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POVZETEK 

Diplomska naloga statistično analizira oblikovanje in gibanje cen električne energije, 

zemeljskega plina, daljinske toplote in nekaterih naftnih derivatov v Sloveniji. Zaradi 

strateškega pomena energentov za obstoj človeštva so v nalogi predstavljeni načini njihovega 

pridobivanja in uporabe ter organiziranost energetskega sektorja v naši drţavi. Opredelili smo 

tudi osnovne statistične pojme. Na podlagi analize časovnih vrst smo proučili dogajanja v 

preteklosti z izračuni koeficientov relativnih števil. Statistične koeficiente smo pojasnili in jih 

grafično prikazali. Gibanje cen v prihodnosti smo napovedali z uporabo linearnega trenda. Iz 

frekvenčne porazdelitve smo izračunali in razloţili Ginijev koeficient.  

Ključne besede: statistična analiza, električna energija, zemeljski plin, naftni derivati, cene, 

analiza časovnih vrst. 

SUMMARY 

The diploma thesis covers the statistical analysis of price creation and movement of 

electricity, natural gas, remote heating and certain oil derivatives in Slovenia. Due to the 

strategic significance of energy products for man's existence, methods for the acquisition, 

utilisation and organisation of the energy sector in Slovenia have been presented. Basic 

statistical terms were defined and on the basis of time series analysis, events in the past were 

examined by calculating the coefficients of relative numbers. Statistical coefficients were 

clarified and presented graphically. Future movements of prices were forecasted using a linear 

trend with the Gini coefficient calculated and clarified based on the frequency of allocation. 

Keywords: statistical analysis, electricity, natural gas, oil derivatives, price, time series 

analysis.  
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Za ţivljenje na Zemlji in razvoj človeštva so potrebni energetski viri, ki jih razdelimo na 

trajne ali obnovljive in neobnovljive vire. 

Obnovljivi viri energije so naravni viri, ki se v naravi nenehno obnavljajo in po količini 

bistveno presegajo potrebe človeštva. Glavni obnovljivi vir energije je Sonce, ki vsak dan sije 

na Zemljo (Medved in Arkar 2009, 7).  

V vsakdanjem ţivljenju potrebujemo tekoča goriva za pogon vozil, električno in toplotno 

energijo (Medved in Arkar 2009, 9). Velik del toplotne in električne energije pridobimo iz 

fosilnih goriv, kot sta premog in zemeljski plin. Fosilna goriva spadajo med neobnovljive vire 

energije, kar pomeni, da jih ne bomo mogli večno izkoriščati, ampak jih bomo morali 

nadomestiti z drugimi viri energije (Graham 2000, 4). Na ceno energije pa ne vpliva dejstvo, 

ali je ta pridobljena iz obnovljivih ali neobnovljivih virov. 

Cena bencina je odvisna od cen surove nafte, ki je leta 2008 dosegla rekord pri 147 dolarjih za 

sod. Na ceno nafte vplivajo svetovne zaloge surove nafte, gibanja na svetovnih borzah, 

količina načrpane nafte, naravne katastrofe, politične razmere v drţavah, kjer so velika 

nahajališča. V Sloveniji se je posledično cena 95-oktanskega bencina v zadnjih dveh letih 

zvišala z 0,83 evra za liter na 1,29 evra za liter, kar pomeni povečanje za 55 odstotkov (Jug 

2011, 12). Po podatkih o cenah 95-oktanskega bencina po Evropi, objavljenih na spletni strani 

Avto-moto zveze Slovenija (2011) dne 7. 4. 2011, se njegova cena giblje od 0,65 evra za liter 

v Rusiji, do 1,72 evra za liter na Norveškem.  

Tudi cene zemeljskega plina ves čas rastejo in padajo, medtem ko končne cene električne 

energije ne nihajo tako izrazito kot cene bencina in kurilnega olja, ampak se deleţ posameznih 

elementov v strukturi končne cene spreminja. Na ceno električne energije in zemeljskega 

plina je vplivalo dokončno odprtje trga v Sloveniji s 1. 7. 2007. Trg se je sprostil tudi v 

drţavah Evropske unije zaradi večje konkurenčnosti evropske industrije ameriški, kjer je cena 

električne energije niţja.  

V diplomski nalogi se bomo osredotočili na energente, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem 

ţivljenju, kot so tekoča goriva, zemeljski plin, električna energija in daljinska toplota. Preučili 

bomo način oblikovanja in strukturo cene navedenih energentov v Republiki Sloveniji. Z 

nalogo ţelimo spoznati, kaj je zajeto v končni ceni energentov, ki jo plačujejo gospodinjski 

odjemalci. Analizirali in primerjali bomo cene električne energije ter zemeljskega plina po 1. 

juliju 2007, ko so gospodinjski odjemalci pridobili moţnost izbire dobavitelja. Z diplomsko 

nalogo bomo olajšali problem slovenskega končnega odjemalca, kako dobiti najboljšo 

ponudbo električne energije in zemeljskega plina, saj so se z odprtjem trga pojavili novi 
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ponudniki s konkurenčnejšo ceno. V nalogi bomo tudi statistično analizirali gibanje cen 

tekočih goriv v obdobju zadnjih treh let. Diplomska naloga bo lahko sluţila kot izhodišče za 

nadaljnje raziskave. 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

1.2.1 Namen 

Namen diplomske naloge je predstaviti energente, ki jih vsakodnevno uporabljamo doma in 

pri delu, ter statistično analizirati gibanje njihovih cen v Republiki Sloveniji. Poudarek bo na 

statistični analizi cen. V analizo bomo vključili različne energente, jih cenovno primerjali med 

seboj ter na podlagi lastnih izračunov ugotovili, kakšen strošek predstavlja poraba energentov 

v Republiki Sloveniji. 

1.2.2 Cilji 

Cilji teoretičnega dela naloge so: 

– izdelati pregled ponudbe energentov in njihovih dobaviteljev za gospodinjske odjemalce 

v Sloveniji; 

– prikazati zakonsko urejenost energetike v Sloveniji; 

– prikazati strukturo cene za posamezni energent ter razmerja elementov v strukturi cene. 

Cilji empiričnega dela naloge so: 

– statistično analizirati gibanje cen električne energije in zemeljskega plina za gospodinjske 

odjemalce v Sloveniji od 1. julija 2007, ko je bil odprt trg; 

– statistično analizirati gibanje cen tekočih goriv kot so bencin, dizelsko gorivo, kurilno 

olje v obdobju 2007–2010; 

– na podlagi metode analize časovnih vrst oceniti gibanje cen tekočih goriv v prihodnje. 

1.2.3 Trditve 

V diplomski nalogi bomo skušali preveriti naslednje trditve: 

– Po odprtju trga z električno energijo se je njena cena za končnega odjemalca povečala za 

več kot 10 odstotkov. 

– Cena zemeljskega plina brez taks, trošarin, dodatka za energetsko učinkovitost in DDV-ja 

se za gospodinjske odjemalce, ki porabijo od 501 do 1500 Sm
3
 na leto, razlikuje za več 

kot 10 odstotkov med cenovno najugodnejšim dobaviteljem in dobaviteljem z najvišjo 

ceno. 

– V obdobju od začetka leta 2007 do konca leta 2010 so se trošarine v končni ceni 

kurilnega olja povečale za več kot 100 odstotkov. 
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– Cene bencina in kurilnega olja bodo v prihodnje še rastle. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Diplomska naloga bo sestavljena iz dveh delov: teoretičnega in empiričnega. 

V prvem, teoretičnem delu bomo uporabili deskriptivni pristop, ki bo obsegal: 

– metodo deskripcije, v okviru katere bomo opisovali dejstva in razlagali pojme; 

– metodo kompilacije, saj bomo navajali mnenja in citate drugih avtorjev; 

– komparativno metodo, primerjanje dejstev, ugotavljanje podrobnosti in razlik ter 

oblikovanje različnih sklepov; 

– zgodovinsko metodo, da bomo uporabili dokumente, iz katerih bomo spoznali to, kar se 

je v preteklosti zgodilo. 

Pri svojem delu bomo uporabili domačo in tujo literaturo, elektronske vire, članke v 

strokovnih in znanstvenih revijah. 

V empiričnem delu bomo uporabili metodo opisne statistike in metodo analize časovnih vrst 

za analizo trenda. Za tabelarične in grafične prikaze podatkov si bomo pomagali z 

računalniškim programom Microsoft Excel.  

Uporabili bomo predvsem sekundarne podatke Statističnega urada Republike Slovenije, 

poročila Ministrstva za gospodarstvo s področja energetike, podatke, dostopne na spletnih 

straneh Javne agencije Republike Slovenije za energijo, Petrola, Geoplina. 

1.4 Predpostavke in omejitve diplomskega dela 

1.4.1 Predpostavke  

Glede na sodoben in hiter način ţivljenja predpostavljamo, da se bo poraba energentov 

povečevala. S tem mislimo porabo tekočih goriv, električne energije in zemeljskega plina. O 

učinkoviti in varčni rabi energije so premalo osveščeni tako gospodinjski kot poslovni 

odjemalci. Rešitev ni v varčevanju, ampak v vlaganju v ukrepe učinkovite rabe energije. Med 

take ukrepe vsekakor spada podeljevanje nepovratnih finančnih sredstev za naloţbe v večjo 

energetsko učinkovitost stavb. To bi posledično vodilo v niţjo porabo energije za ogrevanje in 

tako zniţevalo stroške ogrevanja. 

Naslednjo predpostavko predstavlja dejstvo, da se bodo cene energentov zviševale. Obdobje 

poceni in zlahka dostopnih fosilnih goriv se izteka, saj so ta omejena. Za razvoj novih 

tehnologij, s katerimi bomo izkoriščali predvsem neobnovljive vire energije, so potrebna 

poleg zadostnih znanj tudi zadostna finančna sredstva. 
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1.4.2 Omejitve 

Temeljno omejitev predstavlja izbor preučevane skupine odjemalcev, saj bomo analizirali 

gibanje cen energentov za gospodinjske odjemalce. 

Naslednjo omejitev predstavlja časovni okvir. Čeprav je bil energetski zakon sprejet leta 

1999, je popolno odprtje trgov z električno energijo in zemeljskim plinom za gospodinjske 

odjemalce začelo veljati šele s 1. julijem 2007, zato smo analizo gibanja cen za omenjena 

energenta vezali na obdobje po tem datumu.  
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2 ENERGIJA IN ENERGETSKI VIRI 

V literaturi obstajajo različne razlage za besedo energija. Medved in Arkar (2009, 7) 

opredelita energijo kot naravno dobrino, ki naj bi bila na voljo v izobilju. Kljub temu da je 

energija vsepovsod okrog nas, je ne moremo videti, lahko pa občutimo njene učinke. Energijo 

si lahko predstavljamo tudi kot sposobnost sistema za izvajanje dejavnosti. Srečamo jo lahko 

v različnih oblikah, in sicer kot mehansko ali toplotno energijo, zvočno energijo, kemično 

vezano energijo fosilnih in jedrskih goriv ter biomase, kot energijo vode, vetra, sončno in 

električno energijo. Energija lahko prehaja iz ene oblike v drugo, ne dá se je uničiti in tudi iz 

nič ne more nastati (Novak in Medved 2000, 8). Tako se lahko vodna energija v 

hidroelektrarnah spremeni v električno energijo, energija v gorivu avtomobila pa v toplotno in 

gibalno energijo. 

Drugi vir razloţi energijo kot osnovo vsake oblike ţivljenja. Ker energija izhaja iz vesolja, je 

vse v naravi odvisno od nje. Energija predstavlja moč in silo. Prisotna je pri vsakem gibanju. 

Uporabljamo jo pri delu. S pomočjo energije ogrevamo naše domove, razsvetljujemo mesta. 

Energija poganja avtomobile, vlake, letala in rakete ter stroje v tovarnah in delovne stroje na 

kmetijah. Energija sonca daje podnevi svetlobo in toploto in tako omogoča rast rastlin 

(Energap 2011a). 

Energetski zakon (UPB2 2007) razlaga energijo kot vsako obliko proizvedene ali pridobljene 

energije, namenjene za nadaljnjo dobavo ali prodajo. 

Ker človek za pridobivanje energije izrablja različne energetske vire, smo poiskali razlago 

tudi za pojem »energetski viri«. Statistični urad Republike Slovenije (2011a) na svoji spletni 

strani enači pojem energetski viri z energenti, pojasni pa ga kot vsa trda, tekoča in plinasta 

goriva ter vse obnovljive vire energije in električno energijo. Kot smo ţe v uvodu nakazali, 

energetske vire ločimo na obnovljive in neobnovljive. 

2.1 Obnovljivi viri energije 

V uvodu smo spoznali, da so obnovljivi viri energije (v nadaljevanju OVE) naravni viri, ki se 

nenehno obnavljajo. Večina obnovljivih virov vsaj posredno izvira iz sončne energije, ki bo 

po ocenah strokovnjakov na voljo še vsaj štiri milijarde let. Glavni značilnosti OVE sta njihov 

velik potencial in neomejena trajnost, kar z drugimi besedami pomeni, da je njihova uporaba 

skoraj neomejena, saj se v naravi nenehno obnavljajo in presegajo potrebe človeštva po 

energiji (Biotherm 2011). 

Tudi energetski zakon (UPB2 2007) definira OVE kot vire energije, ki se v naravi ohranjajo 

in v celoti ali preteţno obnavljajo, zlasti pa med te vire uvršča energijo vodotokov, vetra in 

biomase ter geotermalno in neakumulirano sončno energijo. 
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Pomen OVE se je skozi zgodovino spreminjal. V obdobju pred iznajdbo parnega stroja so bili 

OVE edini viri, ki jih je človek uporabljal pri vseh svojih dejavnostih, vključno z gradnjo 

bivališč. Šele z iznajdbo parnega stroja se je začelo obdobje fosilnih goriv, katerih poraba se 

je vse do danes povečevala. Ko so znanstveniki sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja začeli 

opozarjati na škodljive učinke toplogrednih plinov in onesnaţevanje okolja zaradi uporabe 

fosilnih goriv, smo se vse bolj začeli zavedati ključnega pomena obnovljivih virov za 

prihodnost sveta (Medved in Arkar 2009, 8). 

V svetu so danes OVE prisotni v industriji, v sistemih daljinskega ogrevanja, pri proizvodnji 

električne energije iz hidroenergije, biomase, vetrne in sončne energije ter v prometu z 

uporabo biogoriv. V Sloveniji je zaradi izjemne pokritosti gozdov najpomembnejši OVE 

lesna biomasa. Tri četrtine lesne biomase se porabi v gospodinjstvih za ogrevanje. Zaradi 

nadpovprečnega vodnega bogastva je naš drugi najbolj uporabljen obnovljivi vir 

hidroenergija, medtem ko geotermalne energije še nismo začeli izkoriščati. Slovenija tudi še 

nima večje vetrne elektrarne (Babuder idr. 2009, 38–43).  

Obnovljive vire energije avtor deli v šest skupin (Medved in Arkar 2009, 9): 

– sončno energijo, 

– biomaso, 

– vodno energijo, 

– vetrno energijo, 

– geotermalno energijo in  

– energijo morij in oceanov. 

2.1.1 Sončna energija 

Sonce, ki je naša največja zvezda, je neizčrpen in čisti vir obnovljive energije. Sončna 

energija prihaja na Zemljo v obliki kratkovalovnega elektromagnetnega valovanja in 

velikokrat presega količino energije, ki jo pridobivamo iz fosilnih in jedrskih goriv (Babuder 

idr. 2009, 52).  

Izrabljanje sončne energije je odvisno od količine sončnega sevanja, na katero vplivajo 

geografski dejavniki, kot so lega, vreme in letni čas. Sončno energijo pretvarjamo s pomočjo 

sončnih kolektorjev v toplotno energijo, s katero ogrevamo sanitarno vodo in bivališča, v 

novejšem času pa jo uporabljamo tudi za hlajenje. Izrabljanje sončne energije za proizvodnjo 

toplote ima določene prednosti. Naštete so glavne prednosti (Agencija za prestrukturiranje 

energetike 2011): 

– neizčrpen in zanesljiv OVE, ki je dostopen vsem; 

– nizki stroški investicije; 

– enostavno vzdrţevanje sistema z nizkimi stroški; 

– zniţani stroški priprave tople vode in ogrevanja na račun manjše porabe fosilnih goriv; 
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– zmanjšanje emisij CO2.  

Sončno energijo izrabljamo za proizvodnjo električne energije s toplotnimi elektrarnami ali s 

pomočjo sončnih celic. Toplotne elektrarne delujejo na principu uparjanja vode. Para obrača 

turbine in ustvarja električno energijo. Vir energije za segrevanje in uparjanje vode je sončno 

sevanje, ki ga lahko s pomočjo sončnih celic pretvorimo v električno energijo. To imenujemo 

fotovoltaični pojav (Novak in Medved 2000, 54).  

2.1.2 Biomasa 

Biomasa je organska snov. Nastaja s pomočjo sončne energije in fotosinteze.
1
 Sončna energija 

ostane vezana v rastlini, dokler ta zaradi bioloških ali toplotnih procesov ne razpade. Kot 

biomasa se uporabljajo predvsem les in lesni odpadki, povečuje pa se tudi deleţ drugih oblik 

biomase, kot so kmetijski odpadki (slama, ţivalski gnoj), energetske rastline (vrba, evkaliptus, 

topol), ostanki pri proizvodnji industrijskih rastlin, sortirani odpadki iz gospodinjstev, 

odpadne gošče oziroma usedline (Medved in Arkar 2009, 11). 

Biomasa je primerna za pridobivanje električne in toplotne energije ter biogoriv, kot so 

biodizel, bioetanol in bioolja. Z lesno biomaso zadostimo med 7 in 10 odstotkov osnovnih 

energetskih potreb na svetu (Medved in Arkar 2009, 12). 

2.1.3 Vodna energija 

Voda je za premogom, nafto in plinom tretji največji vir za proizvodnjo električne energije. V 

svetu je kar 18,5 odstotka električne energije proizvedene na podlagi hidroenergije
2
 (Energap 

2011b). V Sloveniji je leta 2007 hidroenergija prispevala kar 96,7 odstotka k proizvodnji 

električne energije iz OVE (Babuder idr. 2009, 43). 

Hidroenergija je obnovljivi vir energije, ki se v naravi stalno obnavlja, je čist, saj pri 

delovanju hidroelektrarn ne prihaja do nikakršnih škodljivih odpadkov, emisij CO2 ali 

drugega onesnaţevanja okolja. Vendar pa izgradnja hidroelektrarn trajno posega v okolje 

zaradi izgube obdelovalnih površin in pripomore k pojavu megle. Hkrati zajezitve rek 

omogočajo učinkovitejše namakanje in preprečujejo poplave (Agencija za učinkovito rabo 

energije 2011). 

Ţe naši predniki so izkoriščali energijo vode za pogon mlinov, ţag in črpalk, danes pa 

hidroenergija sluţi za pridobivanje električne energije. Izkoriščanje vodne energije je odvisno 

od geografske lege in klimatskih pogojev. Pretvorba vodne v električno energijo poteka v 

                                                      
1
 Fotosinteza je proces, pri katerem se s pomočjo klorofila in pod vplivom sončne svetlobe iz vode, 

ogljikovega dioksida in zraka tvori ogljikov hidrat, obenem pa se sprošča kisik.  
2
 Hidroenergija pomeni energijo vode. 
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hidroelektrarnah, ki izrabljajo moč vodnega padca in pretoka vode. Glede na to razlikujemo 

različne tipe hidroelektrarn (Agencija za učinkovito rabo energije 2011): 

– Pretočne hidroelektrarne, ki izkoriščajo veliko količino vode in majhne padce. 

– Akumulacijske hidroelektrarne izkoriščajo manjše količine vode in velik višinski padec. 

V teh elektrarnah vodo akumulirajo z nasipi zato, da je zagotovljen določen pretok tudi v 

času, ko je vode manj. 

– Pretočno-akumulacijske elektrarne so kombinacija pretočnih in akumulacijskih elektrarn. 

Glede na moč razdelimo hidroelektrarne tudi po velikosti. V zadnjem času vedno bolj 

pridobivajo na pomenu male in srednje hidroelektrarne z močjo nekaj 10 MW. Male 

hidroelektrarne so manjši objekti, zgrajeni na manjših vodotokih, in bistveno manj posegajo v 

okolje. Največ malih hidroelektrarn v Sloveniji je na Gorenjskem in Primorskem, medtem ko 

so velike hidroelektrarne postavljene na rekah Drava, Sava in Soča (Moja energija 2011a). 

2.1.4 Vetrna energija 

Strokovnjaki menijo, da so pred več kot pet tisoč leti energijo vetra prvi uporabljali Egipčani 

za plutje primitivnih jader po reki Nil. Pred dobrimi dva tisoč leti so na Kitajskem, v 

Afganistanu in Perziji izkoriščali energijo vetra za pogon namakalnih koles in mletje ţit. V 

Evropi so mline na veter začeli graditi v dvanajstem stoletju. V Sloveniji pa naj bi bili prvi 

mlini na veter zgrajeni v 16. stoletju med rekama Muro in Dravo. V slovenskih solinah so 

prve vetrne črpalke postavili sredi 19. stoletja (Medved in Arkar 2009, 134–135). 

Danes se vetrna energija uporablja za pridobivanje električne energije. Veter, ki nastaja zaradi 

neenakomernega segrevanja zemeljske površine, je zrak v gibanju. Izkoriščanje vetrne 

energije je smiselno tam, kjer pihajo stalni vetrovi s povprečno letno hitrostjo najmanj 5 m/s. 

Vetrna elektrarna, ki pretvarja energijo vetra v električno energijo, proizvede največ energije 

pri hitrostih vetra med 15 in 25 m/s, pri višjih hitrostih pa se zaradi preprečitve poškodb 

ustavi (Gorenjske elektrarne 2011). 

V Sloveniji so vetrovi večino nestabilni ali sunkoviti, kar je lahko tudi eden od vzrokov, da še 

nimamo vetrne elektrarne. Največ vetrnih elektrarn po svetu je v Kaliforniji, na Danskem in v 

Nemčiji (Modra energija 2011). 

2.1.5 Geotermalna energija 

Pridevnik geotermalna je sestavljen iz pojmov geo in termal. Slovar slovenskega knjiţnega 

jezika razlaga besedo geo kot zemljo, besedo termal pa kot toploto. Geotermalna energija 

torej pomeni toploto, ki prihaja iz notranjosti zemlje, zato lahko trdimo, da geotermalna 

energija obstaja toliko časa, kot obstaja Zemlja. Globoko pod zemeljsko površino je zelo 

vroče, saj se na vsakih 100 metrov globine temperatura poviša za 3 stopinje Celzija. Meteorne 
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padavine, ki prodirajo v globino, se tam segrejejo in prihaja na površje kot vrela voda, ki ji 

rečemo izvir ali gejzir. Na takih območjih pogosto nastanejo termalna zdravilišča. 

Geotermalno energijo, ki se na zemeljsko površje prenaša v obliki tople vode, danes 

izkoriščamo za oskrbo s toploto in za proizvodnjo električne energije. Edina elektrarna v 

Evropi, ki izkorišča geotermalno energijo za proizvodnjo električne energije, je v kraju 

Larderell v Italiji in je bila zgrajena ţe leta 1913. Poleg Italije imajo ugodne pogoje za 

izkoriščanje geotermalne energije v Evropi še Grčija in Turčija (Medved in Arkar 2009, 154–

155). 

2.1.6 Energija morij in oceanov 

Morja in oceani pokrivajo kar 2/3 celotne površine Zemlje in so velik vir energije v obliki 

toplote, potencialne energije plimovanja, morskih tokov in potencialne ter kinetične energije 

valovanja. Plimovanje morja se periodično ponavlja in je posledica hkratnega delovanja 

privlačnih sil Sonca in Lune ter vrtenja Zemlje. Razliko med plimo, ki predstavlja povišano 

gladino morij in oseko, ki je plimi nasproten pojav, imenujemo bibavica. Na višino bibavice 

vplivajo poleg nebesnih teles še lega in velikost obale ter oblika morskega dna. Valovanje 

nastane zaradi delovanja vetra na vodno površino. Kinetično in potencialno energijo valov 

spreminjamo s posebnimi sistemi v električno energijo. Energijo plimovanja in morskih tokov 

izkoriščamo s pomočjo podvodnih turbin, ki spominjajo na vetrnice in so zaradi večje gostote 

vode za enako moč precej manjše. Toplotna energija oceanov predstavlja razliko med plastjo 

vode do globine 50 metrov in plastjo vode na globini med 500 in 1000 metrov. Temperatura 

vode znaša na globini 1000 metrov le 6 stopinj Celzija, ker sončno sevanje ne doseţe te 

globine, medtem ko je temperatura vrhnjih plasti tropskih oceanov okrog 27 stopinj Celzija. 

To toplotno razliko izkoriščamo za delovanje oceanskih toplotnih elektrarn (Medved in Arkar 

2009, 13 in 168–172). 

2.2 Fosilna goriva  

V uvodu smo spoznali, da fosilna goriva spadajo med neobnovljive vire energije. V naravi se 

ne obnavljajo, zato so njihove zaloge omejene. Sčasoma jih bomo morali nadomestiti z 

drugimi viri energije. Najprej pa bomo morali razviti nove tehnologije, s katerimi bomo druge 

energetske viri tudi znali izkoriščati, sicer bo na Zemlji lahko ţivelo bistveno manj ljudi, kot 

jih ţivi zdaj (Medved in Arkar 2009 7–9). 

Kar 5/6 vse energije, ki jo rabimo pri opravljanju svojega dela in v zasebnem ţivljenju, 

pridobimo prav iz fosilnih goriv, ki so nastajala milijone let, človeštvo pa jih bo ob zdajšnjem 

načinu ţivljenja porabilo v nekaj stoletjih. V zdajšnjem času iz fosilnih goriv pridobivamo 

tekoča goriva za pogon transportnih sredstev, električno in toplotno energijo (Graham 2000, 

4).  
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Premog je najbolj razširjeno fosilno gorivo na svetu. Poleg premoga pa med fosilna goriva 

uvrščamo tudi nafto in zemeljski plin. Fosilna goriva so sestavljena iz molekul vodika in 

ogljika, zato jih tudi imenujemo ogljikovodiki, ker pa so nastajala v zemeljski skorji s 

pomočjo sončne energije pred milijoni leti, so dobila ime fosilna goriva (Graham 2000, 4; 

Novak in Medved 2000, 13). 

2.2.1 Nastanek fosilnih goriv 

Nastanek fosilnih goriv pojasnjuje več teorij. Najverjetnejša teorija trdi, da so fosilna goriva 

na Zemlji nastajala v daljni preteklosti iz odmrlih rastlin in ţivali. Pred več kot 300 milijoni 

let je bilo na Zemlji veliko drevja in orjaške praproti, ki je večinoma rastla na močvirnatih 

tleh. Ko je to rastlinje odmrlo, je potonilo v močvirje. Pod vodo in blatom je primanjkovalo 

kisika, zato rastlinje ni segnilo. Plasti odmrlega rastlinja so se večale in občasno je te plasti 

prekrila tudi zemlja. Z vedno novimi plastmi odmrlega rastlinja se je ustvarjal pritisk na 

spodnje plasti. Tako je najprej nastala šota, iz katere je zaradi vedno večjega pritiska nastal 

lignit, ki je najmlajši od vseh vrst premoga. S povečevanjem pritiska na plasti lignita je nastal 

rjavi premog in z nadaljnjim povečevanjem pritiska je iz rjavega premoga nastal črni premog, 

ki je najstarejši, najtrši in daje največ toplote. Črni premog je lahko star tudi do 400 milijonov 

let (Graham 2000, 6). 

Tudi v morjih in slanih jezerih je pred milijoni let ţivelo veliko mikroskopsko majhnih rastlin 

in ţivalic. Ko so te odmrle, so potonile na dno, kjer so jih prekrile plasti blata, mulja in peska, 

ki so zavirale dostop kisika. Z vedno novimi plastmi blata, peska in mulja se je ustvaril 

pritisk, ki je skupaj z visoko temperaturo ustvaril pogoje za nastanek goste črne tekočine – 

surove nafte. Slednja se je pod zemljo ujela v porozne kamnine, ki so nastale iz različnih 

usedlin. Pri razpadanju zakopanih odmrlih organizmov se je sproščal plin, ki se je ravno tako 

ujel v kamnine pod zemeljskim površjem (Graham 2000, 6; Brovinsky 1996, 6). 

2.2.2 Pridobivanje in uporaba  

Če ţelimo fosilna goriva izkoriščati, jih moramo najprej najti. V začetku so nahajališča 

fosilnih goriv odkrivali naključno. Danes pa iščejo njihova nahajališča na podlagi proučevanja 

kamnin, s pomočjo meritev in proučevanja potresnih valov ter na podlagi vzorcev, 

pridobljenih iz poskusnih vrtin (Graham 2000, 14–15). 

Premog se nahaja pod zemeljskim površjem, zato je od globine nahajališča odvisen način 

kopanja. Če se premog nahaja do globine 60 metrov, ga kopljejo s površine tako, da 

odstranijo površinski sloj, kamnino, ki vsebuje premog, pa razstrelijo. Opisani način 

pridobivanja premoga se imenuje površinski kop. Poznamo pa tudi globinski kop. V primeru 

globinskega kopa se v globino skoplje navpični jašek, ki je lahko globok tudi do 600 metrov. 

Rudarji s pomočjo sodobnih strojev kopljejo rove v vodoravni smeri stran od navpičnega 
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jaška, vmes pa puščajo stebre za podporo stropa. Premog se danes večinoma uporablja kot 

gorivo v termoelektrarnah in toplarnah ter za ogrevanje v gospodinjstvih. Uporaben je tudi v 

proizvodnji mil, barvil, parfumov, predelajo ga še v koks, plin ali tekoče gorivo (Graham 

2000, 16–17). 

Nahajališča nafte in zemeljskega plina so v nepropustnih zemeljskih plasteh lahko tudi več 

tisoč metrov pod zemeljskim površjem. Do nahajališč pridemo tako, da izvrtamo vrtino skozi 

več plasti kamnin. Nahajališča zemeljskega plina so običajno nad naftnimi polji. V 

nahajališčih je zemeljski plin pod tlakom, kar omogoča črpanje surove nafte brez črpalk. To je 

prva faza črpanja surove nafte, imenovana primarno črpanje, ko nafta sam privre na površje. 

V drugi fazi govorimo o sekundarnem črpanju, ko se nafta črpa s pomočjo črpalk, včasih tudi 

s pomočjo pritiska v naftnem bazenu. Tretjo fazo pridobivanja nafte imenujemo terciarno 

črpanje, ko je potrebno nafti s pomočjo termične ali kemične obdelave zmanjšati viskoznost. 

Naftna nahajališča so tudi globoko pod morskim dnom, od koder se nafta danes načrpa s 

pomočjo naftnih ploščadi (Španring 2007, 15; Lavrič 2008, 5).  

Surova nafta, ki je zmes različnih kapljevin, plinov in trdnih snovi, ni uporabna, pač pa jo v 

rafinerijah predelajo. Surovo nafto s pomočjo destilacije
3
 in krekinga

4
 predelajo v naftni plin, 

bencin, kerozin,
5
 dizelsko gorivo, kurilno olje, različna maziva, parafin, smole ter bitumen.

6
 

Stranski proizvod destilacije so različne spojine, ki sluţijo za izdelavo plastičnih mas, 

detergentov, sinteznih vlaken, zdravil in insekticidov. Določene frakcije surove nafte se tudi 

uporabljajo v elektrarnah za proizvodnjo elektrike. O uporabnosti plina bomo govorili v 

nadaljnjih poglavjih (Graham 2000, 24–46). 

2.2.3 Zgodovina 

Premog je skupno ime za vrsto trdih fosilnih goriv. Je lahko gorljiva črna ali temno rjava 

sedimentna kamnina. Ţe pred 3000 leti so ga znali uporabljati Kitajci pri proizvodnji bakra. 

Uporabljali so ga tudi stari Grki in Rimljani. Stari prebivalci Britanije so ga kopali ţe pred 

napadom Rimljanov leta 55 pr. n. š. Na območju Zdruţenih drţav Amerike so Indijanci pred 

1000 leti s pomočjo premoga ţgali lončeno posodo. Izkopavanje premoga je v daljni 

zgodovini potekalo ročno s pomočjo krampov in lopat. V sedemnajstem stoletju so za vleko, s 

premogom naloţenih vozičkov, začeli uporabljati ponije, v devetnajstem pa so si za 

dvigovanje premoga in črpanje vode pomagali s parnimi stroji (Graham 2000, 8–9). 

                                                      
3
 Destilacija je postopek čiščenja kapljevine s segrevanjem, tako da izhlapi, in z ohlajanjem, da se spet 

utekočini. 
4
 Kreking je postopek, pri katerem s toploto in kemijskimi reakcijami iz surove nafte dobimo bolj 

uporabne produkte. 
5
 Kerozin se uporablja kot gorivo za letala. 

6
 Bitumen je gosta črna snov podobna katranu. Dobimo ga lahko v naravi ali ga pridobimo iz surove 

nafte. 
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Izraz nafta izhaja iz staroperzijske besede »nafata«, kar pomeni znojiti se. Nafta in njena 

uporabnost sta znani ţe skoraj 8000 let. Po ocenah strokovnjakov naj bi jo prvi začeli 

uporabljati Sumerci 6000 let pr. n. š. kot vezivo pri pripravi malte. Stari Kitajci so jo 

uporabljali v medicini, za razsvetljavo in ogrevanje, z njo so kuhali in iz nafte izdelovali 

opeko. Babilonci so pri gradnji uporabljali asfalt, ki so ga pridobivali s kuhanjem nafte. 

Perzijci so tudi gradili ceste iz asfalta. V Perzijskem zalivu se je z nafto kot trgovskim blagom 

srečal Marco Polo na svojih potovanjih. Egipčani so si pri balzamiranju pomagali z nafto, 

Feničani pa pri vezanju in tesnjenju ladijskih delov. V Evropi v teh časih nafte niso poznali 

(Brovinsky 1996, 9–10; Lavrič 2008, 4–5). 

Nafta kot energetski vir se je začela uveljavljati leta 1853, ko je poljski farmacevt Ignacy 

Lukasiewicz iznašel postopek destilacije kerozina iz nafte. Za začetek naftne industrije 

štejemo leto 1859, ko je Američan Edwin L. Druke v Tituswilli v Pensilvaniji izvrtal prvo 

vrtino za črpanje nafte in zgradil industrijski obrat za predelavo nafte. Prvo leto se je načrpalo 

le 350 ton nafte, kasneje se je količina načrpane nafte povečevala. V začetku se je nafta 

uporabljala za pridobivanje petroleja, ki je sluţil za razsvetljavo. Slovencem je leta 1864 

petrolej predstavil dr. Janez Bleiweis (Brovinsky 1996, 9–10; Lavrič 2008, 4–5). 

Pri proizvodnji petroleja je nastajal stranski produkt bencin, ki se je na začetku uporabljal kot 

čistilo in topilo v industriji. Z iznajdbo motorja z notranjim izgorevanjem ob koncu 19. 

stoletja so se nakazale nove moţnosti uporabe bencina, hkrati pa se je tudi povpraševanje po 

nafti povečevalo (Brovinsky 1996, 21). 

Prva naftna druţba The Standard Oil Company, ki se je ukvarjala s črpanjem, transportom in 

prodajo nafte, je bila ustanovljena leta 1870 v Ohiu (Lavrič 2008, 5). 

Tudi zemeljski plin so znali uporabljati ţe v daljni preteklosti. Odkrili so ga po naključju s 

kopanjem v zemljo, da bi prišli do slanice. Stari Kitajci so znali uporabljati plin ţe 900 let 

pred našim štetjem, v začetku našega štetja pa so ga ţe napeljali po bambusovih ceveh v 

domove in ga uporabljali za ogrevanje, kuhanje in razsvetljavo. V Evropi je šele leta 1664 

John Clayton odkril prva nahajališča zemeljskega plina v bliţini Wigana v Angliji. Ker 

nahajališča niso zadostovala za takratne potrebe, je Clayton iznašel postopek proizvodnje 

plina iz premoga. Tako je leta 1792 angleški izumitelj William Murdock napeljal plin, 

proizveden iz premoga, do svoje hiše in s tem začel s plinsko razsvetljavo ulic. Po letu 1800 

so v Angliji ţe začeli napeljevati proizveden plin iz premoga v domove, ki so ga uporabljali 

za kuhanje, ogrevanje in razsvetljavo (Graham 2000, 12–13). 

2.2.4 Vpliv fosilnih goriv na okolje 

Fosilna goriva poleg ogljika in vodika vsebujejo tudi primesi ţvepla, dušika in mineralnih 

snovi. Primerno visoka temperatura in prisotnost zraka sproţita reakcijo gorenja fosilnih 
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goriv. Pri gorenju se sprošča toplota. Zaradi vsebnosti ţvepla, dušika in preostalih mineralnih 

snovi nastajajo pri gorenju fosilnih goriv nove kemične spojine, kot so ogljikov monoksid, 

dušikovi in ţveplovi oksidi ter saje in mineralni odpadki, ki jih imenujemo pepel. Omenjene 

spojine se izločajo v okolje v plinastem ali trdnem stanju in škodljivo vplivajo na naravo ter 

na počutje in zdravje ljudi. Ogljikov monoksid, ki je plin brez barve, vonja in okusa, močno 

zmanjšuje količino kisika v krvi. Nastaja v prometu, v večjih količinah je prisoten v predorih 

in pri voţnji v kolonah. Ţveplov dioksid, ki je škodljiv plin brez barve in ostrega vonja, se v 

ozračju s pomočjo kemičnih reakcij preoblikuje v druge spojine in iz ozračja izloči v obliki 

kislih padavin. Kisle padavine škodljivo vplivajo na ţive organizme, povzročajo propadanje 

gozdov in razpadanje gradbenih materialov. Majhni delci trdnih snovi, ki se nahajajo v zraku, 

lahko zaidejo v dihalne organe ljudi in povzročajo vnetja ter bolezni dihal (Novak in Medved 

2000, 20–26).  

Na podlagi raziskav o vplivu škodljivih snovi na okolje in zdravje ljudi so se določile mejne,
7
 

opozorilne
8
 in kritične

9
 vrednosti imisij.

10
 Vrednosti imisij se merijo na mestih z 

avtomatskimi meteorološkimi postajami (Novak in Medved 2000, 20). 

Od vseh fosilnih goriv najbolj onesnaţuje okolje zgorevanje premoga, zato v dimnike 

elektrarn na premog nameščajo naprave, ki iz izhodnih plinov odstranjujejo škodljive snovi, 

kot je ţveplo. Nasprotno pa velja za zemeljski plin, saj je okolju najbolj prijazno fosilno 

gorivo z najniţjo imisijo CO2 v okolje ob zgorevanju, zato se ga vedno več uporablja tako v 

industriji kot v gospodinjstvih (Graham 2000, 42; Loška komunala 2011). 

2.3 Vrste energentov 

Na začetku poglavja Energija in energetski viri smo omenili, da po definiciji Statističnega 

urada Republike Slovenije (2011a) med energente uvrščamo: 

– električno energijo, 

– trda goriva, 

– plinasta goriva, 

– tekoča goriva in 

– obnovljive vire energije. 

Tekoča goriva bomo podrobneje spoznali v četrtem poglavju, obnovljive vire energije smo ţe 

predstavili na začetku tega poglavja. 

                                                      
7
 Mejna vrednost predstavlja vrednosti imisij, ki po zdaj znanih podatkih niso nevarne za ljudi. 

8
 Opozorilna vrednost pomeni, da je potrebno prebivalstvo obvestiti o povečanju imisij. 

9
 Kritične vrednosti so dvakratne mejne vrednosti imisij, ki so ţe zdravju škodljive. 

10
 Imisija je koncentracija okolju škodljivih snovi v ozračju. 
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2.3.1 Električna energija 

Električna energija je najpomembnejša oblika energije. Predstavlja sekundarno obliko 

energije, kar pomeni, da jo pridobivamo iz drugih virov energije. Pretvorimo jo lahko v 

svetlobo in toplotno energijo. Ker električne energije ni mogoče shranjevati, morata biti 

proizvodnja in poraba medsebojno usklajeni (Novak in Medved 2000, 47). 

Za proizvodnjo električne energije izkoriščamo različne energetske vire, zato tudi proizvodnja 

temelji na različnih tehnologijah. V nadaljevanju bomo predstavili tehnologije, s pomočjo 

katerih pridobivamo električno energijo (Novak in Medved 2000, 48–53): 

– V klasičnih termoelektrarnah se proizvaja električna energija na podlagi segrevanja in 

uparjanja vode. Take elektrarne imenujemo tudi parne elektrarne. Kot gorivo se lahko 

uporabljajo vse vrste fosilnih goriv. Parne termoelektrarne so najpomembnejše 

proizvajalke električne energije v Sloveniji in v svetu, imajo dolgo ţivljenjsko dobo, 

povprečen izkoristek pa se giblje med 35 in 43 odstotki. Njihova izgradnja je draga in 

imajo zaradi škodljivih emisij plinov številne negativne učinke na okolje in zdravje ljudi.  

– Proizvodnja električne energije lahko poteka tudi v plinskih termoelektrarnah, ki kot 

gorivo uporabljajo najčistejša fosilna goriva, kot sta plin in kurilno olje. Te 

termoelektrarne so cenejše od parnih in so ob enaki moči nekajkrat manjše. Emisije CO2 

so majhne, zato so čistilne naprave bistveno cenejše. Princip proizvodnje poteka na 

podlagi zgorevanja plina ob prisotnosti zraka. Vroči plin vstopa v turbino, ki poganja 

generator in tako ustvarja električno energijo. Ob izhodu iz plinske turbine je temperatura 

plinov še vedno zelo visoka, kar lahko izkoristimo za proizvodnjo pare. Če zdruţimo 

parni in plinski proces, dobimo parno-plinsko termoelektrarno, ki ob enaki porabi goriva 

proizvede do 60 odstotkov več električne energije. Zmanjša pa se tudi toplotna 

obremenitev okolja in količina izpustnih plinov. V Sloveniji imamo plinsko-parni 

termoelektrarni v Brestanici in Trbovljah. 

– Električno energijo lahko pridobivamo na podlagi sproščanja toplote ob cepitvi atomskih 

jeder v reaktorju. Sproščena energija je vir za proizvodnjo pare. V tem primeru govorimo 

o jedrskih elektrarnah, kjer se kot gorivo uporablja jedrsko gorivo. Osnovna surovina za 

jedrsko gorivo je naravni radioaktivni element uran, ki spada med teţke kovine. JE imajo 

dolgo ţivljenjsko dobo. Stroški goriva so nizki. Električna energija, ki je proizvedena v 

JE, velja za najcenejšo. V ozračje ne sproščajo ogljikovega dioksida, ampak okolje 

obremenjujejo z odvečno toploto in jedrskimi odpadki. V Sloveniji imamo samo eno JE v 

Krškem. Po podatkih Mednarodne agencije za atomsko energijo je konec leta 2009 v 31 

drţavah sveta obratovalo 437 JE. Samo v Zdruţenih drţavah Amerike so tega leta 

delovale 104 JE, kar to drţavo uvršča na prvo mesto med drţavami z delujočimi JE. 

Drugo mesto je zasedla Francija s 59 JE, sledijo še Japonska s 54 JE in Rusija z 31 JE 

(Nuklearna elektrarna Krško 2011). 

– Električno energijo lahko pridobivamo tudi iz obnovljivih virov energije, o katerih smo 

ţe pisali.  
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2.3.2 Trdna goriva 

Med trdna goriva uvrščamo (Statistični urad Republike Slovenije 2011b): 

– lignit, ki je najmehkejša in najmlajša vrsta premoga z nizko kurilno vrednostjo, saj 

vsebuje več kot 31 odstotkov hlapljivih snovi; 

– rjavi in črni premog;  

– koks, ki ga pridobivamo s karbonizacijo
11

 črnega premoga in ima visoko kalorično 

vrednost;  

– antracit, ki je najstarejša in najtrša vrsta premoga ter 

– les in lesne odpadke. 

2.3.3 Plinasta goriva 

Ko smo opisovali zgodovino fosilnih goriv, smo omenili, da se plin lahko tudi proizvede iz 

drugih fosilnih goriv. Glede na način pridobivanja razvrstimo plinasta goriva v tri skupine 

(Loška komunala 2011): 

– Klasični mestni in koksni plin, ki ga pridobivamo s suho destilacijo premoga in s 

tehnologijo termokatalitičnega cepljenja tekočega naftnega plina.  

– Zemeljski plin, ki ga imenujemo tudi gorivo prihodnosti. Sestavljen je večinoma iz 

metana (do 99 odstotkov), v manjših količinah so prisotni še plini etan, propan, butan in 

primesi teţjih ogljikovodikov, kot sta dušik in ogljikov dioksid. Zemeljski plin je laţji od 

zraka, nestrupen in brez vonja. Merimo ga v standardnih kubičnih metrih. Sm
3
 predstavlja 

količino plina, ki ima pri tlaku 1013,25 milibara in temperaturi 15 °C prostornino 1 m
3
. 

– Utekočinjeni naftni plin, na primer butan, propan, ki je teţji od zraka in zelo vnetljiv. 

Navadno se hrani v jeklenkah in plinohramih. Pridobivamo ga kot stranski produkt pri 

predelavi surove nafte, na naravnih nahajališčih propana ali s postopkom destilacije iz 

zemeljskega plina. Utekočini se ob relativno nizkem tlaku in normalni temperaturi, v plin 

se pretvori šele pri uporabniku tik pred uporabo. 

V Sloveniji je trenutno najbolj razširjena uporaba utekočinjenega naftnega plina in 

zemeljskega plina, klasični mestni plin pa se ne uporablja več (Loška komunala 2011).  

Zemeljski plin je energetsko zelo učinkovit in vsestransko uporaben. Danes ga uporabljamo 

(Geoplin 2011): 

– v industriji kot vir toplote v tehnoloških postopkih in kot surovina v kemični industriji; 

– na področju trgovine, storitvenih dejavnosti, v negospodarstvu in v gospodinjstvih za 

ogrevanje in hlajenje prostorov, kuhanje ter gretje sanitarne vode; 

– kot gorivo za proizvodnjo električne energije ter v soproizvodnji toplotne in električne 

energije; 

                                                      
11

 Karbonizacija pomeni postopek spreminjanja v oglje. 
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– kot pogonsko gorivo v transportu v obliki stisnjenega zemeljskega plina, saj je cenejši od 

bencinskega in dizelskega goriva ter bistveno manj obremenjuje okolje s škodljivimi 

emisijami toplogrednih plinov. Uporaba zemeljskega plina kot pogonskega goriva je 

razširjena predvsem v tujini. 
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3 ENERGETIKA V SLOVENIJI 

Področje energetike je zelo široko, saj vključuje podjetja, ki opravljajo dejavnost oskrbe s 

plinom, z električno in toplotno energijo. V energetski sektor so vključena tudi podjetja, ki se 

ukvarjajo s pridobivanjem in predelavo energetskih surovin ter naftnih derivatov, s 

proizvodnjo koksa in jedrskega goriva (Statistični urad Republike Slovenije 2011c). 

Politiko energetskega sektorja v Sloveniji izvaja Ministrstvo za gospodarstvo v okviru 

Direktorata za energijo in Direktorata za notranji trg, ki pokriva trg nafte in naftnih derivatov. 

Direktorat za energijo skrbi za ustrezno energetsko politiko pri oskrbi in učinkoviti rabi z 

energijo, izkoriščanju OVE za proizvodnjo električne energije ter toplote, in pripravlja 

zakonske in druge akte (RS Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo 2011b, 6).  

Pri ustvarjanju energetske politike sodeluje tudi Javna agencija Republike Slovenije za 

energijo (skrajšano AGEN-RS), ki je bila ustanovljena leta 2001. Agencija za energijo je 

neodvisna organizacija, ki skrbi za nepristransko delovanje trga z električno energijo, 

zemeljskim plinom in daljinsko toploto. Njene najpomembnejše naloge so (Javna agencija RS 

za energijo 2011a): 

– izdajanje splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil o metodologiji za obračunavanje 

in določitev omreţnin na področju trga električne energije in zemeljskega plina; 

– dajanje soglasij k splošnim pogojem za dobavo in odjem električne energije ter 

zemeljskega plina iz prenosnega in distribucijskega omreţja, tarifnemu sistemu za 

električno energijo in omreţnino ter drugim stroškom za uporabo omreţij zemeljskega 

plina; 

– določanje omreţnine in drugih stroškov za uporabo elektroenergetskih omreţij; 

– odločanje o izdaji in odvzemu licenc ter o sporih s področja trga električne energije in 

zemeljskega plina; 

– nadziranje neodvisnosti sistemskih operaterjev in učinkovito ločitev distribucije in 

prenosa od proizvodnje ter dobave; 

– izdajanje potrdil o izvoru in certifikatov za električno energijo iz OVE; 

– izdajanje splošnih aktov o metodologiji za pripravo tarifnih sistemov za odvzem daljinske 

toplote iz distribucijskega omreţja ter odločanje o izdaji in odvzemu licenc. 

3.1 Zakonodaja 

Slovenija je še pred vstopom v Evropsko unijo uskladila domačo zakonodajo s področja 

energetike z evropsko. Tako je bil leta 1999 sprejet Energetski zakon, ki ureja glavne 

zakonitosti trga z električno energijo in zemeljskim plinom. Veljati je začel 15. 4. 2001. 

Kasneje je bil večkrat dopolnjen, zadnjič leta 2010 (Gorjup 2009, 8–9). 
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Energetski zakon (UPB2 2007) določa pravila za delovanje trga z električno energijo in 

zemeljskim plinom, pogoje za varno in zanesljivo oskrbo uporabnikov, načela za učinkovito 

rabo obeh energentov, oblike in naloge gospodarskih javnih sluţb s področja energetike, 

pogoje za varovanje okolja, pravila za izdajanje licenc ter energetskih dovoljenj in 

oblikovanje organov, ki opravljajo naloge po tem zakonu. Zakon zagotavlja konkurenčnost na 

trgu z električno energijo in zemeljskim plinom po načelu nepristranskosti in preglednosti. 

Zakon tudi omogoča nadzor nad oskrbo z energijo in varuje potrošnike. 

Na področju trga električne energije v Sloveniji je energetski zakon prinesel novosti, ki se 

nanašajo na proces liberalizacije, kar z drugimi besedami pomeni, da lahko odjemalec izbira 

dobavitelja električne energije in zemeljskega plina. Trg se je odpiral postopno. Od 15. 4. 

2001 dalje so lahko električno energijo na trgu prosto kupovali odjemalci, ki so imeli več kot 

41 kW priključne moči na enem odjemnem mestu. Trg je bil v celoti odprt 1. 7. 2007, ko so to 

pravico dobili tudi gospodinjski odjemalci (Gorjup 2009, 9). 

Na podlagi energetskega zakona je prišlo do ločitve reguliranih dejavnosti od trţnih. Namen 

ločitve dejavnosti je v večji preglednosti poslovanja in preprečevanju navzkriţnega 

subvencioniranja med dejavnostmi. K reguliranim dejavnostim spadajo prenos in distribucija 

električne energije, upravljanje prenosnega in distribucijskega omreţja ter dobava električne 

energije tarifnim odjemalcem. Kot tarifni odjemalec se razume odjemalec, ki nima moţnosti 

izbire dobavitelja ter mu dobavne pogoje določa tarifni sistem. Med trţne dejavnosti pa 

štejemo proizvodnjo in trgovanje z električno energijo, njeno prodajo upravičenim 

odjemalcem ter trţno zastopanje in posredovanje (Gorjup 2009, 9; Javna agencija RS za 

energijo 2011b). Zaradi ločitve dejavnosti sta bili oblikovani gospodarski javni sluţbi za 

upravljanje prenosnega in distribucijskega omreţja, iz katerih so se postopno izločale trţne 

dejavnosti. 

Tudi na trgu zemeljskega plina je z uveljavitvijo energetskega zakona prišlo do sprememb, ki 

so povezane z odprtjem trga in ločitvijo monopolnih dejavnosti od trţnih. Medtem ko je 

postalo trgovanje in dobava zemeljskega plina upravičenim odjemalcem trţna dejavnost, se 

regulirane dejavnosti nanašajo na prenos in distribucijo zemeljskega plina, upravljanje, 

vzdrţevanje, obratovanje in razvoj prenosnega in distribucijskega omreţja, skladiščenje 

zemeljskega plina oziroma terminala za utekočinjen zemeljski plin. Na podlagi zahtev 

energetskega zakona o ločitvi dejavnosti je bila s 1. 1. 2005 oblikovana GJS sistemskega 

operaterja prenosnega omreţja, ki je morala biti pravno ločena od trţnih dejavnosti. 

Energetski zakon je predvidel tudi GJS sistemskega operaterja distribucijskega omreţja, ki pa 

mora biti le računovodsko ločena od trţnih dejavnosti (Španring 2007, 30–32). 

Odprtje trga z zemeljskim plinom v Sloveniji se je začelo s 1. 1. 2003, ko so status 

upravičenega odjemalca pridobili tisti odjemalci, ki so na enem odjemnem mestu dosegli letni 

odjem več kot 25 milijonov Sm
3
. Med prvimi upravičenimi odjemalci so bili tudi tisti, ki 

zemeljski plin uporabljajo za proizvodnjo električne energije in vsa podjetja za distribucijo 
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zemeljskega plina. Trg se je odpiral postopoma in bil dokončno odprt 1. 7. 2007, ko so 

upravičeni odjemalci postali tudi gospodinjski odjemalci (Španring 2007, 30–32). 

Energetski zakon tudi podrobno določa naloge in pristojnosti agencije za energijo kot 

regulatorja trga z električno energijo in zemeljskim plinom (Španring 2007, 30–32). 

Pomembnejši veljavni direktivi EU s področja oskrbe in trgovanja z električno energijo in 

zemeljskim plinom sta (RS Ministrstvo za gospodarstvo 2011): 

– Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga 

z električno energijo in 

– Direktiva 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga 

z zemeljskim plinom. 

Poleg Energetskega zakona in direktiv EU urejajo trg električne energije in zemeljskega plina 

tudi drugi podzakonski akti, uredbe ter sklepi. 

3.2 Elektroenergetska podjetja 

V diplomski nalogi smo ţe spoznali, da se električna energija proizvede v elektrarnah. Do 

končnih odjemalcev se prenaša po prenosnih in distribucijskih omreţjih. Torej so udeleţenci 

trga z električno energijo proizvajalci, trgovci, dobavitelji ter podjetja, ki upravljajo s 

prenosnim in z distribucijskim omreţjem. Pot električne energije od proizvajalca do končnega 

potrošnika prikazuje slika 1. 

 

Slika 1: Udeleženci trga z električno energijo po liberalizaciji v Sloveniji 

Vir: Javna agencija RS za energijo 2011c. 

3.2.1 Proizvajalci 

V Sloveniji se za proizvodnjo električne energije uporabljajo različne vrste primarnih 

energetskih virov. Proizvajalci električne energije, ki imajo proizvodne objekte z močjo nad 

10 MW, so (Javna agencija RS za energijo 2010, 35): 

– Dravske elektrarne Maribor, d. o. o., (DEM), z osmimi HE na reki Dravi in dvema 

majhnima HE; 

– Soške elektrarne Nova Gorica, d. o. o., (SENG) z velikimi in majhnimi HE na reki Soči 

in njenih pritokih;  
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– Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o., (TEŠ); 

– Termoelektrarna Trbovlje, d. o. o., (TET); 

– Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o., (SEL), z velikimi in majhnimi HE na reki Savi ter 

tremi sončnimi elektrarnami;  

– Hidroelektrarne na spodnji Savi, d. o. o., (HESS), ki obsega HE na spodnjem toku reke 

Save od HE Vrhovo do drţavne meje;  

– Termoelektrarna Brestanica, d. o. o., (TEB); 

– Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o., (NEK) in 

– Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d. o. o., (TE-TOL), ki je največja soproizvodnja 

toplotne in električne energije. 

Proizvajalci električne energije so zaradi večje konkurenčnosti na trgu, optimalne izrabe 

proizvodnih zmogljivosti glede na trenutne trţne razmere, manjšega tveganja pri sklepanju 

pogodb in večje moţnosti nastopa na tujih trgih zdruţeni v dva stebra. Prvi steber predstavlja 

skupina Holding slovenskih elektrarn, d. o. o., v katero so zdruţena podjetja DEM, SENG, 

TEŠ, TET in Premogovnik Velenje. Drugi energetski steber pa tvori GEN energija s podjetji 

SEL, HESS, TEB in NEK (Javna agencija RS za energijo 2010, 35). 

Poleg proizvodnje v velikih elektrarnah imamo v slovenskem elektroenergetskem sistemu tudi 

nekaj manjših proizvodnih objektov, kot so majhne HE in sončne elektrarne, katerih število se 

v zadnjem času povečuje (Javna agencija RS za energijo 2010, 35). 

3.2.2 Trgovci, dobavitelji, odjemalci 

Električna energija je blago, ki ima to lastnost, da se je ne dá skladiščiti. Porabiti se mora 

takoj, ko je proizvedena. Zato je tudi trgovanje z njo nekoliko drugačno kot z drugimi 

proizvodi.  

V Sloveniji se trgovanje odvija na veleprodajnem in maloprodajnem trgu. V okviru 

veleprodajnega trga poteka trgovanje z električno energijo za nadaljnjo prodajo. Udeleţenci 

veleprodajnega trga so proizvajalci, zdruţeni v dva stebra (skupina HSE in skupina GEN), 

trgovci in dobavitelji. V okviru skupine GEN opravlja funkcijo trgovca podjetje GEN-I. Poleg 

slovenskih trgovcev, kot sta HSE, d. o. o., in GEN-I, d. o. o., so na slovenskem 

veleprodajnem trgu prisotni tudi tuji trgovci, ravno tako pa slovenski trgovci in proizvajalci 

sodelujejo na tujih trgih. Končni odjemalci na veleprodajnem trgu ne sodelujejo (Javna 

agencija RS za energijo 2010, 35). Na veleprodajnem trgu se sklepajo zaprte pogodbe o 

dobavi električne energije, s katerimi se določajo količine in čas dobave. Plačilo po zaprtih 

pogodbah ni odvisno od dejanske realizacije, pač pa poteka na podlagi pogodbenih 

dogovorov. Trgovanje na veleprodajnem trgu lahko poteka v dveh oblikah, in sicer kot 

trgovanje na organiziranem trgu in bilateralno ali dogovorno med prodajalcem in kupcem. 

Organizator slovenskega trga z električno energijo je druţba Borzen, d. o. o., katere naloga je 
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evidentiranje vseh, na organiziranem trgu sklenjenih pogodb. Dejavnost izvajanja borze z 

električno energijo v Sloveniji opravlja druţba BSP, Regionalna energetska borza, d. o. o., 

(Javna agencija RS za energijo 2010, 49). 

Udeleţenci maloprodajnega trga so dobavitelji in odjemalci, ki sklepajo odprte pogodbe. Za 

odprte pogodbe je značilno, da količine in časovni potek dobave niso vnaprej določeni, 

plačilo za porabljeno električno energijo pa je odvisno od dejanske porabe. Na 

maloprodajnem trgu je bilo leta 2009 dejavnih 17 dobaviteljev. Slednji kupujejo električno 

energijo na organiziranem trgu ali na podlagi sklenjenih pogodb od proizvajalcev ali trgovcev 

ter jo prodajajo odjemalcem. Odjemalec je lahko pravna ali fizična oseba, ki troši dobavljeno 

energijo za lastno rabo ali nadaljnjo prodajo (Javna agencija RS za energijo 2010, 49–52).  

 

Slika 2: Tržni deleži dobaviteljev električne energije iz distribucijskega omrežja konec 

leta 2009 

Vir: Javna agencija RS za energijo 2010, 52. 

Na sliki 2 so prikazani večji dobavitelji električne energije, ki to dobavljajo odjemalcem, 

priključenim na distribucijsko omreţje, kamor so priključeni tudi gospodinjski odjemalci. 

Elektro Ljubljana, d. d., je z 32 odstotki imelo leta 2009 največji trţni deleţ, sledijo mu 

preostala distribucijska podjetja in GEN-I, d. o. o. Med večje trgovce z električno energijo 

spada tudi HSE, d. o. o., ki pa električno energijo dobavlja le velikim odjemalcem, 

priključenim na prenosno omreţje (Javna agencija RS za energijo 2010, 52). 

3.2.3 Prenosno in distribucijsko omrežje 

Prenos in distribucija električne energije sta regulirani dejavnosti. Dejavnost prenosa opravlja 

sistemski operater električne energije, dejavnost distribucije pa sistemski operater 

distribucijskega omreţja (Javna agencija RS za energijo 2010, 18). 
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Dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omreţja opravlja Elektro-Slovenija, d. o. o., 

(ELES), kot svojo osnovno in edino dejavnost. Osnovna naloga Elektra-Slovenije je, da skrbi 

za zanesljivo delovanje prenosnega sistema, zato gradi, rekonstruira in vzdrţuje prenosno 

omreţje. ELES ima v lasti visokonapetostno prenosno omreţje, ki ga sestavljajo objekti na 

400, 220 in 110 kV napetostnem nivoju. Prenosno omreţje je namenjeno prenosu električne 

energije od proizvajalcev do distribucijskega omreţja in odjemalcev na visokonapetostnem 

nivoju ter uvozu, izvozu in tranzitu električne energije med elektroenergetskimi sistemi 

sosednjih drţav (Gorjup 2009, 14–15). 

Nalogo sistemskega operaterja distribucijskega omreţja opravlja podjetje SODO, d. o. o., ki 

ima v najemu distribucijsko elektroenergetsko omreţje. Distribucijsko omreţje povezuje 

prenosno omreţje s končnimi odjemalci. Ključne naloge druţbe SODO, d. o. o., so zanesljiva, 

varna in učinkovita oskrba z električno energijo in vzdrţevanje ter razvoj omreţja (Javna 

agencija RS za energijo 2010, 18; Energetski zakon – UPB2 2007). 

3.2.4 Podjetja za oskrbo z zemeljskim plinom 

Slovenija je povsem odvisna od tujih virov zemeljskega plina, saj ima zanemarljivo majhno 

lastno proizvodnjo. Zemeljski plin uvaţamo iz Rusije, Alţirije, Avstrije in Italije (Javna 

agencija RS za energijo 2010, 81). 

Transport zemeljskega plina od oddaljenih nahajališč v tujini poteka v plinastem stanju po 

mednarodnih visokotlačnih prenosnih plinovodih. Izjemoma lahko transport poteka tudi v 

tekočem stanju v obliki utekočinjenega zemeljskega plina s posebnimi ladjami. V Slovenijo 

vstopi zemeljski plin na mejnih merilno-regulacijskih postajah, na katerih se zemeljski plin 

prevzame iz sosednjih prenosnih omreţij. Slovensko prenosno omreţje je povezano s 

prenosnimi omreţji zemeljskega plina Avstrije, Italije in Hrvaške. Prenos se izvaja po 

visokotlačnem in srednjetlačnem omreţju, ki ga tvorijo cevi, kompresorske postaje, črpalne 

naprave, merilno-regulacijske postaje in zaporne armature. V Sloveniji prenos izvaja 

sistemski operater prenosnega omreţja, ki prenosno omreţje tudi opravlja, načrtuje, gradi in 

vzdrţuje. Dejavnost prenosa opravlja podjetje Geoplin daljnovodi, d. o. o., kot regulirano 

dejavnost. Na prenosno omreţje so priklopljeni večji odjemalci in podjetja za distribucijo 

zemeljskega plina. Manjši odjemalci so z zemeljskim plinom oskrbovani iz distribucijskega 

omreţja prek dobaviteljev. Distribucijo zemeljskega plina opravlja sistemski operater 

distribucijskega omreţja, ki skrbi tudi za obratovanje, vzdrţevanje in razvoj distribucijskega 

omreţja. Naloge sistemskega operaterja distribucijskega omreţja spadajo med regulirane 

dejavnosti in se v Sloveniji izvajajo kot izbirna lokalna GJS. V Sloveniji opravlja dejavnost 

distribucije več podjetij, ki delujejo kot javna podjetja koncesionarji na območju, ki ga določi 

lokalna skupnost. Vsa podjetja, ki opravljajo dejavnost distribucije, imajo na svoje omreţje 

priključenih manj kot 100.000 odjemalcev, zato nastopajo tudi v vlogi dobavitelja 

zemeljskega plina upravičenim odjemalcem, s tem da ločeno vodijo računovodske izkaze za 
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regulirano dejavnost od trţne dejavnosti. Dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega 

omreţja so v Sloveniji leta 2010 opravljala navedena podjetja (Španring 2007, 18–24; Javna 

agencija RS za energijo 2010, 69–72): 

– Adriaplin, d. o. o.; 

– Domplan, d. d.; 

– Energetika Celje, d. o. o.; 

– Energetika Ljubljana, d. o. o.; 

– Javno podjetje plinovod Sevnica; 

– Istrabenz plini, d. o. o.; 

– JEKO-IN, d. o. o.; 

– Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec, d. o. o.; 

– Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.; 

– Komunalno podjetje Vrhnika, d. d.;  

– Loška komunala, d. d.; 

– Mestni plinovodi, d. o. o.;  

– Petrol Energetika, d. o. o.; 

– Petrol, d. o. o; 

– Plinarna Maribor, d. o. o.; 

– Plinstal, d. d. in 

– RP PLIN, d. o. o. 

Ker ima Slovenija zanemarljivo majhno lastno proizvodnjo zemeljskega plina, so na trgu 

prisotni le trgovci z zemeljskim plinom in dobavitelji. Največji uvoznik, trgovec in dobavitelj 

zemeljskega plina v letu 2009 je bilo podjetje Geoplin, d. o. o., s 95,1-odstotnim trţnim 

deleţem. Trg zemeljskega plina se ravno tako deli na veleprodajni in maloprodajni trg. Na 

veleprodajnem trgu delujejo trgovci, ki zemeljski plin dobavljajo drugim dobaviteljem. 

Trgovanje poteka na podlagi dolgoročnih pogodb, saj Slovenija nima organiziranega trga 

zemeljskega plina, kjer bi se srečevali ponudba in povpraševanje. V letu 2009 je na 

slovenskem veleprodajnem trgu plina delovalo 5 trgovcev. Njihovi trţni deleţi so prikazani 

na sliki 3 (Javna agencija RS za energijo 2010, 81–83). 



 

24 

 

Slika 3: Tržni deleži na veleprodajnem trgu zemeljskega plina v letu 2009 

Vir: Javna agencija RS za energijo 2010, 83. 

Maloprodajni trg zemeljskega plina v Sloveniji sestavljajo dobavitelji in končni odjemalci, 

priključeni na prenosno in distribucijsko omreţje. Dobavitelji, ki delujejo na maloprodajnem 

trgu, so druţba Geoplin, d. o. o., in vsi sistemski operaterji distribucijskega omreţja brez 

podjetja RP PLIN, d. o. o. Druţba Geoplin je s slabimi 70 odstotki imela v letu 2009 največji 

trţni deleţ na celotnem maloprodajnem trgu. Trţni deleţ posameznega dobavitelja je odvisen 

od letne količine odvzema vseh odjemalcev. Odjemalci se glede na količino letnega odvzema 

zemeljskega plina delijo v tri skupine (Javna agencija RS za energijo 2010, 86): 

– veliki negospodinjski odjemalci z letnim odvzemom več kot milijon Sm
3
, 

– manjši in srednje veliki negospodinjski odjemalci z letnim odvzemom od 4.500 do 

milijon Sm
3
, 

– gospodinjski odjemalci z letnim odvzemom pod 4.500 Sm
3
. 

Skupina gospodinjskih odjemalcev ima največje število odjemalcev in vključuje 

gospodinjske, manjše industrijske odjemalce in komercialni odvzem. Slika 4 prikazuje 

največje dobavitelje v skupini gospodinjskih odjemalcev z njihovimi trţnimi deleţi v letu 

2009. Energetika Ljubljana, d. o. o., je v letu 2009 s slabimi 40 odstotki imela največji trţni 

deleţ v tej skupini (Javna agencija RS za energijo 2010, 87). 
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Slika 4: Tržni deleži na maloprodajnem trgu v letu 2009 

Vir: Javna agencija RS za energijo 2010, 87. 

3.2.5 Oskrba z daljinsko toploto 

Dejavnost daljinskega ogrevanja se izvaja kot izbirna GJS z namenom zagotoviti toploto ali 

hlad v objektih odjemalcev. Distribucija toplote zajema dobavo toplote ali hladu in dejavnost 

sistemskega operaterja distribucijskega omreţja, ki skrbi za omreţje. Distribucijska omreţja 

za oskrbo z daljinsko toploto so bila leta 2009 zgrajena v 47 slovenskih občinah, najdaljše 

omreţje je imela Mestna občina Ljubljana. Mestna občina Velenje pa je edina občina, kjer se 

razprostira sistem daljinskega hlajenja (Javna agencija RS za energijo 2010, 103–105). 

Oskrbo z daljinsko toploto izvajajo distributerji toplote ali hladu. Največji distributer je Javno 

podjetje Energetika Ljubljana, d. o. o., ki oskrbuje tako gospodinjske kot industrijske 

odjemalce (Javna agencija RS za energijo 2010, 103–105). 

Za proizvodnjo toplote se kot primarni energent uporablja premog, ki ima v strukturi 54,2-

odstotni  deleţ, sledijo mu zemeljski plin, kurilno olje in lesna biomasa (Javna agencija RS za 

energijo 2010, 103–105). 
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4 TEKOČA GORIVA 

4.1 Opredelitev in vrste tekočih goriv 

Večina tekočih goriv, ki jih danes uporabljamo, so proizvedena iz surove nafte. Slednja je 

tekoča zmes skoraj petstotih spojin, v kateri prevladujejo ogljikovodiki. Ker je direktno ne 

moremo uporabljati, jo v rafinerijah predelajo v proizvode z zahtevanimi lastnostmi. 

Najpomembnejši postopek pri predelavi je destilacija surove nafte, pri kateri dobimo več 

frakcij, in sicer plinsko olje, petrolej in bencin. Naštete frakcije predstavljajo vrste tekočih 

goriv. Za doseganje ustrezne kakovosti tekočih goriv so za posamezno vrsto potrebni še 

nadaljnji postopki predelave, kot so katalični kreking, vakuumska destilacija. Pri predelavi 

surove nafte dobimo poleg frakcij še bitumen, ki se uporablja za asfalt, in utekočinjen naftni 

plin (Svoljšak in Moder 2001, 13). V prejšnjih poglavjih smo spoznali, da utekočinjen naftni 

plin lahko pridobimo tudi z obdelavo surovega zemeljskega plina. 

Med tekoča goriva uvrščamo še (Moja energija 2011b): 

– biodizel, ki je izdelan iz rastlinskih maščobnih olj ali ţivalskih maščob in je ţe naprodaj 

na posameznih bencinskih črpalkah po Evropi; 

– alkohole, kot so etanol, metanol in butanol ter 

– tekoči vodik. 

V tem poglavju bomo podrobneje predstavili motorni bencin in plinsko olje, ki nas kot 

energenta spremljata v transportu, industriji in gospodinjstvu. 

4.1.1 Plinsko olje 

Plinsko olje se uporablja kot gorivo za motorna vozila z dizelskim motorjem. Dizelsko gorivo 

razvrstimo v kakovostne razrede glede na nizkotemperaturne lastnosti, kot so (Svoljšak in 

Moder 2001, 14–15): 

– točka tečenja, ki je najniţja temperatura, pri kateri gorivo v postopku ohlajanja še teče; 

– motnišče, ki je temperatura, pri kateri se v gorivu, ki ga ohlajamo, pojavi prva motnost 

zaradi nastanka parafinskih kristalov; 

– filtrirnost, ki predstavlja najvišjo temperaturo, pri kateri gorivo v določenem času in v 

postopku ohlajevanja ne pride skozi standardiziran mreţni filter zaradi izločenih 

parafinov. 

Nizkotemperaturne lastnosti dizelskega goriva se izboljšajo z aditivi, ki zavirajo izločanje in 

rast parafinskih kristalov. Vsaka drţava ima glede na podnebne razmere določene zahteve za 

kakovost dizelskega goriva za poletno in zimsko obdobje (Svoljšak in Moder 2001, 14–15). 
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Poleg nizkotemperaturnih lastnosti so za dizelsko gorivo pomembne še nekatere druge 

lastnosti, kot so cetansko
12

 število, gostota, viskoznost, vsebnost ţvepla, pepela, vode in 

nečistoč (Svoljšak in Moder 2011, 14–15). 

Plinskemu olju sta po sestavi sorodna kurilno olje EL in petrolej, ki se uporabljata za 

ogrevanje prostorov ali v tehnoloških postopkih. Tako kurilnemu olju EL kot tudi petroleju se 

pred dobavo uporabnikom dodaja sredstvo za označevanje, ki preprečuje uporabo omenjenih 

goriv za pogon motornih vozil z dizelskim motorjem (Svoljšak in Moder 2001, 15). 

4.1.2 Motorni bencin 

Motorni bencin je tekoče gorivo, ki se uporablja za pogon bencinskih motorjev z notranjim 

izgorevanjem. Bencin, ki ga poznamo danes, je mešanica organskih frakcij, katerim so dodane 

organske komponente, ki niso produkt neposredne rafinacije. Pridobivamo ga iz plinskega 

olja s postopkom kataličnega krekinga. Z omenjenim postopkom dobimo večjo količino 

bencina glede na vhodno količino surove nafte in bencin večje kakovosti, kot če bi ga 

pridobivali z destilacijo nafte. Kakovost bencina določa oktansko število.
13

 Oktansko število 

bencinov, ki so proizvedeni z destilacijo nafte, se giblje med 15 in 70 (Svoljšak in Moder 

2001, 15–16). 

Zaradi zvišanja oktanskega števila se bencinski mešanici dodaja svinčev tetraetil. Takšen 

bencin se imenuje osvinčeni motorni bencin, katerega oktansko število je 98. Svinčev tetraetil 

preprečuje tudi prezgodnji vţig in ščiti motor. Ker omenjena spojina zaradi vsebnosti svinca 

zastruplja ozračje, so se drţave Evropske unije odločile za prepoved prodaje motornega 

bencina z vsebnostjo svinca. V Sloveniji je prodaja osvinčenega bencina potekala do 30. 6. 

2001 (Svoljšak in Moder 2001, 16–17). 

Visoko oktansko število bencina se lahko doseţe tudi brez dodajanja svinčevega tetraetila 

tako, da se povečajo količine visokooktanskih komponent in organskih spojin, ki vsebujejo 

kisik. Take spojine so estri, etri in alkoholi. Bencin brez svinčevega tetraetila se imenuje 

neosvinčeni motorni bencin. Glede na oktansko število ločimo 91-oktanski NMB normal, 95-

oktanski NMB super in 98-oktanski NMB-super plus. Pridobivanje neosvinčenega bencina 

zahteva nove, draţje tehnologije, ki si jih revnejše drţave in drţave v razvoju ne morejo 

privoščiti, zato v teh drţavah še vedno uporabljajo gorivo, ki vsebuje svinec (Svoljšak in 

Moder 2001, 16–17). 

                                                      
12

 Cetansko število pove odpornost goriva pred nekontroliranim samovţigom. Če je njegova vrednost 

prenizka, dizelski motor teče neenakomerno. 
13

 Oktansko število nam pove, kakšni mešanici izooktana in normalnega heptana ustreza glede na 

lastnosti pri stiskanju in vţigu v batu motorja. 



 

28 

Neosvinčeni motorni bencin se od osvinčenega ne razlikuje samo po vsebnosti svinca, ampak 

tudi po niţji vsebnosti ţvepla in benzena ter po samem videzu. Osvinčeni bencin je modro-

zeleno obarvan, medtem ko je neosvinčeni bister in svetel (Svoljšak in Moder 2001, 16–17). 

4.2 Oskrba z naftnimi derivati v Sloveniji 

Prvi avtomobilisti so ob koncu 19. stoletja lahki bencin kupovali v lekarnah in drogerijah. V 

avtomobilske rezervoarje so ga točili iz steklenic in posebnih posod za gorivo. Na začetku 20. 

stoletja so bile ročne črpalke prava redkost. Prva bencinska črpalka je bila zgrajena v 

Zdruţenih drţavah Amerike leta 1913, drugje pa se je bencin prodajal na bencinskih postajah 

v eksplozijsko varnih posodah. Avstro-Ogrska, kamor je tedaj spadalo slovensko ozemlje, je 

imela pred začetkom prve svetovne vojne več kot tisoč bencinskih postaj, med drugim tudi na 

Ljubelju, v Mariboru, Kranju in na Bledu. Bencinske postaje v Avstro-Ogrski sta z naftnimi 

derivati tedaj oskrbovali dunajski druţbi Vacuum Oil Company A. G. in Gerson Boem & 

Rosenthal (Brovinsky 1996, 21–22). 

Po prvi svetovni vojni so se na območju Slovenije s prodajo bencina ukvarjale slovenske 

rafinerije, zasebni trgovci in tuje naftne druţbe Shell, Standard in italijansko podjetje AGIP. 

V tem obdobju je imela Slovenija dve rafineriji. Prva je bila Gollova rafinerija v Dravogradu, 

druga pa Mariborska rafinerija mineralnega olja in kemična tovarna Mara (Brovinsky 1996, 

11 in 22). 

Danes se v Sloveniji z maloprodajo pogonskih goriv ukvarja kar 25 trgovcev, ki prek svojih 

sodobnih bencinskih servisov oskrbujejo prebivalstvo z gorivom, s preostalim avtomaterialom 

in določenimi prehrambnimi izdelki. V sklopu večjih bencinskih servisov delujejo tudi 

avtopralnice, vulkanizerske delavnice in gostinski lokali (Petrol, d. d., 2011a, 46). 

 

Slika 5: Tržni delež maloprodajnih trgovcev v Sloveniji  

Vir: Petrol, d. d., 2011a, 46. 
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Slika 5 prikazuje trţni deleţ maloprodajnih trgovcev, ki slovenski trg oskrbujejo s 

pogonskimi gorivi. Trţni deleţ je določen glede na število bencinskih servisov, ki so v lasti 

trgovcev ali organizirani po sistemu franšiznega poslovanja. Največji trţni deleţ ima Petrol, 

d. d., s 313 bencinskimi servisi. V skupino ostali so zdruţeni maloprodajni trgovci z manjšim 

številom bencinskih servisov, kot so Logo, d. o. o., Mol Slovenija, Agip Slovenija in drugi. 

Slovenski maloprodajni trgovci kupujejo naftne derivate večinoma od večjih multinacionalnih 

naftnih druţb ter pri svetovno največjih trgovcih z nafto in naftnimi derivati (Petrol, d. d., 

2011a, 48). Poloţaj multinacionalnih naftnih druţb se je skozi desetletja spreminjal. Danes 

večje naftne druţbe zaradi pomembnosti dostopa do obetanih črpališč nafte teţijo k 

intenzivnemu sodelovanju z drţavami ponudnicami surove nafte. Sodelovanje je usmerjeno v 

prenos znanja in tehnologije, ki jo imajo naftne druţbe. Investicije v tehnološko naprednejše 

postopke pri črpanju in predelavi nafte, teţnja po zniţevanju stroškov, večja prisotnost na 

mednarodnih trgih ter laţji dostop do novih trgov so vzroki za številna zdruţevanja med 

naftnimi podjetji. Tako so se v letih 1998 in 2001 zdruţili podjetji Exxon in Mobil, obe iz 

Zdruţenih drţav Amerike, BP iz Velike Britanije in Amoco iz Zdruţenih drţav Amerike, 

kasneje pa je BP Amoco kupil podjetje Arco iz Zdruţenih drţav Amerike (Fuchs 2005, 5–9). 

Svetovno največje naftne druţbe bi lahko razdelili v dve skupini (Lavrič 2008, 23): 

– druţbe iz drţav članic OECD, kamor spadajo Exxon Mobil ZDA, Chevron ZDA, Royal 

Dutch/Shell multinacionalka Velika Britanija in Nizozemska, BP Velika Britanija, Total 

S. A. Francija; 

– svetovno največje naftne druţbe zunaj območja OECD, kamor uvrščamo Saudi Aramco 

Savdska Arabija, Gazprom Neft Rusija, CNPC Kitajska, NIOC Iran, PDVSA Venezuela, 

Petrobras Brazilija in Petronas Malezija. 

Zaradi pomembnosti surove nafte so se nekatere drţave, bogate z nafto, povezale v 

Organizacijo drţav izvoznic nafte (ang. Organization of Petroleum Exporting Countries, v 

nadaljevanju OPEC). Tako so leta 1960 OPEC ustanovile Savdska Arabija, Irak, Iran, Kuvajt 

in Venezuela z namenom zaščititi interese članic na naftnem trgu. Kasneje so se organizaciji 

OPEC, ki je najpomembnejša svetovna organizacija na naftnem trgu, pridruţile še druge 

drţave. Danes OPEC nadzira dobrih 40 odstotkov svetovne proizvodnje nafte (Lavrič 2008, 

13). 
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Preglednica 1: Dnevna proizvodnja nafte po državah v letu 2009 

Drţava Dnevna proizvodnja nafte Deleţ svetovne ponudbe 

 

v mio sodčkih v % 

Ruska federacija 10 12,52 

Savdska Arabija 9,7 12,14 

ZDA 7,2 9,01 

Iran 4,2 5,26 

Kitajska 3,8 4,76 

Vir: BP 2010, 8. 

V preglednici 1 je navedenih prvih pet največjih drţav proizvajalk nafte na svetu leta 2009. Iz 

odstotnega deleţa v svetovni ponudbi, ki ga ima posamezna drţava, vidimo, da sta leta 2009 

Ruska federacija in Savdska Arabija skupaj dnevno načrpali slabih 25 odstotkov vse svetovne 

nafte, oziroma ponudba omenjenih drţav predstavlja slabo četrtino svetovne ponudbe surove 

nafte. Dnevna proizvodnja nafte je izraţena v milijonih sodčkih. 

Količina nafte se meri v standardiziranih sodčkih (angl. barrel). Enota mere izvira iz začetkov 

črpanja nafte v Pensilvaniji. Enoto so potrdili takratni ameriški in angleški trgovci in je 

oblikovana na podlagi stare angleške mere za sod vina. Sodček znaša pribliţno 158,98 litra ali 

42 ameriških galon (Lavrič 2008, 8). 
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5 OBLIKOVANJE CEN ENERGENTOV 

5.1 Kaj je cena? 

Ob besedi cena najprej pomislimo na številko, ki je napisana ob izdelku v trgovini oziroma na 

količino denarja, ki ga moramo odšteti, če ţelimo kupiti določen izdelek ali storitev (Bojnec 

idr. 2007, 191).  

Cena je pomembna sestavina vsakega menjalnega razmerja, prek cene proizvodov in storitev 

podjetja oblikujejo svoje prihodke in kasneje dobičke. Poleg proizvoda, prodajne mreţe, 

promocije je cena tudi bistvena sestavina marketinškega spleta (Bojnec idr. 2007, 191–192).  

Pri nakupu energentov se srečamo s ceno, po kateri se opravi menjava določenega energenta 

med prodajalcem in kupcem. Torej bomo govorili o ceni kot sestavini menjalnega razmerja. 

Cena, po kateri menjamo dobrine, se v trţnem gospodarstvu oblikuje prosto glede na ponudbo 

in povpraševanje ter izraţa na eni strani vrednost izdelka oziroma storitve za kupca na drugi 

pa proizvodne stroške ponudnika. Vse cene pa se ne oblikujejo prosto na trgu, ampak na 

podlagi smernic in predpisov posamezne drţave ali mednarodnih institucij. To so neposredno 

nadzorovane ali regulirane cene. Regulirane cene veljajo le za ključne proizvode oziroma za 

izdelke z določenega področja, kot so kmetijski proizvodi, proizvodi energetskega sektorja in 

javne dobrine. Nadzor nad cenami vrši drţava tako, da določi minimalne, garantirane in 

maksimalne cene (Bojnec idr. 2007, 192; Ţiţmond idr. 2005, 292). 

Minimalne in garantirane cene veljajo predvsem na trgih kmetijskih proizvodov. Z 

minimalnimi cenami ţeli drţava izboljšati poloţaj proizvajalcev ţivinorejskih izdelkov in 

pridelovalcev vrtnin tako, da določi minimalno ceno, ki je višja od ravnovesne. Slabost 

minimalnih cen je v tem, da mora drţava zakonsko preganjati proizvajalce, ki bi izdelek, za 

katerega velja minimalna cena, prodajali po niţji ceni od določene. Zaradi opisane slabosti 

drţava z zagotovljenimi cenami zagotavlja, da proizvajalec v vsaki menjavi tudi doseţe to 

ceno. Zagotovljene cene veljajo za kmetijske proizvode, ki jih je moţno skladiščiti (Ţiţmond 

idr. 2005, 292–293).  

Minimalnim in zagotovljenim cenam so nasprotne maksimalne cene. Namen oblikovanja 

takšnih cen je zaščita ţivljenjske ravni prebivalstva, saj preprečuje dvig cene posameznega 

izdelka nad določeno raven. Maksimalna cena se določi za proizvode monopolnih trgov, kot 

so naftni derivati, kovine. Kot bomo spoznali v naslednjih podpoglavjih, so tudi določeni 

elementi v strukturi cene električne energije in zemeljskega plina določeni od drţave 

(Ţiţmond idr. 2005, 293). 
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5.2 Struktura cen zemeljskega plina in električne energije 

Končna cena električne energije in zemeljskega plina se razlikuje glede na skupino, kamor se 

uvršča odjemalec. Odjemalec je lahko pravna ali fizična oseba, ki je na podlagi pogodbe 

oskrbovana z električno energijo ali zemeljskim plinom za lastno rabo ali nadaljnjo prodajo 

(Javna agencija RS za energijo 2010, 30). Ker bomo v diplomski nalogi analizirali samo cene 

gospodinjskih odjemalcev, bomo definirali pojem gospodinjskega odjemalca električne 

energije in zemeljskega plina. 

5.2.1 Električna energija 

Odjemalci električne energije v Sloveniji so priključeni na nizko-, srednje- in 

visokonapetostno omreţje. V skupino odjemalcev, priključenih na nizkonapetostno omreţje, 

spadajo gospodinjski in drugi odjemalci (Javna agencija RS za energijo 2010, 30). 

Gospodinjski odjemalec je torej končni odjemalec, ki kupuje električno energijo za domačo 

rabo, kar vključuje porabo v stanovanjih in stanovanjskih hišah z gospodarskimi poslopji, v 

počitniških hišicah, zidanicah, čebelnjakih in drugih objektih, ki so v lasti fizičnih oseb in kjer 

se ne izvaja pridobitna dejavnost. Gospodinjski odjemalci električne energije so od 1. 7. 2007 

dalje tudi upravičeni odjemalci (Gorjup 2009, 68). 

Gospodinjski odjemalci se glede na obračunsko moč, stopnjo odvzema in način merjenja 

delijo v pet standardnih odjemnih skupin, in sicer Da, Db, Dc, Dd in De skupino. 

Karakteristike posamezne odjemne skupine so določene po mednarodni klasifikaciji, 

prikazane pa so v prilogi 1 (RS Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo 2011a, 

10–11). 

Končna cena električne energije, ki jo plačujejo gospodinjski odjemalci, vključuje (Javna 

agencija RS za energijo 2010, 30): 

– ceno za uporabo omreţij,  

– ceno električne energije, 

– prispevke,  

– trošarino in 

– davek na dodano vrednost. 

Cena za uporabo omreţij je sestavljena iz omreţnine za elektroenergetska omreţja in dodatka 

k omreţnini. Omreţnino določi Agencija RS za energijo, namenjena pa je delovanju 

sistemskega operaterja prenosnega in distribucijskega omreţja ter pokrivanju sistemskih 

stroškov. Dodatek k omreţnini je namenjen za delovanje Agencije RS za energijo in 

pokrivanje stroškov delovanja organiziranega trga z električno energijo. Višino obeh 

dodatkov določi vlada. 



 

33 

Odjemalci plačujejo različne cene za uporabo elektroenergetskih omreţij. Njena višina je 

odvisna od razvrstitve odjemalca v odjemno skupino in od količine porabljene električne 

energije. 

Cena električne energije se od 1. 7. 2007 dalje oblikuje na podlagi trţnih zakonitosti od 

posameznega dobavitelja. Cena mora biti javno objavljena. Odvisna pa je od ponudbe 

dobavitelja, priključne moči odjemnega mesta, načina merjenja števca, ki je lahko eno- ali 

dvotarifno.  

V končno ceno električne energije sta vključena tudi dva prispevka, ki se končnim 

odjemalcem obračunavata od 1. januarja 2009 dalje. Prvi prispevek zagotavlja podporo 

proizvodnji električne energije iz OVE in v soproizvodnji z visokim izkoristkom, drugi pa je 

namenjen zagotavljanju zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov 

primarne energije. Višino obeh prispevkov določi vlada.  

Trošarina obdavči promet določenega blaga, ki ga ni mogoče nadomestiti z drugim blagom. 

Med blago, ki se obdavči s trošarino, sodijo alkohol in alkoholni izdelki, tobak in tobačni 

izdelki, energenti in električna energija. Višina trošarine se določi v nominalnem znesku na 

mersko enoto. Trošarina na električno energijo za gospodinjske odjemalce se je začela 

zaračunavati marca leta 2007 in od 1. 8. 2010 dalje znaša 3,05 evra na vsako porabljeno 

MWh. Osnova za obračun trošarine je uredba EU (Zalokar 2002, 29; Gorjup 2009, 70).  

Davek na dodano vrednost je dajatev, ki jo uvrščamo med posredne davke, saj se všteva v 

ceno blaga in storitev. Električna energija je obdavčena z DDV-jem po splošni 20-odstotni 

davčni stopnji od osnove.  

V preglednici 2 smo primerjali strukturo cene električne energije med standardno odjemno 

skupino gospodinjskih odjemalcev Dc in povprečnim slovenskim gospodinjskim odjemalcem 

z letno porabo 3.895 kWh
14

 električne energije. Primerjava se nanaša na leto 2009. Iz 

primerjave lahko razberemo, da so gospodinjski odjemalci v odjemni skupini Dc plačevali 6,9 

odstotka višjo omreţnino za prenosno omreţje, 4,8 odstotka višjo omreţnino za distribucijsko 

omreţje, slabih 10 odstotkov več sistemskih stroškov ter 10 odstotkov višjih prispevkov kot 

povprečni gospodinjski odjemalci. Zaključimo lahko, da gospodinjski odjemalci z niţjo letno 

porabo električne energije plačujejo višjo omreţnino ter višje sistemske stroške in prispevke. 

 

 

                                                      
14

 1 MWh je 1.000 kWh. 
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Preglednica 2: Primerjava deležev elementov v ceni električne energije  

Elementi cene Odjemna skupina Dc Povprečni gospodinjski odjemalec 

   v EUR/MWh fk %  v EUR/MWh fk % 

Omreţnina prenos 6,96 5,11 6,51 4,93 

Omreţnina distribucija 35,53 26,10 33,9 25,67 

Sistemske storitve 8,95 6,58 8,14 6,16 

Agencija 0,17 0,12 0,17 0,13 

Organizator trga 0,13 0,10 0,13 0,10 

Prispevki  5,48 4,03 4,98 3,77 

Energija 55,21 40,56 55,21 41,81 

Trošarina 1 0,73 1 0,76 

DDV 22,69 16,67 22,01 16,67 

Vir: Javna agencija RS za energijo 2010, 32–33. 

5.2.2 Plin 

Končna cena zemeljskega plina, ki jo plačajo tako gospodinjski kot manjši in veliki 

industrijski odjemalci, je sestavljena iz (Javna agencija RS za energijo 2010, 87): 

– cene za uporabo omreţja,  

– cene zemeljskega plina in 

– davščin. 

Cena uporabe omreţja vključuje omreţnino in dodatke. Omreţnina je namenjena pokrivanju 

stroškov, ki nastanejo ob prenosu zemeljskega plina po omreţju od slovenske meje do 

posameznega odjemnega mesta. Omreţnina kot sestavni del cene za uporabo omreţij zajema 

omreţnino za prenosno in distribucijsko omreţje ter stroške sistemskih storitev. Omreţnino za 

prenosno omreţje zemeljskega plina določi sistemski operater zemeljskega plina na podlagi 

metodologije, ki jo je sprejela Agencija RS za energijo s soglasjem vlade. Omreţnina se 

določi za obdobje enega leta in je enotna za posamezne odjemne skupine na celotnem 

območju Slovenije. Omreţnino za prenosno omreţje plačujejo večji industrijski odjemalci, ki 

so priključeni na prenosno omreţje. Gospodinjski odjemalci so priključeni na distribucijsko 

omreţje zemeljskega plina, zato plačujejo omreţnino za distribucijsko omreţje, ki ţe 

vključuje stroške prenosnega omreţja. Omreţnino za distribucijsko omreţje zemeljskega 

plina določijo sistemski operaterji distribucijskega omreţja na podlagi metodologije Agencije 

RS za energijo in s soglasjem vlade. Omreţnina za distribucijsko omreţje se določi za 

obdobje enega leta in ne velja za celotno Slovenijo, ampak le za območje delovanja 

posameznega sistemskega operaterja distribucijskega omreţja. Višina omreţnine za 

distribucijsko omreţje je odvisna od obdobja izgradnje omreţja, investitorjev in od števila 

odjemalcev, priključenih na kilometer omreţja. Posamezni sistemski operater distribucijskega 

omreţja lahko zdruţuje odjemne skupine ali predlaga enotno omreţnino za več odjemnih 

skupin (Javna agencija RS za energijo 2011f, 79–80). 
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Poleg omreţnine se v okviru cene za uporabo omreţij vsem odjemalcem zaračunava dodatek, 

ki je namenjen za delovanje agencije. Njegovo višino določi vlada (Javna agencija RS za 

energijo 2011f, 79–80).  

Cena zemeljskega plina je s 1. 7. 2007 postala trţna kategorija, kar pomeni, da se prosto 

oblikuje na trgu. Cena plina predstavlja tisti del končne cene, na višino katere lahko z izbiro 

dobavitelja vplivajo odjemalci. Cene zemeljskega plina so odvisne od gibanja cen nafte in 

naftnih derivatov ter deviznih tečajev, konkurence na trgu in od poloţaja, ki ga ima dobavitelj 

pri trgovcu na debelo (Javna agencija RS za energijo 2011d). Uredba o delovanju trga z 

zemeljskim plinom (2007) določa, da mora dobavitelj pisno obvestiti svoje odjemalce o 

spremembi cene zemeljskega plina najpozneje s prvim naslednjim izdanim računom po 

spremembi. 

Davščine, ki so zajete v končni ceni zemeljskega plina, sestavljajo (Javna agencija RS za 

energijo 2011f, 81): 

– ekološka taksa; 

– trošarina, ki trenutno znaša 0,018 evra na Sm
3
; 

– dodatek k ceni za povečanje učinkovite rabe in 

– davek na dodano vrednost. 

Navedene davščine so v letu 2010 predstavljale 22 odstotkov končne cene zemeljskega plina 

za gospodinjske odjemalce. Cena zemeljskega plina se je pri gospodinjskih odjemalcih gibala 

med 42 in 59 odstotkov, cena uporabe omreţja pa od 19 do 36 odstotkov končne cene 

zemeljskega plina. Kolikšen deleţ končne cene predstavlja cena porabljenega zemeljskega 

plina in cena uporabe omreţja je odvisno od razvrstitve gospodinjskega odjemalca v 

porabniško skupino (Javna agencija RS za energijo 2011, 81). Gospodinjski odjemalci 

zemeljskega plina so razvrščeni v tri standardne porabniške skupine glede na letno porabo, in 

sicer (Javna agencija RS za energijo 2011f, 92): 

– porabniška skupina D1 predstavlja majhne gospodinjske odjemalce z letno porabo do 529 

Sm
3
, ki uporabljajo zemeljski plin za kuhanje in pripravo tople vode; 

– porabniška skupina D2 vključuje gospodinjske odjemalce, ki uporabljajo zemeljski plin 

za kuhanje in pripravo tople vode z letno porabo od 529 do 5.287 Sm
3
; 

– porabniška skupina D3 predstavlja velike gospodinjske odjemalce z letno porabo nad 

5.287 Sm
3
, ki porabljajo zemeljski plin za kuhanje, pripravo tople vode in centralno 

ogrevanje. 

 



 

36 

 

Slika 6: Struktura končne cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce v letu 2010 

Vir: Javna agencija RS za energijo 2011f, 81. 

Primerjava strukture končne cene med posameznimi porabniškimi skupinami gospodinjskih 

odjemalcev je bolj nazorno prikazana na sliki 6. Vidimo, da končna cena zemeljskega plina 

majhnih gospodinjskih odjemalcev zajema večji deleţ cene uporabe omreţja kot končna cena 

velikih gospodinjskih odjemalcev, torej lahko trdimo, da se deleţ cene za uporabo omreţij s 

povečevanjem porabljene količine zemeljskega plina zniţuje.  

5.3 Cene surove nafte in naftnih derivatov 

Nafta je danes strateška surovina, njena cena pa zelo pomembna komponenta. Cena surove 

nafte se od odkritja pa vse do leta 1970 ni bistveno spreminjala. Do leta 1971 je ceno nafte 

določala Teksaška ţelezničarska komisija pod vplivom vlade v Zdruţenih drţavah Amerike. 

Od tega leta dalje pa ima največji vpliv na oblikovanje cen Savdska Arabija, ki je ena 

največjih proizvajalk nafte na svetu. Savdska Arabija je zaradi nizke domače porabe nafte, ki 

je v letu 2009 znašla 2,6 milijarde sodčkov dnevno, v primerjavi z drugimi drţavami tudi 

največja drţava izvoznica nafte, kar ji daje še večji vpliv na spreminjanje cen nafte (Lavrič 

2008, 24–25; BP 2010, 11). 

V osnovi vplivata na ceno nafte njeni lastnosti teţnost in vsebnost ţvepla. Nafta z vsebnostjo  

ţvepla več kot 1 odstotek se označuje kot grenka nafta, ki zahteva dodatno obdelavo v 

rafineriji. Zaradi različnih območij črpanja surove nafte in različnih lastnosti obstaja veliko 

vrst nafte, kar je privedlo do določitve, tako imenovane referenčne vrste. Cena za referenčno 

vrsto se oblikuje na podlagi ponudbe in povpraševanja ter ob upoštevanju različnih dogodkov, 

preostalim vrstam surove nafte pa se cena določi glede na odnos do referenčne vrste. 

Najpomembnejša vrsta je severnomorska nafta Brent, ki je tudi sinonim za evropsko nafto ter 

osnova za določanje cen dveh tretjin svetovnih vrst nafte. Referenčna vrsta nafte v Zdruţenih 
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drţavah Amerike je zahodnoteksaška nafta, OPEC pa ima svojo referenčno košarico enajst 

vrst nafte (Lavrič 2008, 6–7). 

Cene surove nafte, ki so objavljene v medijih, se nanašajo na ceno sodčka v terminskih 

pogodbah z dobavo v naslednjem mesecu. V zadnjih letih so cene nafte na svetovnih trgih 

večinoma naraščale. Še januarja leta 2007 je cena nafte vrste Brent znašala okoli 50,70 USD 

za sodček, medtem ko je bila v začetku januarja leta 2011 njena cena ţe 93,70 USD za 

sodček. Na zvišanje cen nafte na svetovnem trgu so v zadnjem letu vplivale negativne 

razmere na Bliţnjem vzhodu in Libiji, pričakovanja o izhodu iz gospodarske recesije, večje 

povpraševanje zaradi mrzle zime na severni polobli (Lavrič 2008, 6; Petrol, d. d., 2011b, 13–

14). 

V Sloveniji se cene naftnih derivatov ne oblikujejo prosto na trgu tako kot cene preostalih 

proizvodov in storitev, pač pa so regulirane od drţave. Drobnoprodajne cene motornih 

bencinov, dizelskega goriva in kurilnega olja EL se določajo na podlagi Uredbe o oblikovanju 

cen naftnih derivatov, ki velja od 9. 10. 2010 za obdobje enega leta. Cene se spreminjajo 

vsakih 14 dni (Petrol, d. d., 2011b, 13). 

Drobnoprodajna cena posameznega naftnega derivata vključuje (Uredba o oblikovanju cen 

naftnih derivatov 2010): 

– modelsko ceno naftnega derivata brez dajatev; 

– dodatek za zagotavljanje prihrankov energije, ki se obračunava naftnim derivatom od 

pričetka uveljavitve zadnje uredbe dalje; 

– CO2 takso, ki se dodaja le k drobnoprodajni ceni kurilnega olja; 

– trošarino, katere višino določi Vlada Republike Slovenije z Uredbo o določitvi zneska 

trošarine za energente in 

– davek na dodano vrednost. 

Modelska cena naftnega derivata se izračuna tako, da se borzno kotacijo, izraţeno v ameriških 

dolarjih na tono, pomnoţi s tečajem ameriškega dolarja za isti dan in deli s številom dni, za 

katere so na voljo borzni podatki. Vrednost, izraţeno v evrih na tono, se preračuna v evre na 

liter. Dobljeni vrednosti se doda še članarina Zavodu Republike Slovenije za blagovne 

rezerve in bruto marţa. Višina bruto marţe je v nominalnem znesku določena z uredbo in 

znaša za bencin 0,08363 evra na liter, za dizelsko gorivo 0,07841 evra na liter in za kurilno 

olje EL 0,05162 evra na liter (Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov 2010). 
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Preglednica 3: Višina in struktura cene naftnih derivatov v Sloveniji  

  Drobnoprodajna Modelska          

Vrsta derivata cena   cena  CO2 taksa Dodatek  Trošarina DDV 

NMB 95-oktanski 1,263 0,57049 – 0,004 0,47801 0,21050 

Dizelsko gorivo 1,233 0,60529 – 0,002 0,42021 0,20550 

Kurilno olje EL 0,808 0,56029 0,0325 0,010 0,07054 0,13467 

Vir: RS Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg 2011. 

V preglednici 3 smo prikazali drobnoprodajne cene naftnih derivatov v Sloveniji, katerih 

gibanje bomo analizirali v naslednjem poglavju. Cene so izraţene v evrih za liter in so veljale 

v obdobju od 28. 12. 2010 do 11. 1. 2011. Razberemo lahko nominalno vrednost 

posameznega elementa v strukturi cene. Kolikšen odstotni deleţ je v navedenem obdobju 

zajemal posamezni element v drobnoprodajni ceni izbranih naftnih derivatov, prikazuje slika 

7. 

Slika 7: Primerjava elementov maloprodajne cene izbranih naftnih derivatov 

Vidimo, da je v štirinajstdnevnem obdobju od 28. 12. 2010 do 11. 1. 2011 le dobrih 45 

odstotkov maloprodajne cene 95-oktanskega NMB predstavljala čista cena goriva, preostali 

del cene so zajemale davščine in dodatek za zagotavljanje prihrankov energije. V ceno 

dizelskega goriva je bil v tem obdobju vključen najniţji odstotni deleţ dodatka za 

zagotavljanje prihrankov energije med primerjanimi naftnimi derivati in niţji odstotni deleţ 

trošarine kot v ceno 95-oktanskega NMB. Med primerjanimi naftnimi derivati zajema le 
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maloprodajna cena kurilnega olja EL CO2 takso in hkrati tudi najniţji odstotni deleţ trošarine. 

Kot prikazuje slika 7, je v obdobju od 28. 12. 2010 do 11. 01. 2011 modelska cena 

predstavljala skoraj 70 odstotkov maloprodajne cene kurilnega olja EL, kar je najvišji 

strukturni odstotek med primerjanimi gorivi. Odstotni deleţ trošarine v maloprodajni ceni 

kurilnega olja EL se je v času od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2010 spreminjal zaradi nihanja 

modelske cene in sprememb v nominalni vrednosti trošarine. Trošarina, ki je zajeta v 

drobnoprodajni ceni kurilnega olja EL, je na dan 1. 1. 2007 znašala 0,021 evra (priloga 9) in 

je predstavljala le 3,66 odstotka drobnoprodajne cene (slika 8). Nominalni znesek trošarine je 

vse do 16. 12. 2008 ostal nespremenjen, takrat pa se je povečal za dobrih 195 odstotkov v 

primerjavi s 1. 1. 2007. To je lepo razvidno iz slike v prilogi 11. Deleţ trošarine v 

maloprodajni ceni je 16. 12. 2008 znašal ţe 11 odstotkov. Na dan 1. 6. 2010 se je trošarina 

zopet zvišala, tokrat le za slabih 38 odstotkov glede na 16. 12. 2008. Deleţ trošarine v 

maloprodajni ceni je znašal skoraj 11,5 odstotka. Konec leta 2010 je nominalna vrednost 

trošarine, ki je zajeta v drobnoprodajni ceni kurilnega olja EL, znašala 0,07054 evra na liter 

kurilnega olja in je predstavljala 8,7-odstotni deleţ končne cene kurilnega olja. Povzamemo 

lahko, da se je trošarina v obdobju 2007–2010 vsakih štirinajst dni povečala v povprečju za 

1,17 odstotka. 

 

Slika 8: Strukturni odstotek cene kurilnega olja EL na dan 1. 1. 2007 

Slika 8 prikazuje strukturni krog, s katerim smo grafično prikazali strukturni odstotek 

maloprodajne cene kurilnega olja EL na dan 1. 1. 2007. Strukturni odstotek izračunamo tako, 

da vrednost posameznega elementa cene delimo z vsoto vseh elementov cene in pomnoţimo s 

sto. Izseki kroga, ki so zaradi večje preglednosti lahko obarvani z različnimi barvami, 

prikazujejo strukturne vrednosti, izraţene v odstotkih (Bajt in Štiblar 2002, 26).  
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6 ANALIZA GIBANJA CEN ENERGENTOV 

V šestem poglavju bomo statistično analizirali spremembe cen električne energije, 

zemeljskega plina, daljinske toplote in izbranih naftnih derivatov, zato bomo najprej 

opredelili osnovne statistične pojme. Mnoţica energentov predstavlja populacijo, posamezni 

energent je v našem primeru statistična enota. Statistične enote tvorijo populacijo, ta pa 

predstavlja vse enote proučevanega pojava. Enote imajo značilnosti, ki ji proučujemo in jih 

imenujemo statistične spremenljivke. V našem primeru je statistična spremenljivka cena, 

katere spreminjanje bomo spremljali v času in prostoru. 

6.1 Električna energija in zemeljski plin za gospodinjske odjemalce 

6.1.1 Gibanje cen električne energije 

Cene električne energije se nenehno spreminjajo. V predhodnem poglavju smo spoznali 

sestavo končne cene električne energije, v tem poglavju pa bomo proučili njeno gibanje skozi 

leta. Za začetek proučevanja smo vzeli 1. 1. 2007. Poudariti velja, da je 1. 7. 2007 prišlo do 

odprtja trga z električno energijo, kar pomeni, da lahko vsi odjemalci prosto izbirajo 

dobavitelja električne energije in da se cena energije brez omreţnin, dodatkov in davščin 

oblikuje prosto. Tako med dobavitelji obstaja nekakšna konkurenca. 

Preglednica 4: Končne cene električne energije od 2007 do 2010 

  Cena brez DDV       

Obdobje v EUR/MWh Vt Kt St It/1. 7. 2007 

1. 1. 2007 88,70    94,36 

1. 7. 2007 94,00 105,98 1,06 5,98 100,00 

2. polletje 2007 93,00 98,94 0,99 -1,06 98,94 

1. polletje 2008 95,60 102,80 1,03 2,80 101,70 

2. polletje 2008 96,40 100,84 1,01 0,84 102,55 

1. polletje 2009 112,20 116,39 1,16 16,39 119,36 

2. polletje 2009 111,70 99,55 1,00 -0,45 118,83 

1. polletje 2010 116,70 102,64 1,03 2,64 124,15 

2. polletje 2010 118,90 101,89 1,02 1,89 126,49 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2011d. 

Cene električne energije, ki so prikazane v preglednici 4, so izraţene v EUR/MWh in veljajo 

za gospodinjske odjemalce v odjemni skupini Dc, ki je po karakteristikah najbliţja 

povprečnemu gospodinjstvu v Sloveniji. Cene ne vsebujejo DDV-ja, saj se v proučevanem 

obdobju njegova stopnja ni spreminjala, vključujejo pa vse preostale elemente. Cene, ki so 

navedene od vključno 2. polletja 2007 dalje, predstavljajo povprečno maloprodajno ceno, saj 

se del cene, ki se nanaša na dobavljeno električno energijo, lahko razlikuje med posameznimi 

dobavitelji.  
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Preglednica 4 zajema poleg cen še izračune veriţnih indeksov, indeksov s stalno osnovo, 

koeficientov dinamike (Kt) in stopenj rasti (St). Veriţni indeks smo označili kot Vt in izraţa 

posredno odstotno spremembo med dvema zaporednima členoma časovne vrste (Artenjak 

2003, 57). Z It/1. 7. 2007 smo označili indeks s stalno osnovo, ki prikazuje posredno odstotno 

spremembo med vrednostmi členov statistične vrste z vrednostjo osnovnega člena statistične 

vrste. V našem primeru predstavlja osnovo cena na dan 1. 7. 2007 (Artenjak 2003, 55). 

Koeficient dinamike kaţe odnos med dvema zaporednima členoma časovne vrste, stopnja 

rasti pa predstavlja neposredno odstotno spremembo med dvema zaporednima vrednostima 

členov v časovni vrsti (Artenjak 2003, 58). 

Maloprodajna cena električne energije je 1. 1. 2007 znašala 88,70 EUR/MWh. Do 1. 7. 2007 

se je povečala za slabih 6 odstotkov. Na povečanje cene sta vplivali uvedba trošarin marca 

2007 v višini 1 EUR/MWh in dvig cene za dobavljeno energijo v aprilu 2007. V drugem 

polletju leta 2007 se je povprečna maloprodajna cena zniţala za dober odstotek v primerjavi s 

1. 7. 2007. Rahlo zniţanje je posledica liberalizacije trga z električno energijo. Do največjega 

dviga povprečne maloprodajne cene električne energije je prišlo v prvi polovici leta 2009, ko 

se je cena dvignila za 16,4 odstotka glede na drugo polovico leta 2008 zaradi povečanja 

omreţnine in uvedbe dveh novih prispevkov, in sicer prispevka za domače vire energije in 

obnovljive vire energije. Povprečna stopnja rasti maloprodajne cene električne energije v 

zadnjih štirih letih je pozitivna, in sicer 3,88 odstotka. 

Izračunali smo tudi indeks s stalno osnovo s 1. 7. 2007. Iz primerjave povprečne 

maloprodajne cene električne energije iz druge polovice leta 2010 s ceno na dan 1. 7. 2007 

lahko vidimo, da se je povprečna maloprodajna cena električne energije v drugi polovici leta 

2010 povišala za 26,49 odstotka glede na raven cen iz 1. 7. 2007. Indeks s stalno osnovo prav 

tako kaţe padec povprečne maloprodajne cene za 1 odstotek v drugi polovici leta 2007 glede 

na ceno iz 1. 7. 2007. 

Ker smo ţeleli izničiti vpliv spremembe omreţnine, uvedbe prispevkov in trošarin ter 

spremenjenega načina obračunavanja dobavljene električne energije po odprtju trga, smo 

ločeno analizirali del cene, ki se nanaša le na porabljeno električno energijo. V analizo smo 

zajeli gospodinjske odjemalce v odjemni skupini Dc. Podatki o cenah in izračunana relativna 

števila smo prikazali v preglednici 5. 
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Preglednica 5: Povprečne cene električne energije od 2007 do 2010 

  Cena energije        

Obdobje v EUR/MWh Vt St It/2. polletje 2007 

2. polletje 2007 42,20   100,00 

1. polletje 2008 45,00 106,64 6,64 106,64 

2. polletje 2008 45,70 101,56 1,56 108,29 

1. polletje 2009 54,20 118,60 18,60 128,44 

2. polletje 2009 54,00 99,63 -0,37 127,96 

1. polletje 2010 54,20 100,37 0,37 128,44 

2. polletje 2010 54,20 100,00 0,00 128,44 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2011d. 

S pomočjo indeksa s stalno osnovo iz druge polovice leta 2007 smo ugotovili, da se je 

povprečna cena dobavljene energije do konca leta 2010 povečala za 28,44 odstotka v 

primerjavi z drugo polovico leta 2007. Povprečna cena dobavljene električne energije se je od 

drugega polletja 2007 do konca drugega polletja 2010 na pol leta povečala v povprečju za 

4,26 odstotka. Enačba linearnega trenda povprečnih cen za dobavljeno energijo za sedem 

polletnih obdobij do konca leta 2010 je naslednja: T= 40,97 + 2,25 * t. Na podlagi analize 

trenda lahko napovemo, da bo konec drugega polletja leta 2011 znašala cena za dobavljeno 

električno energijo 61,13 EUR/MWh brez omreţnin, davščin in prispevkov za gospodinjskega 

odjemalca v odjemni skupini Dc ob predpostavki, da se bodo cene gibale tako, kot so se v 

analiziranem obdobju. 

Indeks s stalno osnovo grafično lahko prikaţemo z linijskim grafom (Artenjak 2003, 57). 

Dinamiko rasti dela cene, ki se nanaša na dobavljeno električno energijo v obdobju od druge 

polovice leta 2007 do konca druge polovice leta 2010, smo prikazali grafično na sliki 9. Do 

največjega porasta povprečne cene električne energije glede na drugo polletje 2007 je prišlo v 

prvem polletju leta 2009, ko se je ta dvignila za 28,44 odstotka. Po tem dvigu se povprečna 

cena električne enrgije vse do konca leta 2010 ni več povečala. 



 

43 

 

Slika 9: Dinamika gibanja cene energije v obdobju drugega polletja 2007 do 2010 

6.1.2 Gibanje cene zemeljskega plina 

Prelomni datum za odjemalce na trgu z zemeljskim plinom je bil 1. 7. 2007. Od tega dne dalje 

lahko vsi odjemalci, tudi gospodinjski, kupujejo zemeljski plin od kateregakoli dobavitelja v 

Sloveniji ne glede na lokacijo odjemalca in dobavitelja. Zato smo za začetek proučevanja 

gibanja cen tega energenta vzeli 1. 7. 2007. Cene, ki so prikazane v preglednici 6, 

predstavljajo povprečne cene brez DDV-ja za gospodinjske odjemalce v porabniški skupini 

D2. Prvo polletje vključuje obdobje od januarja do vključno junija, drugo pa od julija do 

vključno decembra posameznega leta. Cene zemeljskega plina so v analiziranem obdobju 

rastle in padale. Največji dvig cen je bil zabeleţen v drugi polovici leta 2008, ko so se cene 

dvignile za dobrih 27 odstotkov v primerjavi s prvim polletjem istega leta oziroma za slabih 

40 odstotkov glede na drugo polletje leta 2007. V letu 2009 so cene padale, v drugi polovici 

tega leta so padle kar za dobrih 18 odstotkov v primerjavi s prvo polovico leta 2009. Kljub 

dvigom in padcem cen je bila povprečna stopnja rasti cene zemeljskega plina brez DDV-ja 

pozitivna in je znašala 4,76 odstotka, kar pomeni, da se je povprečna cena zemeljskega plina 

od drugega polletja 2007 do konca drugega polletja 2010 povišala za 4,76 odstotka na pol 

leta. Tudi indeks s stalno osnovo v drugem polletju 2007 kaţe porast povprečne cene 

zemeljskega plina, saj se je ta v drugi polovici leta 2010 povečala za 32,18 odstotka glede na 

drugo polovico leta 2007. 
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Preglednica 6: Povprečne cene zemeljskega plina od druge polovice leta 2007 do 2010 

  

Cena brez 

DDV-ja       

Obdobje v EUR/Sm
3
 Vt Kt St It/2. polletje 2007 

2. polletje 2007 0,4456 – – – 100,00 

1. polletje 2008 0,4889 109,72 1,10 9,72 109,72 

2. polletje 2008 0,6231 127,45 1,27 27,45 139,83 

1. polletje 2009 0,5762 92,47 0,92 -7,53 129,31 

2. polletje 2009 0,4717 81,86 0,82 -18,14 105,86 

1. polletje 2010 0,5100 108,12 1,08 8,12 114,45 

2. polletje 2010 0,5890 115,49 1,15 15,49 132,18 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2011d. 

Cena zemeljskega plina brez omreţnin in davščin se razlikuje med posameznimi dobavitelji. 

V prilogi 2 so prikazane cene tega energenta po posameznih dobaviteljih za gospodinjske 

odjemalce v standardni porabniški skupini z letno porabo od 501 do 1.500 Sm
3
 zemeljskega 

plina. Cene veljajo za december 2010. Zemeljski plin z minimalno ceno, ki je znašala 0,3365 

EUR/Sm
3
, je decembra 2010 dobavljalo Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., medtem ko je 

Petrol Plin, d. o. o., na območju občin Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Trţič, 

Radovljica, Turnišče, Odranci, Beltinci, Komenda, Gornja Radgona in Cerklje na Gorenjskem 

v enakem obdobju dobavljal plin po najvišji ceni, ki je znašala 0,4486 EUR/Sm
3
. 

Dobavitelje smo glede na ceno za standardni kubični meter zemeljskega plina zdruţili v 

skupine, ki jih imenujemo razredi. S tem ţelimo prikazati, koliko enot oziroma dobaviteljev 

pripada isti vrednosti izbrane številske spremenljivke. Takšno porazdelitev imenujemo 

frekvenčna porazdelitev, ki jo lahko prikaţemo v obliki tabele ali grafa (Artenjak 2003, 35–

41).  

V našem primeru smo oblikovali le tri razrede, katerih širina je 0,04. Oblikovali smo manj 

razredov, kot bi jih, če bi upoštevali Sturgesovo pravilo, K = 1 + 3,3 log n, kjer je K število 

razredov in n število enot proučevanega vzorca ali populacije. Za manjše število razredov smo 

se odločili, ker bi bili ob upoštevanju zgornjega pravila nekateri razredi prazni. Iz preglednice 

7, ki prikazuje frekvenčno porazdelitev, vidimo, da je bilo med 20 dobavitelji zemeljskega 

plina kar 15 takšnih, ki dobavljajo ta energent po ceni nad 0,3300 do 0,3700 EUR/Sm
3
 in so 

razvrščeni v prvi razred.  

 

 

 

 



 

45 

Preglednica 7: Frekvenčna porazdelitev dobaviteljev zemeljskega plina glede na ceno 

Razredi fk fk % Fk 

(0,3300; 0,3700] 15 75 15 

(0,3700; 0,4100] 4 20 19 

(0,4100; 0,4500] 1 5 20 

 fk pomeni število enot v posameznem razredu. 

     fk % pomeni relativno frekvenco, izraţeno v odstotkih. 

     Fk pomeni kumulativno število enot. 

Prvi razred, to je (0,3300; 0,3700], imenujemo tudi modusni razred, saj je v njem najvišja 

frekvenca. Na podlagi frekvenčne porazdelitve (priloga 3) dobaviteljev zemeljskega plina 

glede na njegovo ceno iz decembra 2010 smo izračunali modus (Mo), katerega vrednost je 

0,3471 in nam pove, da je bila najpogostejša cena v proučevanem obdobju enaka 0,3471 

EUR/Sm
3
. Najpogostejša cena je bila niţja od povprečne cene zemeljskega plina, ki je znašala 

0,36 EUR/Sm
3
. 

Med ponudniki zemeljskega plina, ki smo jih zajeli v analizo, je bila polovica takšnih, ki so 

prodajali zemeljski plin po ceni, niţji od 0,3580 EUR/Sm
3
, druga polovica dobaviteljev pa je 

prodajala zemeljski plin po višji ceni od 0,3580 EUR/Sm
3
. To nam pove vrednost mediane 

(Me).  

Koncentracijo pojava merimo z Ginijevim koeficientom in ga izračunamo iz frekvenčne 

porazdelitve. Njegove vrednosti se gibljejo med 0 in 1. Vrednost Ginijevega koeficienta v 

našem primeru znaša 0,80 in pomeni močno koncentracijo. Razloţimo ga tako, da je 80 

odstotkov dobaviteljev zemeljski plin decembra 2010 prodajalo po ceni, ki se nahajajo v prvi 

polovici cenovnega intervala nad 0,3300 do 0,4500 EUR/Sm
3
. 

Frekvenčno porazdelitev dobaviteljev zemeljskega plina glede na njegovo ceno smo prikazali 

tudi grafično s histogramom. Histogram je graf, ki prikazuje porazdelitev s stolpci. Slika 10 

predstavlja histogram frekvenčne porazdelitve dobaviteljev zemeljskega plina glede na 

njegovo ceno v proučevanem obdobju. Abscisna os predstavlja cene, razdeljene v tri razrede, 

ordinatna os pa prikazuje frekvence posameznega razreda. 
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Slika 10: Histogram dobaviteljev zemeljskega plina 

6.2 Daljinska toplota 

Cene toplotne energije iz priloge 4 so maloprodajne cene, izraţene v EUR/MWh, ter 

prikazane mesečno za leti 2009 in 2010 in veljajo za gospodinjske odjemalce v standardni 

porabniški skupini D3b po posameznih slovenskih občinah. Gospodinjski odjemalci v 

standardni porabniški skupini D3b so odjemalci, ki imajo priključno moč 10kW, letno porabo 

34,9 MWh, toplotno energijo pa porabljajo za pripravo tople sanitarne vode in centralno 

ogrevanje. Izbrali smo slovenske občine, v katerih je predana toplotna energija gospodinjskim 

odjemalcem predstavljala 52,1 odstotka celotne distribucije. Omeniti velja, da se distribucija 

toplotne energije izvaja tako gospodinjskim kot industrijskim odjemalcem (Javna agencija RS 

za energijo 2011f, 110). 
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Slika 11: Gibanje maloprodajne cene toplotne energije v letu 2010 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2011d. 

Iz slike 11 vidimo, da večjih nihanj v cenah toplotne energije v letu 2010 ni bilo. Najniţje in 

hkrati nespremenjene maloprodajne cene so bile leta 2010 v Mestni občini Velenje, najvišje 

pa v občinah Ravne na Koroškem, Kranj in Jesenice. Na podlagi podatkov iz priloge 4 lahko 

trdimo, da se cene toplotne energije v analiziranih občinah v obdobju januar 2009–december 

2010 vsak mesec v povprečju niso povečale za več kot 1,2 odstotka. 

Maloprodajna cena toplotne energije v Sloveniji se je v obdobju januar 2009–december 2010 

vsak mesec v povprečju povečala za 0,34 odstotka, medtem ko se je cena toplote v Mestni 

občini Celje v enakem obdobju vsak mesec v povprečju zniţala za 0,66 odstotka. V mestni 

občini Velenje je bila cena toplotne energije vseh 24 mesecev proučevanega obdobja 

nespremenjena, kar lepo prikazuje slika 11. 

Najniţja povprečna cena toplotne energije v obdobju januar 2009–december 2010 je bila v 

Mestni občini Velenje in je znašala 29,76 EUR/MWh ter je bila za 37,24 odstotka niţja kot 

povprečna cena toplote v Sloveniji v proučevanem obdobju. Najvišja povprečna cena toplotne 

energije 81,75 EUR/MWh je bila v proučevanem obdobju v občini Ravne na Koroškem in je 

bila za 72,40 odstotka višja kot povprečna cena v Sloveniji v enakem obdobju. 
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Cena toplotne energije se je v obdobju januar 2009–december 2010 vsak mesec v povprečju 

najbolj zniţala v Kranju za 0,82 odstotka, torej za 0,46-odstotne točke več kot v Mariboru, 

kjer se je cena v enakem obdobju vsak mesec v povprečju zniţala le za 0,36 odstotka. 

6.3 Naftni derivati 

Vrste naftnih derivatov in način oblikovanja njihovih cen v Sloveniji smo opisali v prejšnjih 

poglavjih. V tem podpoglavju bomo analizirali spremembe cen izbranih naftnih derivatov v 

časovnem intervalu od 1. 1. 2007, ko smo v Sloveniji prevzeli enotno evropsko valuto evro, 

do 31. 12. 2010. V analizo bomo vključili 95-oktanski NMB, dizelsko gorivo in kurilno olje 

EL. Za vse izbrane naftne derivate bomo proučili spremembe cen, do katerih prihaja vsakih 

štirinajst dni. 

 

Slika 12: Gibanje cen naftnih derivatov v obdobju 2007–2010 

Vir: RS Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg 2011. 
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Iz slike 12 in priloge 5 lahko razberemo, da so cene izbranih naftnih derivatov v analiziranem 

obdobju rastle in padale. Do največjega padca cen vseh treh analiziranih goriv je prišlo v 

obdobju od julija 2008 do januarja 2009. Od januarja 2009 dalje je sledil trend naraščanja cen. 

6.3.1 Neosvinčeni motorni bencin  

Kot lahko razberemo iz priloge 5, je cena 95-oktanskega NMB na začetku proučevanega 

obdobja, to je 1. 1.2007, znašala 0,971 EUR/l in je svoj minimum dosegla v decembru 2008, 

ko je bilo potrebno za liter 95-oktanskega bencina odšteti 0,827 evra. Potem je prišlo obdobje 

rasti cene, tako da se je 28. 12. 2010 cena bencina dvignila za 52,7 odstotka v primerjavi z 

decembrom 2008. Najvišjo ceno bencina smo zabeleţili 28. 12. 2010, ko je ta znašala 1,263 

evra za liter. Za celotno analizirano obdobje smo izračunali indeks s stalno osnovo (priloga 6) 

in ga tudi grafično prikazali z linijskim grafom v prilogi 7. Za osnovo smo vzeli cene na dan 

1. 1. 2007. Vrednosti indeksa so bile v obdobju od novembra 2008 do marca 2009 niţje od 

100 odstotkov, kar pomeni upad cene 95-oktanskega NMB v primerjavi s 1. 1. 2007. Če 

primerjamo ceno na dan 28. 12. 2010 s ceno na dan 1. 1. 2007, vidimo, da se je ta dvignila za 

dobrih 30 odstotkov. Zaključimo lahko, da se je cena 95-oktanskega NMB v obdobju od 

4. 1. 2007 do 31. 12. 2010 vsakih 14 dni v povprečju povečala za 0,25 odstotka. 

Kadar imamo podatke o rasti oziroma upadanju vrednosti nekega znaka v določenem 

časovnem obdobju, nas zanima, kakšna bo vrednost tega znaka v prihodnjih obdobjih. Za 

napovedovanje vrednosti znaka lahko uporabimo linearni trend (Bajt in Štiblar 2002, 143). V 

našem primeru smo na podlagi podatkov o ceni 95-oktanskega NMB izračunali enačbo 

linearnega trenda, ki je: Y= 0,9805 + 0,002 * x. Vrednost 0,9805 predstavlja povprečno 

vrednost podatkov o pojavu na časovno enoto v proučevanem obdobju. Smerni koeficient 

linearnega trenda je vrednost 0,002 in kaţe spremembo vrednosti trenda na časovno enoto. V 

našem primeru je smerni koeficient večji od nič, kar pomeni povečanje vrednosti linearnega 

trenda (Arh, 2000, 94–95). S pomočjo enačbe lahko ocenimo vrednost 95-oktanskega NMB 

za 14-dnevno obdobje od 28. 6. 2011 do 12. 7. 2011. Izračunana cena bencina za omenjeno 

obdobje je 1,008 evra za liter, dejanska cena 95-oktanskega NMB za to obdobje je znašala 

1,255 evra za liter. Iz primerjave ocenjene cene z dejansko lahko ugotovimo napako 

napovedi, ki znaša 0,247 evra za liter. Vzrok za napako napovedi vidim v nepredvidljivem 

gibanju svetovnih cen nafte in vplivu vlade Republike Slovenije na višino trošarine. 

6.3.2 Dizelsko gorivo 

Cene dizelskega goriva so v obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2010 prav tako rastle in padale. 

Podatki o ceni, ki je veljala v posameznem časovnem obdobju, so v prilogi 5. V preglednici iz 

priloge 6 so navedene vrednosti indeksov s stalno osnovo na dan 1. 1. 2007 in stopnje rasti, ki 

smo jih tudi grafično prikazali v prilogi 8. Na dan 1. 1. 2007 je bilo za liter dizelskega goriva 
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potrebno odšteti 0,938 evra. Do konca januarja istega leta je maloprodajna cena padala, saj je 

bila stopnja rasti negativna. Konec marca leta 2007 je bila vrednost indeksa z osnovo na dan 

1. 1. 2007 98,40 odstotka, kar pomeni padec cene za 1,6 odstotka v primerjavi s ceno na dan 

1. 1. 2007. Potem je sledil trend naraščanja cene. Največji porast v višini slabih 40 odstotkov 

cene dizelskega goriva glede na ceno z dne 1. 1. 2007 smo zabeleţili 15. 7. 2008, ko je cena 

dosegla tudi najvišjo vrednost v proučevanem obdobju. Po 15. 7. 2008 je sledil trend padanja 

cene. Maloprodajna cena je nepretrgano padala do konca septembra 2008. Najniţjo stopnjo 

rasti smo zabeleţili 21. 10. 2008, ko je znašala -8,82, kar pomeni, da se je cena dizelskega 

goriva od 7. 10. 2008 do 21. 10. 2008 zniţala za 8,82 odstotka. Trend upadanja cene se je še 

nekaj časa nadaljeval, tako da je bila cena goriva konec leta 2008 niţja za 2,6 odstotka glede 

na ceno 1. 1. 2007. Nato je sledil trend rasti cene goriva z rahlimi vmesnimi padci. Ob koncu 

analiziranega obdobja je bilo za liter dizelskega goriva potrebno odšteti 1,233 evra, kar je bilo 

za 31,45 odstotka več kot 1. 1. 2007. Zaključimo lahko, da se je cena dizelskega goriva v 

obdobju od 4. 1. 2007 do 31. 12. 2010 vsakih štirinajst dni povečala v povprečju za 0,28 

odstotka. 

Tudi za ceno dizelskega goriva smo na podlagi proučevanih podatkov izračunali enačbo 

linearnega trenda, ki je Y= 0,9725 + 0,0017 * x. 

6.3.3 Kurilno olje EL 

Drobnoprodajna cena kurilnega olja EL je v obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2010 zelo 

nihala. Na začetku analiziranega obdobja je cena kurilnega olja EL znašala 0,574 evra za liter 

(priloga 9). V januarju 2007 je cena padala, tako da je 30. 1. 2007 v primerjavi s 1. 1. 2007 

padla za slabih 9 odstotkov. Trend rasti cene z manjšimi vmesnimi padci se je nadaljeval vse 

do 15. 7. 2008, ko je cena dosegla največjo vrednost. Takrat je bilo potrebno za liter kurilnega 

olja odšteti 0,978 evra, kar je bilo za dobrih 70 odstotkov več kot 1. 1. 2007. Potem je začela 

cena padati. Največji padec cene smo zabeleţili 21. 10. 2008 (prilogi 9 in 10), ko je cena od 7. 

10. 2008 do 21. 10. 2008 padla za 12,56 odstotka. Padec cene se je nadaljeval do 10. 3. 2009, 

ko je znašala cena kurilnega olja EL 0,488 evra za liter in je predstavljala minimalno vrednost 

v proučevanem obdobju. V obdobju od 10. 3. 2009 do 24. 3. 2009 je bila cena kurilnega olja 

EL niţja za skoraj 15 odstotkov glede na ceno 1. 1. 2007 oziroma za slabih 50 odstotkov niţja 

od maksimalne cene v obdobju od 15. 7. 2008 do 29. 7. 2008. Potem je zopet sledil trend rasti 

cene z manjšimi vmesnimi padci. Ob koncu leta 2010 je bila cena kurilnega olja za dobrih 40 

odstotkov večja kot 1. 1. 2007 in je znašala 0,808 evra za liter.  

Enačba linearnega trenda za kurilno olje EL je Y= 0,6403 + 0,0006 * x. 

Povzamemo lahko, da se je cena kurilnega olja EL v obdobju od 4. 1. 2007 do 28. 12. 2010 

vsakih štirinajst dni v povprečju povečala za 0,35 odstotka. To nam pove izračun povprečne 

stopnje rasti. Med izbranimi naftnimi derivati se je ravno cena kurilnega olja EL v obdobju 
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2007–2010 vsakih štirinajst dni v povprečju povišala za najvišji odstotek, saj je njena 

povprečna stopnja rasti najvišja. Povprečne stopnje rasti izbranih naftnih derivatov prikazuje 

slika 13.  

 

Slika 13: Povprečne stopnje rasti izbranih naftnih derivatov 

6.4 Preverjanje hipotez 

V prvem poglavju smo predpostavili štiri trditve, ki smo jih v diplomski nalogi preverili s 

pomočjo statističnih analiz. 

Hipoteza 1: Po odprtju trga z električno energijo se je njena cena za končnega odjemalca 

povečala za več kot 10 odstotkov. 

V podpoglavju 6.1.1 smo prikazali gibanje končne cene električne energije in ceno dobavljene 

električne energije brez davščin, prispevkov in omreţnin. Na podlagi analize lahko 

zaključimo, da se je končna cena električne energije v enem letu in pol po liberalizaciji, torej 

do konca leta 2008, povečala za manj kot 10 odstotkov glede na višino s 1. 7. 2007. Ob koncu 

leta 2009 je povišanje končne cene električne energije krepko preseglo 10 odstotkov, ob 

koncu leta 2010 pa je povišanje cen celo preseglo 25 odstotkov glede na njeno višino s 1. 7. 

2007. Tudi cena dobavljene električne energije se je do konca leta 2008 glede na drugo 

polletje 2007 povišala za manj kot 10 odstotkov, do konca leta 2010 pa se je cena zvišala za 

več kot 25 odstotkov glede na ceno iz drugega polletja 2007. Tako lahko hipotezo ovrţemo za 

obdobje enega leta in pol po odprtju trga z električno energijo, če pa jo veţemo na celotno 

analizirano obdobje, jo lahko potrdimo. 
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Hipoteza 2: Cena zemeljskega plina brez taks, trošarin, dodatka za energetsko učinkovitost in 

DDV-ja se za gospodinjske odjemalce, ki porabijo od 501 do 1.500 Sm
3
 na leto, razlikuje za 

več kot 10 odstotkov med cenovno najugodnejšim dobaviteljem in dobaviteljem z najvišjo 

ceno. 

V šestem poglavju smo prikazali dobavitelje zemeljskega plina in analizirali njihove cene. 

Ugotovili smo, da je podjetje Petrol Plin, d. o. o., dobavljalo zemeljski plin gospodinjskim 

odjemalcem z letno porabo od 501 do 1.500 Sm
3
 na območju občin Slovenska Bistrica, 

Slovenske Konjice, Trţič, Radovljica, Turnišče, Odranci, Beltinci, Komenda, Gornja 

Radgona in Cerklje na Gorenjskem v decembru 2010 po najvišji ceni med vsemi 17 

dobavitelji v Sloveniji. Cena enega Sm
3
 zemeljskega plina dobavitelja Petrol Plin, d. o. o., v 

naštetih občinah za opredeljeno skupino gospodinjskih odjemalcev je bila decembra 2010 za 

dobrih 33 odstotkov višja od cenovno najugodnejšega ponudnika zemeljskega plina, to je 

Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o. Tako lahko potrdimo drugo trditev. 

Hipoteza 3: V obdobju od začetka leta 2007 do konca leta 2010 so se trošarine v končni ceni 

kurilnega olja povečale za več kot 100 odstotkov. 

V petem poglavju smo prikazali, kolikšen del drobnoprodajne cene kurilnega olja EL 

predstavlja trošarina, in analizirali njeno gibanje v obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2010. Na 

podlagi analize dinamike spreminjanja trošarine lahko potrdimo hipotezo, saj se je trošarina v 

litru kurilnega olja EL konec leta 2010 zvišala za slabih 236 odstotkov glede na njeno višino 

1. 1. 2007. 

Hipoteza 4: Cene bencina in kurilnega olja bodo v prihodnje še rastle. 

V podpoglavju 6.4 smo analizirali gibanje cen 95-oktanskega NMB, dizelskega goriva in 

kurilnega olja. Na podlagi gibanja cene v obdobju 2007–2010 smo izračunali enačbo 

linearnega trenda za vse analizirane naftne derivate. Smerni koeficient linearnega trenda, ki 

nakazuje tendenco upadanja ali rasti, je pri vseh treh analiziranih naftnih derivatih pozitiven. 

Na podlagi enačb linearnega trenda in pozitivnega smernega koeficienta lahko potrdimo 

hipotezo, ki pravi, da bodo cene izbranih naftnih derivatov v prihodnje rastle. 

Na rast cen naftnih derivatov bodo v prihodnje vplivale omejene količine nafte in 

najverjetneje tudi razne ekološke takse, saj izgorevanje naftnih derivatov onesnaţuje okolje. 

Nova naftna nahajališča so vedno teţavnejša za izkoriščanje, zato postaja tudi črpanje nafte 

vedno draţje, kar bo v prihodnje imelo vedno večji vpliv na rast končne cene naftnih 

derivatov.  

 

 

 



 

53 

7 SKLEP 

V današnjem sodobnem in hitrem načinu ţivljenja se vse premalo zavedamo, da obstoj in 

razvoj ţivljenja na Zemlji ne bi bila mogoča brez energetskih virov, iz katerih s pomočjo 

sodobne tehnologije pridobivamo različne vrste energentov. S trdimi gorivi ogrevamo 

stanovanja, sanitarno vodo in iz njih pridobivamo električno energijo, ki je v celoti ne 

moremo nadomestiti z nobenim drugim energentom. Kljub različnim tehnološkim odkritjem 

še vedno potrebujemo tekoča goriva za pogon avtomobilov, delovnih strojev, letal, raket. 

Torej, tudi tekočih goriv v tem trenutku ne znamo nadomestiti z drugimi energetskimi viri. 

Zaradi pomembnosti energentov smo bili zanje vsaj do zdaj pripravljeni plačati vsako ceno.  

V analizi strukture cen posameznih energentov smo ugotovili, da velik del cene naftnih 

derivatov v Sloveniji predstavljajo davščine, katerih višino določa Vlada Republike Slovenije. 

Tudi v ceno električne energije in zemeljskega plina so vključene davščine, omreţnine in 

dodatki, katerih višino določata Vlada Republike Slovenije in Javna agencija Republike 

Slovenije za energijo. Ugotovili smo, da le dobrih 50 odstotkov v diplomskem delu 

analiziranih energentov predstavlja čista cena energenta brez dodatkov. Tako lahko 

gospodinjski odjemalec po odprtju trga z električno energijo in zemeljskim plinom 1. 7. 2007 

vpliva le na dobro polovico cene z izbiro dobavitelja, na drugo polovico cene pa nima vpliva. 

Na maloprodajno ceno naftnih derivatov pa končni kupec nima nikakršnega vpliva. 

V delu smo s statistično analizo poskušali razloţiti nihanja cen izbranih energentov v obdobju 

od 2007 do 2010. Z uporabo analize časovnih vrst smo na podlagi pozitivnega smernega 

koeficienta linearnega trenda napovedali rast energentov tudi v prihodnje. S pomočjo enačbe 

linearnega trenda smo napovedali drobnoprodajno ceno 95-oktanskega NMB za obdobje od 

28. 6. 2011 do 12. 7. 2011. Ugotovili smo, da linearni trend ne dá točne napovedi, pač pa nam 

le okvirno pomaga določiti gibanje cen, saj na končno ceno energentov vpliva vrsta 

dejavnikov, za katere ne moremo vedeti, v kakšni meri bodo vplivali na dvig oziroma padec 

cen. S frekvenčno porazdelitvijo smo podatke razvrstili v skupine. Izračunana relativna števila 

smo prikazali v tabelah in grafično, dobljene rezultate pa ustrezno razloţili. Na začetku 

postavljene trditve smo potrdili ali ovrgli na podlagi rezultatov opravljene analize. 

Opravljena raziskava je obseţna, saj obravnava cene šestih energentov, hkrati pa nam ponuja 

moţnosti za nadaljnje raziskave. Moţnosti se odpirajo v analizi strukture cen naftnih 

derivatov, električne energije in zemeljskega plina v drugih evropskih drţavah, ter kako se 

oblikujejo in spreminjajo njihove cene. Ker se poraba energentov povečuje, je ena od moţnih 

nadaljnjih raziskav vpliv porabe energentov na njihovo ceno.  
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  Priloga 1 

 

Karakteristike standardnih odjemnih skupin gospodinjskih odjemalcev električne energije 

    Letna poraba Energija Energija Energija 

 
Odjemna Moč energije VT MT ET 

 
skupina v kW v kW v kW v kW v kW Značilni porabniki 

Da 3 600 0 0 600 luči, radio, TV, hladilnik, mali gospodinjski aparati 

Db 4 1.200 0 0 1.200 poleg Da še pralni ali pomivalni stroj 

Dc 7 3.500 2.200 1.300 0 poleg Da še pralni in pomivalni stroj, bojler 

Dd 7 7.500 5.000 2.500 0 enako kot Dc 

De 9 20.000 5.000 15.000 0 poleg Dd še termoakumulacijska peč 

Vir: Republika Slovenija Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo 2011a, 10–11. 

 

 

 





  Priloga 2 

 

Cena zemeljskega plina v EUR/Sm
3
 za december 2010 

Podjetje Cena v EUR/Sm
3
 

KP Vrhnika, d. o. o. 0,3365 

JP Energetika Ljubljana, d. o. o. 0,3434 

JP Plinovod Sevnica  0,3468 

JP Energetika Celje, d. o. o. 0,3484 

JEKO-IN, d. o. o., Jesenice 0,3486 

Loška komunala, d. d. 0,3496 

Komunala Slovenj Gradec, d. o. o. 0,3503 

Domplan, d. d. 0,3521 

Plinstal, d. d. 0,3522 

KP Velenje, d. o. o. 0,3551 

Petrol, d. d. (1)* 0,3589 

Petrol, d. d. (2)** 0,3589 

Petrol Plin, d. o. o. (3)*** 0,3589 

Energetika Maribor, d. o. o. 0,3602 

Petrol Energetika, d. o. o. 0,3618 

Mestni plinovodi, d. o. o. 0,3745 

Plinarna Maribor, d. o. o. 0,3758 

Istrabenz plini, d. o. o. 0,3826 

Petrol Plin, d. o. o. (5)***** 0,3834 

Petrol Plin, d. o. o. (4)**** 0,4486 

*Cena zemeljskega plina velja za območje občin Domţale, Mengeš in Trzin. 

**Cena zemeljskega plina velja za območje občine Rogatec. 

***Cena zemeljskega plina velja za območje občine Seţana. 

****Cena zemeljskega plina velja za območje občin Slovenska Bistrica, Slovenske 

Konjice, Trţič, Radovljica, Turnišče, Odranci, Beltinci, Komenda, Gornja Radgona in 

Cerklje na Gorenjskem. 

*****Cena zemeljskega plina velja za območje Ljubljane. 

Vir: Javna agencija RS za energijo 2011e. 

 

 





  Priloga 3 

 

Frekvenčna porazdelitev dobaviteljev zemeljskega plina glede na ceno v EUR/Sm
3
 

Razredi fk fk % Fk Fk % yk Yk = fk * yk yk
2
 fk * yk

2
 Yk % Ok % Ok % + Ok –1 % 

(0,3300; 0,3700] 15 75 15 78,95 0,35 5,25 0,1225 1,8375 72,9167 72,9167 72,9167 

(0,3700; 0,3900] 4 20 19 95 0,38 1,52 0,1444 0,5776 21,1111 94,0278 166,9445 

(0,4100; 0,4500] 1 5 20 100 0,43 0,43 0,1849 0,1849 5,9722 100 194,0278 

Skupaj 20         7,20   2,60 100     

Povprečna cena zemeljskega plina je 0,36 EUR/Sm
3
. 

Standardni odklon je 0,02. 

Mediana Me = 0,3580 

Modus Mo = 0,3471 

Ginijev koeficient G = 0,80 





  Priloga 4 

 

Maloprodajne cene daljinske toplote za gospodinjske odjemalce v posameznih slovenskih mestih v letih 2009 in 2010 

Obdobje po mesecih Slovenija Ljubljana Maribor Kranj Velenje Celje Trbovlje Jesenice Ravne 

Januar 2009 49,2085 40,3561 80,806 95,1566 29,7634 85,5396 85,8804 96,2934 94,3892 

Februar 2009 48,658 40,3561 79,606 89,5272 29,7634 79,8435 85,8804 94,816 93,1669 

Marec 2009 49,4013 40,3561 80,746 89,5272 29,7634 78,8679 85,8804 76,6425 94,3396 

April 2009 44,9508 40,3561 68,086 75,0554 29,7634 69,072 70,5038 76,6425 80,4147 

Maj 2009 43,8599 40,3561 67,69 75,0554 29,7634 69,072 70,5038 75,9587 79,7374 

Junij 2009 41,8368 40,3561 66,526 75,0554 29,7634 68,5554 68,892 75,0463 79,7374 

Julij 2009 39,7196 40,3561 59,026 62,5936 29,7634 67,8855 59,9501 66,0515 79,7374 

Avgust 2009 39,2036 40,3561 59,9286 62,5936 29,7634 61,7999 58,5005 66,3954 79,7374 

September 2009 41,4702 40,3561 59,8084 62,5936 29,7634 62,1348 58,5005 66,2422 69,7768 

Oktober 2009 43,137 40,3561 60,4324 63,652 29,7634 62,079 58,5005 67,1171 70,5201 

November 2009 47,6018 48,9588 59,9044 63,652 29,7634 62,7068 58,5005 66,5343 70,0411 

December 2009 48,4881 48,9588 59,8324 63,652 29,7634 62,3022 58,9924 66,3786 70,0976 

Januar 2010 50,3705 48,9588 64,3684 64,9335 29,7634 61,451 65,6344 72,4839 75,8129 

Februar 2010 50,148 50,0421 65,2804 64,9335 29,7634 64,3589 65,6344 73,3837 76,4738 

Marec 2010 50,0094 50,0421 67,2604 66,9159 29,7634 65,4691 69,4918 75,6335 79,2653 

April 2010 51,2056 51,7049 70,4404 73,8987 29,7634 67,6698 73,3682 79,6051 82,5359 

Maj 2010 48,1742 52,4094 71,2804 73,8987 29,7634 70,367 73,3682 80,9353 83,6097 

Junij 2010 45,0478 52,4094 74,1844 73,8987 29,7634 71,0112 78,0009 84,3982 83,6097 

Julij 2010 47,7274 54,6709 77,1004 81,3063 29,7634 73,3359 82,0332 88,7418 83,6097 

Avgust 2010 48,8963 54,6786 77,4844 81,6255 29,7634 76,1153 80,1106 89,0745 83,6097 

September 2010 50,3982 54,6786 76,5844 80,7459 29,7634 76,349 81,36 88,4686 87,508 

Oktober 2010 54,11 54,6786 76,9084 81,2835 29,7634 75,6217 81,36 89,071 88,053 

November 2010 51,3066 54,4707 73,7404 78,6915 29,7634 75,6217 78,2822 85,1051 84,799 

December 2010 53,2085 52,3881 74,2924 78,6915 29,7634 73,4918 78,2822 86,1743 85,3772 

Povprečna stopnja rasti 0,34% 1,14% -0,36% -0,82% 0% -0,66% -0,40% -0,48% -0,44% 

Minimalna cena 39,2036 40,3561 59,026 62,5936 29,7634 61,451 58,5005 66,0515 69,7768 

Najvišja cena 54,11 54,6786 80,806 95,1566 29,7634 85,5396 85,8804 96,2934 94,3892 

Povprečna cena 47,42 47,29 69,79 74,4 29,7634 70,05 72,97 79,18 81,75 

Standardni odklon 3,86 5,3 6,58 8,5   6,2 8,67 8,32 6,41 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2011d.





  Priloga 5 

 

Drobnoprodajne cene izbranih naftnih derivatov v obdobju 2007–2010 

Datum Drobnoprodajna cena v €/liter 

veljavnosti  NMB Dizelsko  Kurilno olje  

cene 95-oktanski gorivo EL 

01.01.2007 0,971 0,938 0,574 

04.01.2007 0,974 0,924 0,563 

16.01.2007 0,940 0,892 0,531 

30.01.2007 0,925 0,887 0,524 

13.02.2007 0,954 0,909 0,550 

27.02.2007 0,967 0,907 0,548 

13.03.2007 1,015 0,929 0,571 

27.03.2007 1,007 0,923 0,563 

11.04.2007 1,046 0,954 0,593 

24.04.2007 1,061 0,959 0,599 

08.05.2007 1,097 0,961 0,603 

22.05.2007 1,103 0,962 0,600 

05.06.2007 1,105 0,975 0,605 

19.06.2007 1,088 0,981 0,617 

03.07.2007 1,092 0,989 0,622 

17.07.2007 1,091 0,993 0,629 

31.07.2007 1,056 0,995 0,631 

14.08.2007 1,037 0,988 0,624 

28.08.2007 1,035 0,982 0,620 

11.09.2007 1,004 0,972 0,635 

25.09.2007 1,000 0,997 0,662 

09.10.2007 0,988 0,984 0,646 

23.10.2007 1,000 0,994 0,656 

06.11.2007 1,035 1,031 0,694 

20.11.2007 1,059 1,080 0,731 

04.12.2007 1,048 1,086 0,734 

18.12.2007 1,033 1,045 0,704 

01.01.2008 1,055 1,072 0,739 

15.01.2008 1,059 1,055 0,720 

29.01.2008 1,027 1,024 0,692 

12.02.2008 1,022 1,030 0,699 

26.02.2008 1,067 1,090 0,757 

11.03.2008 1,058 1,113 0,777 

26.03.2008 1,055 1,138 0,787 

08.04.2008 1,069 1,112 0,760 

22.04.2008 1,083 1,160 0,809 

06.05.2008 1,114 1,188 0,849 

20.05.2008 1,157 1,259 0,924 

03.06.2008 1,187 1,298 0,957 

17.06.2008 1,206 1,294 0,954 

01.07.2008 1,217 1,295 0,965 

15.07.2008 1,212 1,311 0,978 

29.07.2008 1,161 1,264 0,931 
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Datum Drobnoprodajna cena v €/liter 

veljavnosti  NMB Dizelsko  Kurilno olje  

cene 95-oktanski gorivo EL 

12.08.2008 1,129 1,197 0,865 

26.08.2008 1,132 1,174 0,841 

09.09.2008 1,141 1,173 0,840 

23.09.2008 1,114 1,136 0,804 

07.10.2008 1,086 1,145 0,812 

21.10.2008 0,984 1,044 0,710 

04.11.2008 0,936 0,997 0,664 

18.11.2008 0,877 0,976 0,643 

02.12.2008 0,827 0,914 0,583 

16.12.2008 0,827 0,914 0,563 

30.12.2008 0,827 0,914 0,520 

13.01.2009 0,906 0,943 0,530 

27.01.2009 0,941 0,948 0,538 

10.02.2009 0,965 0,947 0,534 

24.02.2009 0,960 0,947 0,508 

10.03.2009 0,960 0,947 0,488 

24.03.2009 0,970 0,956 0,495 

07.04.2009 0,996 0,987 0,532 

21.04.2009 1,008 0,989 0,536 

05.05.2009 1,010 0,990 0,521 

19.05.2009 1,047 1,012 0,544 

02.06.2009 1,081 1,014 0,545 

16.06.2009 1,106 1,059 0,590 

30.06.2009 1,107 1,050 0,603 

14.07.2009 1,100 1,050 0,569 

28.07.2009 1,099 1,012 0,570 

11.08.2009 1,146 1,050 0,605 

25.08.2009 1,142 1,061 0,611 

08.09.2009 1,117 1,043 0,596 

22.09.2009 1,100 1,026 0,579 

06.10.2009 1,079 1,015 0,567 

20.10.2009 1,099 1,036 0,593 

03.11.2009 1,135 1,068 0,625 

17.11.2009 1,125 1,061 0,617 

01.12.2009 1,125 1,056 0,610 

15.12.2009 1,115 1,053 0,605 

29.12.2009 1,116 1,054 0,612 

12.01.2010 1,158 1,096 0,655 

26.01.2010 1,152 1,082 0,639 

10.02.2010 1,157 1,073 0,637 

23.02.2010 1,154 1,085 0,650 

09.03.2010 1,173 1,091 0,684 

23.03.2010 1,194 1,111 0,699 

07.04.2010 1,204 1,125 0,711 

20.04.2010 1,211 1,151 0,739 

04.05.2010 1,215 1,161 0,746 
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Datum Drobnoprodajna cena v €/liter 

veljavnosti  NMB Dizelsko  Kurilno olje  

cene 95-oktanski gorivo EL 

18.05.2010 1,215 1,166 0,743 

01.06.2010 1,192 1,143 0,743 

15.06.2010 1,213 1,170 0,769 

29.06.2010 1,223 1,187 0,789 

13.07.2010 1,217 1,162 0,752 

27.07.2010 1,216 1,164 0,744 

10.08.2010 1,216 1,176 0,752 

24.08.2010 1,196 1,169 0,741 

07.09.2010 1,202 1,166 0,740 

21.09.2010 1,211 1,175 0,749 

05.10.2010 1,211 1,175 0,749 

19.10.2010 1,228 1,180 0,753 

03.11.2010 1,214 1,172 0,742 

16.11.2010 1,229 1,192 0,760 

30.11.2010 1,238 1,193 0,762 

14.12.2010 1,262 1,216 0,795 

28.12.2010 1,263 1,233 0,808 

Povprečna cena 1,088 1,066 0,675 

Povprečna stopnja rasti 0,25 0,28  0,35 

I28.12.2010/1.1.2007 130,07 131,45 140,77 

Najvišja cena 1,263 1,311 0,978 

Najniţja cena  0,827 0,887 0,488 
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Vrednosti verižnih indeksov, indeksov s stalno osnovo in stopenj rasti 

 NMB 95-oktanski Dizelsko gorivo 

Obdobje It/1.1.2007 Vt It/1.1.2007 St 

01.01.2007 100,000 – 100,000 – 

04.01.2007 100,309 100,309 98,507 -1,49 

16.01.2007 96,807 96,509 95,096 -3,46 

30.01.2007 95,263 98,404 94,563 -0,56 

13.02.2007 98,249 103,135 96,908 2,48 

27.02.2007 99,588 101,363 96,695 -0,22 

13.03.2007 104,531 104,964 99,041 2,43 

27.03.2007 103,708 99,212 98,401 -0,65 

11.04.2007 107,724 103,873 101,706 3,36 

24.04.2007 109,269 101,434 102,239 0,52 

08.05.2007 112,976 103,393 102,452 0,21 

22.05.2007 113,594 100,547 102,559 0,10 

05.06.2007 113,800 100,181 103,945 1,35 

19.06.2007 112,049 98,462 104,584 0,62 

03.07.2007 112,461 100,368 105,437 0,82 

17.07.2007 112,358 99,908 105,864 0,40 

31.07.2007 108,754 96,792 106,077 0,20 

14.08.2007 106,797 98,201 105,330 -0,70 

28.08.2007 106,591 99,807 104,691 -0,61 

11.09.2007 103,399 97,005 103,625 -1,02 

25.09.2007 102,987 99,602 106,290 2,57 

09.10.2007 101,751 98,800 104,904 -1,30 

23.10.2007 102,987 101,215 105,970 1,02 

06.11.2007 106,591 103,500 109,915 3,72 

20.11.2007 109,063 102,319 115,139 4,75 

04.12.2007 107,930 98,961 115,778 0,56 

18.12.2007 106,385 98,569 111,407 -3,78 

01.01.2008 108,651 102,130 114,286 2,58 

15.01.2008 109,063 100,379 112,473 -1,59 

29.01.2008 105,767 96,978 109,168 -2,94 

12.02.2008 105,252 99,513 109,808 0,59 

26.02.2008 109,887 104,403 116,205 5,83 

11.03.2008 108,960 99,157 118,657 2,11 

26.03.2008 108,651 99,716 121,322 2,25 

08.04.2008 110,093 101,327 118,550 -2,28 

22.04.2008 111,535 101,310 123,667 4,32 

06.05.2008 114,727 102,862 126,652 2,41 

20.05.2008 119,156 103,860 134,222 5,98 

03.06.2008 122,245 102,593 138,380 3,10 

17.06.2008 124,202 101,601 137,953 -0,31 

01.07.2008 125,335 100,912 138,060 0,08 

15.07.2008 124,820 99,589 139,765 1,24 

29.07.2008 119,567 95,792 134,755 -3,59 

12.08.2008 116,272 97,244 127,612 -5,30 

26.08.2008 116,581 100,266 125,160 -1,92 
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 NMB 95-oktanski Dizelsko gorivo 

Obdobje It/1.1.2007 Vt It/1.1.2007 St 

09.09.2008 117,508 100,795 125,053 -0,09 

23.09.2008 114,727 97,634 121,109 -3,15 

07.10.2008 111,843 97,487 122,068 0,79 

21.10.2008 101,339 90,608 111,301 -8,82 

04.11.2008 96,395 95,122 106,290 -4,50 

18.11.2008 90,319 93,697 104,051 -2,11 

02.12.2008 85,170 94,299 97,441 -6,35 

16.12.2008 85,170 100,000 97,441 0,00 

30.12.2008 85,170 100,000 97,441 0,00 

13.01.2009 93,306 109,553 100,533 3,17 

27.01.2009 96,910 103,863 101,066 0,53 

10.02.2009 99,382 102,550 100,959 -0,11 

24.02.2009 98,867 99,482 100,959 0,00 

10.03.2009 98,867 100,000 100,959 0,00 

24.03.2009 99,897 101,042 101,919 0,95 

07.04.2009 102,575 102,680 105,224 3,24 

21.04.2009 103,811 101,205 105,437 0,20 

05.05.2009 104,016 100,198 105,544 0,10 

19.05.2009 107,827 103,663 107,889 2,22 

02.06.2009 111,329 103,247 108,102 0,20 

16.06.2009 113,903 102,313 112,900 4,44 

30.06.2009 114,006 100,090 111,940 -0,85 

14.07.2009 113,285 99,368 111,940 0,00 

28.07.2009 113,182 99,909 107,889 -3,62 

11.08.2009 118,023 104,277 111,940 3,75 

25.08.2009 117,611 99,651 113,113 1,05 

08.09.2009 115,036 97,811 111,194 -1,70 

22.09.2009 113,285 98,478 109,382 -1,63 

06.10.2009 111,123 98,091 108,209 -1,07 

20.10.2009 113,182 101,854 110,448 2,07 

03.11.2009 116,890 103,276 113,859 3,09 

17.11.2009 115,860 99,119 113,113 -0,66 

01.12.2009 115,860 100,000 112,580 -0,47 

15.12.2009 114,830 99,111 112,260 -0,28 

29.12.2009 114,933 100,090 112,367 0,09 

12.01.2010 119,258 103,763 116,844 3,98 

26.01.2010 118,641 99,482 115,352 -1,28 

10.02.2010 119,156 100,434 114,392 -0,83 

23.02.2010 118,847 99,741 115,672 1,12 

09.03.2010 120,803 101,646 116,311 0,55 

23.03.2010 122,966 101,790 118,443 1,83 

07.04.2010 123,996 100,838 119,936 1,26 

20.04.2010 124,717 100,581 122,708 2,31 

04.05.2010 125,129 100,330 123,774 0,87 

18.05.2010 125,129 100,000 124,307 0,43 

01.06.2010 122,760 98,107 121,855 -1,97 

15.06.2010 124,923 101,762 124,733 2,36 
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 NMB 95-oktanski Dizelsko gorivo 

Obdobje It/1.1.2007 Vt It/1.1.2007 St 

29.06.2010 125,953 100,824 126,546 1,45 

13.07.2010 125,335 99,509 123,881 -2,11 

27.07.2010 125,232 99,918 124,094 0,17 

10.08.2010 125,232 100,000 125,373 1,03 

24.08.2010 123,172 98,355 124,627 -0,60 

07.09.2010 123,790 100,502 124,307 -0,26 

21.09.2010 124,717 100,749 125,267 0,77 

05.10.2010 124,717 100,000 125,267 0,00 

19.10.2010 126,468 101,404 125,800 0,43 

03.11.2010 125,026 98,860 124,947 -0,68 

16.11.2010 126,571 101,236 127,079 1,71 

30.11.2010 127,497 100,732 127,186 0,08 

14.12.2010 129,969 101,939 129,638 1,93 

28.12.2010 130,072 100,079 131,450 1,40 
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Linijski graf dinamike spreminjanja cene 95-oktanskega NMB v času od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2010 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140
R

el
at

iv
n
o
 g

ib
an

je
 v

re
d
n
o
st

i 
b
en

ci
n
a 

I t
/1

. 
1

. 
2

0
0

7
 

v
 %





  Priloga 8 

 

Relativno štirinajstdnevno spreminjanje cene bencina v obdobju 2007–2010 
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Drobnoprodajne cene kurilnega olja EL in vrednosti trošarin v obdobju 2007–2010 

             fk % 

Datum Trošarina Drobnoprodajna cena trošarine 

veljavnosti v EUR St It/1.1.2007 v EUR It/1.1.2007 St v ceni 

01.01.2007 0,021  100,00 0,574 100,00  3,66 

04.01.2007 0,021 0,00 100,00 0,563 98,08 -1,92 3,73 

16.01.2007 0,021 0,00 100,00 0,531 92,51 -5,68 3,95 

30.01.2007 0,021 0,00 100,00 0,524 91,29 -1,32 4,01 

13.02.2007 0,021 0,00 100,00 0,55 95,82 4,96 3,82 

27.02.2007 0,021 0,00 100,00 0,548 95,47 -0,36 3,83 

13.03.2007 0,021 0,00 100,00 0,571 99,48 4,20 3,68 

27.03.2007 0,021 0,00 100,00 0,563 98,08 -1,40 3,73 

11.04.2007 0,021 0,00 100,00 0,593 103,31 5,33 3,54 

24.04.2007 0,021 0,00 100,00 0,599 104,36 1,01 3,51 

08.05.2007 0,021 0,00 100,00 0,603 105,05 0,67 3,48 

22.05.2007 0,021 0,00 100,00 0,6 104,53 -0,50 3,50 

05.06.2007 0,021 0,00 100,00 0,605 105,40 0,83 3,47 

19.06.2007 0,021 0,00 100,00 0,617 107,49 1,98 3,40 

03.07.2007 0,021 0,00 100,00 0,622 108,36 0,81 3,38 

17.07.2007 0,021 0,00 100,00 0,629 109,58 1,13 3,34 

31.07.2007 0,021 0,00 100,00 0,631 109,93 0,32 3,33 

14.08.2007 0,021 0,00 100,00 0,624 108,71 -1,11 3,37 

28.08.2007 0,021 0,00 100,00 0,62 108,01 -0,64 3,39 

11.09.2007 0,021 0,00 100,00 0,635 110,63 2,42 3,31 

25.09.2007 0,021 0,00 100,00 0,662 115,33 4,25 3,17 

09.10.2007 0,021 0,00 100,00 0,646 112,54 -2,42 3,25 

23.10.2007 0,021 0,00 100,00 0,656 114,29 1,55 3,20 

06.11.2007 0,021 0,00 100,00 0,694 120,91 5,79 3,03 

20.11.2007 0,021 0,00 100,00 0,731 127,35 5,33 2,87 

04.12.2007 0,021 0,00 100,00 0,734 127,87 0,41 2,86 

18.12.2007 0,021 0,00 100,00 0,704 122,65 -4,09 2,98 

01.01.2008 0,021 0,00 100,00 0,739 128,75 4,97 2,84 

15.01.2008 0,021 0,00 100,00 0,72 125,44 -2,57 2,92 

29.01.2008 0,021 0,00 100,00 0,692 120,56 -3,89 3,03 

12.02.2008 0,021 0,00 100,00 0,699 121,78 1,01 3,00 

26.02.2008 0,021 0,00 100,00 0,757 131,88 8,30 2,77 

11.03.2008 0,021 0,00 100,00 0,777 135,37 2,64 2,70 

26.03.2008 0,021 0,00 100,00 0,787 137,11 1,29 2,67 

08.04.2008 0,021 0,00 100,00 0,76 132,40 -3,43 2,76 

22.04.2008 0,021 0,00 100,00 0,809 140,94 6,45 2,60 

06.05.2008 0,021 0,00 100,00 0,849 147,91 4,94 2,47 

20.05.2008 0,021 0,00 100,00 0,924 160,98 8,83 2,27 

03.06.2008 0,021 0,00 100,00 0,957 166,72 3,57 2,19 

17.06.2008 0,021 0,00 100,00 0,954 166,20 -0,31 2,20 

01.07.2008 0,021 0,00 100,00 0,965 168,12 1,15 2,18 

15.07.2008 0,021 0,00 100,00 0,978 170,38 1,35 2,15 

29.07.2008 0,021 0,00 100,00 0,931 162,20 -4,81 2,26 

12.08.2008 0,021 0,00 100,00 0,865 150,70 -7,09 2,43 
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       fk % 

Datum Trošarina Drobnoprodajna cena trošarine 

veljavnosti v EUR St It/1.1.2007 v EUR It/1.1.2007 St v ceni 

26.08.2008 0,021 0,00 100,00 0,841 146,52 -2,77 2,50 

09.09.2008 0,021 0,00 100,00 0,84 146,34 -0,12 2,50 

23.09.2008 0,021 0,00 100,00 0,804 140,07 -4,29 2,61 

07.10.2008 0,021 0,00 100,00 0,812 141,46 1,00 2,59 

21.10.2008 0,021 0,00 100,00 0,71 123,69 -12,56 2,96 

04.11.2008 0,021 0,00 100,00 0,664 115,68 -6,48 3,16 

18.11.2008 0,021 0,00 100,00 0,643 112,02 -3,16 3,27 

02.12.2008 0,021 0,00 100,00 0,583 101,57 -9,33 3,60 

16.12.2008 0,062 195,24 295,24 0,563 98,08 -3,43 11,01 

30.12.2008 0,062 0,00 295,24 0,52 90,59 -7,64 11,92 

13.01.2009 0,062 0,00 295,24 0,53 92,33 1,92 11,70 

27.01.2009 0,062 0,00 295,24 0,538 93,73 1,51 11,52 

10.02.2009 0,062 0,00 295,24 0,534 93,03 -0,74 11,61 

24.02.2009 0,062 0,00 295,24 0,508 88,50 -4,87 12,20 

10.03.2009 0,062 0,00 295,24 0,488 85,02 -3,94 12,70 

24.03.2009 0,062 0,00 295,24 0,495 86,24 1,43 12,53 

07.04.2009 0,062 0,00 295,24 0,532 92,68 7,47 11,65 

21.04.2009 0,062 0,00 295,24 0,536 93,38 0,75 11,57 

05.05.2009 0,062 0,00 295,24 0,521 90,77 -2,80 11,90 

19.05.2009 0,062 0,00 295,24 0,544 94,77 4,41 11,40 

02.06.2009 0,062 0,00 295,24 0,545 94,95 0,18 11,38 

16.06.2009 0,062 0,00 295,24 0,59 102,79 8,26 10,51 

30.06.2009 0,062 0,00 295,24 0,603 105,05 2,20 10,28 

14.07.2009 0,062 0,00 295,24 0,569 99,13 -5,64 10,90 

28.07.2009 0,062 0,00 295,24 0,57 99,30 0,18 10,88 

11.08.2009 0,062 0,00 295,24 0,605 105,40 6,14 10,25 

25.08.2009 0,062 0,00 295,24 0,611 106,45 0,99 10,15 

08.09.2009 0,062 0,00 295,24 0,596 103,83 -2,45 10,40 

22.09.2009 0,062 0,00 295,24 0,579 100,87 -2,85 10,71 

06.10.2009 0,062 0,00 295,24 0,567 98,78 -2,07 10,93 

20.10.2009 0,062 0,00 295,24 0,593 103,31 4,59 10,46 

03.11.2009 0,062 0,00 295,24 0,625 108,89 5,40 9,92 

17.11.2009 0,062 0,00 295,24 0,617 107,49 -1,28 10,05 

01.12.2009 0,062 0,00 295,24 0,61 106,27 -1,13 10,16 

15.12.2009 0,062 0,00 295,24 0,605 105,40 -0,82 10,25 

29.12.2009 0,062 0,00 295,24 0,612 106,62 1,16 10,13 

12.01.2010 0,062 0,00 295,24 0,655 114,11 7,03 9,47 

26.01.2010 0,062 0,00 295,24 0,639 111,32 -2,44 9,70 

10.02.2010 0,062 0,00 295,24 0,637 110,98 -0,31 9,73 

23.02.2010 0,062 0,00 295,24 0,65 113,24 2,04 9,54 

09.03.2010 0,062 0,00 295,24 0,684 119,16 5,23 9,06 

23.03.2010 0,062 0,00 295,24 0,699 121,78 2,19 8,87 

07.04.2010 0,062 0,00 295,24 0,711 123,87 1,72 8,72 

20.04.2010 0,062 0,00 295,24 0,739 128,75 3,94 8,39 

04.05.2010 0,062 0,00 295,24 0,746 129,97 0,95 8,31 

18.05.2010 0,062 0,00 295,24 0,743 129,44 -0,40 8,34 
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       fk % 

Datum Trošarina Drobnoprodajna cena trošarine 

veljavnosti v EUR St It/1.1.2007 v EUR It/1.1.2007 St v ceni 

01.06.2010 0,0854 37,74 406,67 0,743 129,44 0,00 11,49 

15.06.2010 0,0854 0,00 406,67 0,769 133,97 3,50 11,11 

29.06.2010 0,0854 0,00 406,67 0,789 137,46 2,60 10,82 

13.07.2010 0,0854 0,00 406,67 0,752 131,01 -4,69 11,36 

27.07.2010 0,0854 0,00 406,67 0,744 129,62 -1,06 11,48 

10.08.2010 0,0854 0,00 406,67 0,752 131,01 1,08 11,36 

24.08.2010 0,0854 0,00 406,67 0,741 129,09 -1,46 11,52 

07.09.2010 0,0854 0,00 406,67 0,74 128,92 -0,13 11,54 

21.09.2010 0,07761 -9,12 369,57 0,749 130,49 1,22 10,36 

05.10.2010 0,08428 8,59 401,33 0,749 130,49 0,00 11,25 

19.10.2010 0,08085 -4,07 385,00 0,753 131,18 0,53 10,74 

03.11.2010 0,08085 0,00 385,00 0,742 129,27 -1,46 10,90 

16.11.2010 0,08085 0,00 385,00 0,76 132,40 2,43 10,64 

30.11.2010 0,08085 0,00 385,00 0,762 132,75 0,26 10,61 

14.12.2010 0,07054 -12,75 335,90 0,795 138,50 4,33 8,87 

28.12.2010 0,07054 0,00 335,90 0,808 140,77 1,64 8,73 

Povprečna stopnja rasti trošarine   1,17    
Povprečna stopnja rasti 0,35    
Povprečna cena kurilnega olja 0,675    
Najvišja cena kurilnega olja 0,978    
Najniţja cena kurilnega olja 0,488    
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Relativno štirinajstdnevno spreminjanje drobnoprodajne cene kurilnega olja EL v obdobju 2007–2010 
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Dinamika spreminjanja trošarine v ceni kurilnega olja EL v obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2010 
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