.770 1.811 1.853 1.881 1.910 1.939 1.970 2.000 2.023 2.045 2.068 2.091 2.114 2.137

D    Nizka tehnologija 1.849 1.867 1.982 1.875 1.519 1.535 1.534 1.570 1.605 1.641 1.663 1.686 1.709 1.732 1.756 1.775 1.794 1.814 1.834 1.854 1.869 1.883 1.898 1.913 1.928 1.943

2. KOREKCIJSKE POSTAVKE 3.545 3.691 3.900 4.109 3.782 3.803 3.839 3.877 3.955 4.034 4.135 4.238 4.344 4.453 4.564 4.655 4.749 4.844 4.940 5.039 5.130 5.222 5.316 5.412 5.509 5.609

3. BRUTO DOMAČI PROIZVOD (3 = 1 + 2) 28.750 30.420 32.487 33.619 31.149 31.121 31.155 31.690 32.334 33.004 33.738 34.489 35.257 36.043 36.847 37.336 37.835 38.342 38.857 39.380 39.857 40.340 40.831 41.329 41.834 42.346  
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Tabela 28: Prikaz ključnih značilnosti razvojnih scenarijev EU (Evropska komisija: »Five Possibile Futures for EU«) 

                           
SCENARIJ 

  

KAZALCI 

 

Zmagovito tržišče 

 

Sto rož 

 

Delitev odgovornosti 

 

Kreativne družbe 

 

Nemirne soseske 

 

 

Tehnologija 

Pride do tretje industrijske 

revolucije, spodbujene s hitrim 
razvojem podjetništva. Na 
področju tehnološkega razvoja 
in organizacije se svet vse bolj 
zgleduje po t.i. "Ameriškem 
modelu". 

Razpad velikih družb, ki jih 

nadomestijo hitro rastoča in 
razvijajoča se majhna podjetja in 
neformalne družbe. 

Pride do tretje industrijske 

revolucije, ki je podprta z 
novim trendom v tehnološkem 
razvoju. Novi cilj je približati 
se potrošniku. Delničarska 
struktura podjetij. 

Hiter razvoj okolju prijazne 

industrije, vzpodbujen s strani 
politike. Posledično se 
zmanjšajo privatne investicije, 
predvsem v t.i. bio-tehnološke 
obrate. reorganizacija podjetij 
na podlagi demokratičnih 
principov. 

Evropa počasi a vztrajno 

izgublja gospodarski 
vpliv, predvsem na 
področju visoko 
tehnološke industrije. 
Politično vmešavanje v 
reorganizacijo večjih 
podjetij.  

 

 

 

Administracija 

Večje zmanjšanje 

administracije. Določene 
dejavnosti, ki jih je prej 
opravljal javni sektor sedaj 
prevzamejo privatna podjetja. 

Nacionalne administracije so 

zaradi svoje velikosti in 
posledične okornosti nesposobne 
izvesti prepotrebne reforme.  V 
očeh javnosti administracija 
izgubi ugled in pomen, njene 
naloge pa prevzamejo privatne 
organizacije. 

Reforma javnega sektorja po 

principih decentralizacije, 
transparentnosti in jasnih 
nosilcev odgovornosti, poveča 
se vloga nadzornih 
mehanizmov. 

Razvoj javnega in privatnega 

neprofitnega sektorja. 
Nevladne organizacije vse bolj 
aktivne in konkurenčne v 
ponudbi javnih storitev 
(šolstvo, zdravstvo...). 

Reforma javnega sektorja, 

v kateri pa prevlada 
varnost nad 
transparentnostjo, 
posledično se krepi 
centralizacija in izgublja 
fleksibilnost. 
 

Institucije EU Minimalne institucionalne 
reforme, šibkejše mednarodno 
politično sodelovanje, 
nacionalizacija skupne 
kmetijske politike EU, večje 
zmanjšanje obsega strukturnih 
skladov, Vloga Evropske 
komisije je omejena zgolj na 
nadzor notranjega trga EU, 

omejeno mednarodno 
sodelovnje. Širitev EU z 
državami: srednja in vzhodna 
Evropa, Ciper, Malta, države 
EFTE in Turčija. 

Ni institucionalnih reform, 
šibkejše politično mednarodno 
sodelovanje ob pomanjkanju 
stabilnega finančnega proračuna. 
Pojavijo se težnje po ohlapnejših 
povezavah notraj EU ali celo po 
odcepitvi. 
EU se leta 2006 razširi zgolj na 
države srednje in vzhodne 

Evrope, nadaljna širitev 
zamrznjena. 

V začetku le omejene 
institucionalne reforme in 
širitev na države srednje in 
vzhodne Evrope, Ciper in 
Malto, čemur sledijo nadaljne 
institucionalne reforme. 
Krepitev in odpiranje novih 
skupnih mednarodnih političnih 
nastopov (zunanje zadeve, 

sodno in policijsko 
sodelovanje). Decentralizacija, 
povečanje proračuna EU . 

Omejene institucionalne 
reforme. Širitev leta 2008 na 
države srednje in vzhodne 
evrope, Ciper in Malto, z 
nadaljno širitvijo se zavlačuje. 
Velik napredek na področju 
socialne in okoljevarstvene 
politike, mednarodno 
sodelovanje na sodnem in 

notranjem področju EU. 

Omejene institucionalne 
reforme. Skupen 
mednarodni nastop EU na 
področju varstva meje, 
skupna varnostna 
obveščevalna služba, 
znižanje prisojnosti 
Evropske komisije in 
Evropskega sodišča.  

Razširitev zgolj na države 
srednje in vzhodne 
Evrope, z nadaljno 
širitvijo se zavlačuje. 

Globalizacija Počasi a vztrajno se krepi prost 
pretok invseticij in trgovine. 

Vlade ne posvečajo dovolj 
pozornosti vprašanjem z 
neekonomskega področja 
(kriminal, okolje...). Vse večji 
razkorak med revnimi in 
bogatimi. 

Napredek globalizacije. 
Razhajanje med tehnološko 

globalizacijo in mednarodnim 
sodelovanjem. Vzpodbujena 
samoregulacija na ekonomskem 
področju. Nevarnost da 
neekonomski problemi 
(okoljevarstvo, kriminal...) uidejo 
nadzoru je vse večja. 

Napredek tako na področju 
globalizacije kot 

regionalizacije. EU poziva  k 
večji mednarodni koordinaciji 
tudi na neekonomskih 
področjih. Novo nastala 
globalna civilna družba postaja 
vse bolj integrirana v 
internacionalne institucije. 

Politično vzpodbujeno 
zaviranje globalizacije. EU se 

preusmeri v socialno in 
okoljevarstveno zaščito. 

Pride do zaviranja 
globalizacije, saj se tako 

politika kot gospodarstvo 
povezujeta na regionalni 
ravni. 
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Tabela 29: Primerjava projekcij prebivalstva med Scenarijema iz leta 2007 (Sc ++ in SC +) ter Ciljnim razvojnim scenarijem (EUROPOP2008-
srednja) 
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