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POVZETEK 

Z liberalizacijo trga je električna energija postala tržno blago. V nalogi smo z analizo 

statističnih podatkov o gibanju cen električne energije, cen primarnih energentov in čezmejnih 

prenosnih zmogljivosti, temperature in maksimalne dnevne konice dokazali, da je cena 

električne energije povezana s cenami primarnih energentov in obravnavanih dejavnikov. 

Analizo smo opravili za segment industrijskih in za segment gospodinjskih odjemalcev. 

Ugotovitev naloge je, da lahko napovemo oziroma predvidimo smer gibanja cene električne 

energije, če poznamo gibanje cen primarnih energentov in obravnavanih dejavnikov. V nalogi 

smo z izračuni dokazali, da na ceno električne energije na evropski energetski borzi v 

Leipzigu (EEX) vplivajo cene vseh obravnavanih primarnih energentov. V industriji na 

končno ceno električne energije značilno vplivajo cene plina, čezmejnih prenosnih 

zmogljivosti in emisijskih kuponov, v gospodinjstvih pa cene plina in emisijskih kuponov, 

maksimalna dnevna konica in temperatura. 

Ključne besede: energetika, električna energija, cene, liberalizacija, trg z električno energijo, 

oblikovanje cen električne energije 

SUMMARY 

With liberalisation of the electricity market, electricity became a commodity. Our task in this 

work was the analysis of statistical trends in the prices of electricity primary energy sources 

and national cross-border capacity, temperature and daily maximum power. The results show 

that the electricity price is related to the prices of primary energy sources and listed factors. 

The analysis was performed for the household and for the industrial segment. The conclusions 

of this work are that we can anticipate or predict the developments in electricity prices if we 

know the developments in the prices of primary energy sources and listed factors. The 

calculations in this work show that the price of electricity in the European Energy Exchange 

in Leipzig (EEX) is affected by the prices of all primary energy sources. In the industry 

segment, the price is significantly affected by the prices of gas, cross-border transfer 

capacities and emission credits, and in the household segment by the prices of gas and 

emission credits, daily maximum power and temperature. 

Keywords: energy, electricity, price, liberalisation, electricity market, electricity pricing 

factors 
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1 UVOD 

1.1 Teoretična izhodišča in opredelitev obravnavanega problema 

Električna energija je ena temeljnih dnevnih potreb in zato v osrčju blaginje potrošnikov, 

predstavlja pa tudi enega najpomembnejših virov in s tem dejavnikov konkurenčnosti 

proizvajalcev. Zato v Evropski uniji (EU) potrebujemo konkurenčen in učinkovit trg z 

električno energijo. Ta omogoča tudi razvoj sistema trgovanja z emisijskimi kuponi in tako 

spodbuja rabo obnovljivih virov energije in prispeva v boju proti podnebnim spremembam. 

EU si je zastavila ambiciozen cilj, da bo do leta 2020 vsaj 20 % potrebne energije pridobila iz 

obnovljivih virov (MG 2007). 

Evropski svet je v Direktivi 2003/54/ES (Uradni list EU, L 176/57, 2003) o skupnih pravilih 

za notranji trg z električno energijo že leta 2000 pozval k hitremu izvajanju ukrepov za 

vzpostavitev notranjega trga v elektroenergetskem sektorju in pospešitev liberalizacije tega 

sektorja, da bi dosegli popolnoma operativen notranji trg. Izkušnje pri izvajanju te direktive 

kažejo prednosti notranjega trga z električno energijo, kot so večja učinkovitost, nižje cene, 

višji standardi storitev in večja konkurenčnost. V teh desetih letih je veliko evropskih 

državljanov uživalo koristi zaradi večje izbire in večje konkurence z boljšimi storitvami in 

večjo zanesljivostjo. 

Liberalizacija trga električne energije je prispevala k razvoju podjetniškega potenciala v 

energetskem sektorju, predvsem v smislu iskanja možnosti za čim nižje cene električne 

energije na maloprodajnem trgu, s tem pa konkurenčnih prednosti, kar je pozitivno vplivalo 

na vrsto z energetiko povezanih dejavnosti, od proizvodnje električne energije iz obnovljivih 

virov do vzpostavitve finančnih trgov za energetske derivate. Tržni udeleženci so bolje 

pripravljeni na prilaganje hitrim gospodarskim in okoljskim spremembam, še posebej z vidika 

posebnih izzivov, ki jih prinašajo podnebne spremembe. V nekaterih državah ugotavljajo, da 

se je proces liberalizacije odvil hitreje, kot so načrtovali v nacionalnih zakonodajah. Ob visoki 

stopnji preglednosti in relativno nizki začetni konkurenčnosti je bil dosežen tudi eden od 

ciljev liberalizacije, to je zniževanje reguliranih cen ob nespremenjeni kakovosti storitev. 

Vendar je iz ocene Komisije in evropskih energetskih regulatorjev iz leta 2008 razvidno, da je 

proces razvoja resnično konkurenčnih trgov vse prej kot dokončan. V praksi veliko preveč 

državljanov in podjetij še vedno ne more zares izbirati med dobavitelji. Razdrobljenost trga 

zaradi nacionalnih mej, visoka stopnja vertikalne integracije in velika koncentracija trga so 

glavni krivci za pomanjkljivosti notranjega trga. Na številnih področjih in v več državah 

članicah EU se obstoječa zakonodaja še ne izvaja, kot je bilo zamišljeno, ali pa se kaže 

potreba po novi ali spremenjeni zakonodaji. 

Cene električne energije so se v prvih letih po liberalizaciji nekoliko znižale (Evropska 

komisija 2007), pogoji za nakup električne energije pa izboljšali. Vendar liberalizacija prinaša 
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tudi negativne posledice, kot so dodatni stroški, povezani z dostopom do omrežja, ločevanjem 

trgovcev z električno energijo od upravljavcev distribucijskega in prenosnega omrežja ter 

kapitalsko ustreznostjo podjetij, ki se ukvarjajo s trženjem električne energije (razmeroma 

majhen kapital podjetji v primerjavi z vrednostjo prodajnih poslov). Slednje se kaže kot velik 

problem predvsem v primerih plačilne nediscipline, ki se je začela kazati tako v Zahodni 

Evropi kot v Sloveniji. Liberalizacija je pripeljala do nekaterih izboljšav pri učinkovitosti 

oskrbe z energijo in odjemalcem omogočila prihranke, zlasti v začetni fazi. Po drugi strani so 

se cene električne energije dvignile zaradi bistvenega porasta stroškov proizvodnje, večja 

konkurenca pa je prinesla večje tveganje. V Sloveniji je poleg navedenega na dvig 

veleprodajnih cen v letu 2008 vplivala velika uvozna odvisnost slovenskega energetskega 

sistema, saj so cene čezmejnih prenosnih zmogljivosti konec leta 2007 dosegle rekordne 

vrednosti (Austria Power Grid AG 2012). Nedavni porast veleprodajnih cen električne 

energije je bolj ali manj pronical v račune končnih porabnikov in izničil nekatera prejšnja 

znižanja, zlasti pri največjih industrijskih porabnikih. Zato se zdi, da izboljšave učinkovitosti 

ne pridejo dovolj hitro do potrošnikov in vprašljivo je, ali so cene električne energije rezultat 

resnično konkurenčnega procesa ali le odločitev podjetij s tržno močjo. 

1.2 Namen in cilji raziskave 

V magistrski nalogi bomo analizirali razmere na trgu električne energije v Sloveniji in v EU, 

in sicer pred popolnim odprtjem trga in po njem. Opisali bomo delovanje trga z električno 

energijo in glavne značilnosti njegovega veleprodajnega in maloprodajnega segmenta, ter 

dejavnosti pri oskrbi z električno energijo in njihove nosilce. Na podlagi opisa tržnih razmer, 

ki vplivajo na ceno električne energije, bomo analizirali ceno električne energije v Sloveniji v 

primerjavi z EU. Pri tem bomo analizirali dejavnike, ki povzročajo oziroma vplivajo na 

cenovne spremembe. V nadaljevanju so prikazani namen, cilji raziskave ter temeljna teza in 

hipoteze magistrske naloge. 

Namen magistrske naloge je analizirati gibanje cen električne energije v Sloveniji in v EU, in 

sicer za dve različni skupini porabnikov glede na različne cene primarnih energentov, s 

katerimi se trguje na evropski energetski borzi (EEX) v Leipzigu. Nadalje, namen magistrske 

naloge je ugotoviti povezanost cen električne energije na slovenskem trgu in trgih EU, ter 

prikazati vpliv odprtja trga na gibanje cen električne energije. V nalogi smo za proučevanje 

izbrali obdobje od začetka leta 2000 do konca leta 2011. To je enako obdobju, ki je bilo 

potrebno za popolno odprtje slovenskega trga z električno energijo. Pred letom 2001 je trg 

električne energije v Sloveniji regulirala država. Cena električne energije ni odražala razmer 

na energetskih trgih, pač pa vsakokratne makroekonomske razmere v Sloveniji. 

Glavni cilj magistrske naloge je ugotoviti učinke liberalizacije slovenskega trga električne 

energije na ceno električne energije v Sloveniji. Pri tem se bomo dotaknili vzrokov za 

napačno ali pravilno predvidevanje teh učinkov. Magistrska naloga ima še dva raziskovalna 
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cilja, in sicer sistematičen pregled in razlago statističnih podatkov o gibanju cen električne 

energije ter sistematičen pregled in analizo dejavnikov, ki vplivajo na ceno električne 

energije, kot tudi njihove medsebojne povezanosti. 

1.3 Temeljna teza in hipoteze 

Temeljna teza magistrske naloge je, da posamezni dejavniki različno vplivajo na gibanje cene 

električne energije. V zadnjem času nanj vpliva rast cen primarnih energentov, zlasti v 

primeru mejnih elektrarn, vpliv sistema EU za trgovanje z emisijskimi kuponi pa je še precej 

nejasen. 

Na podlagi teoretičnih predpostavk iz teorije trga in cen, pregledane literature in virov 

postavljamo naslednje hipoteze, ki jih bomo v magistrski nalogi empirično preverili: 

 Hipoteza 1: Gibanje cen električne energije na borzi EEX v Leipzigu je pozitivno in 

statistično značilno povezano z gibanjem cen primarnih energetskih virov in emisijskih 

kuponov ter temperature. 

 Hipoteza 2: Gibanje cen električne energije v Sloveniji je pozitivno in statistično 

značilno povezano z gibanjem cen primarnih energetskih virov, emisijskih kuponov in 

ČPZ ter maksimalne dnevne moči elektrarn in temperature. 

 Hipoteza 3: Gibanje porabe električne energije v Sloveniji je pozitivno in statistično 

značilno povezano z gibanjem cen primarnih energetskih virov in emisijskih kuponov 

ter maksimalne dnevne moči elektrarn in temperature. 

 Hipoteza 4: Sklepanje pogodb z električno energijo v Sloveniji je statistično značilno 

povezano s ceno električne energije na evropski energetski borzi EEX v Leipzigu. 

 Hipoteza 5: Realna cena električne energije se zaradi popolnega odprtja trga in s tem 

konkurence v Sloveniji ne znižuje, temveč sledi rastočemu trendu. 

Zaradi napovedane večje porabe je tudi v prihodnje pričakovati nadaljnji porast cen električne 

energije v Sloveniji. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

V magistrski nalogi smo uporabili analizo časovnih vrst. Za vsako predvidevanje prihodnosti 

potrebujemo podatke o preteklih gibanjih, vendar moramo opozoriti, da analiza časovnih vrst 

pri predvidevanju trendov ne upošteva novih dejavnikov, ki se lahko pojavijo in odločujoče 

vplivajo na potek dogodkov. Pri pripravljanju magistrske naloge smo se večinoma omejili na 

uporabo spletnih virov, kot sta Eurostat in SURS, ki omogočajo vpogled v zadevno tematiko. 
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1.5 Vsebina in sestava magistrske naloge 

Magistrska naloga vsebuje kvantitativno raziskavo statističnih podatkov. Določitev vzrokov 

gibanja cene električne energije ter prikaz gibanja in napoved za ustrezno obdobje lahko 

služijo kot pomembna referenca nekaterim nacionalnim ustanovam, ki so pristojne za 

energetski sektor. Rezultati raziskave se lahko uporabijo tudi za predstavitev stanja na trgu, 

torej pomembnih dejavnikov oblikovanja in gibanja cene električne energije. Tovrstni podatki 

lahko služijo boljšemu zaznavanju vzrokov gibanja cen električne energije ter bi lahko 

pripomogli k uspešnejši uveljavitvi procesa liberalizacije trga električne energije in k 

učinkovitejšemu oblikovanju cen električne energije na popolnoma odprtem trgu. Bistven 

prispevek k znanosti je empirična analiza, opravljena z uporabo statističnih metod na primeru 

Slovenije (tudi v primerjavi z državami članicami EU). Naloga predstavlja izvirno znanstveno 

delo in je ena od prvih tovrstnih nalog s področja analize vpliva liberalizacije trga z električno 

energijo na cene električne energije v Sloveniji. Kot taka je smiselna dopolnitev strokovnih 

člankov, ki obravnavajo vplivne dejavnike na trgu električne energije (Selan 2010), 

deregulacijo distribucijskega trga električne energije v Sloveniji (Papler in Bojnec 2005), 

vpliv liberalizacije trga distribucije električne energije (Papler 2007), določitev stroškov in 

cen za dobavo električne energije v Sloveniji (Papler in Bojnec 2012) ter primerjava gibanja 

cen električne energije na izbranih Evropskih borzah (Mijot 2009). 

Najprej bo v nalogi teoretično opisan trg z električno energijo in njegovo delovanje tako v 

Sloveniji kot v EU. Predstavljena bo primerjava odprtosti, integracija ter koncentracija in 

konkurenca energetskih trgov. Nato bo kronološko predstavljen potek odpiranja trga z 

električno energijo v Sloveniji in EU, ter evropska zakonodaja na tem področju. 

V poglavju 4 bomo na podlagi dostopne strokovne literature opredelili dejavnike, za katere 

domnevamo, da vplivajo na ceno električne energije. Sledi poglavje o oblikovanju cene 

električne energije v Sloveniji, kjer bomo podrobno predstavili strukturo cene električne 

energije v Sloveniji, ter poglavje o izpeljavi hipotez. Sledi empirični del, v katerem 

preverjamo postavljene hipoteze s pomočjo regresijske in korelacijske analize. Naloga se 

zaključi z ugotovitvami in interpretacijo rezultatov ter sklepom. 
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2 TRG Z ELEKTRIČNO ENERGIJO V SLOVENIJI IN V EU 

Električna energija v Sloveniji se od elektrarn do odjemalcev prenaša po prenosnem in 

distribucijskih omrežjih, za kar so odgovorni sistemski operaterji omrežij. Udeleženci trga z 

električno energijo so proizvajalci, trgovci in dobavitelji, ki dobavljajo električno energijo 

odjemalcem. 

2.1 Trg z električno energijo v Sloveniji 

Z odprtjem trga z električno energijo je električna energija postala tržno blago. Trg je v 

Sloveniji povsem odprt, kar pomeni, da lahko vsi odjemalci prosto izbirajo svojega 

dobavitelja električne energije. Trg z električno energijo v Sloveniji delimo na trg na debelo 

in trg na drobno. Na trgu na debelo se trguje z zaprtimi pogodbami
1
, na trgu na drobno pa le z 

odprtimi pogodbami
2
. Trg na debelo vključuje tudi vse oblike čezmejnega trgovanja z 

električno energijo. Udeleženci trga na debelo so proizvajalci električne energije in trgovci, ki 

trgujejo z električno energijo za nadaljnjo prodajo. Končni odjemalci na trgu na debelo 

praviloma ne sodelujejo, saj bi njihov nepredvidljivi odjem težko pokrili z odprtimi 

pogodbami. To usklajevanje opravi dobavitelj: ta na trgu na debelo sklene zaprte pogodbe za 

različna časovna obdobja, ki mu omogočajo pokrivanje odjema končnih odjemalcev s čim 

manjšimi odstopanji od voznih redov (JARSE 2011). 

Trgovanje na trgu na debelo poteka v dveh oblikah, in sicer na borzi oziroma organiziranem 

trgu in bilateralno. V Sloveniji se pretežni del poslov na trgu na debelo sklene bilateralno, se 

pravi z dogovorom med prodajalcem in kupcem. Kot merilo cen na tem trgu se navadno 

uporabljajo indeksi cen, doseženi na borzi električne energije (JARSE 2011). 

2.1.1 Delovanje trga z električno energijo 

Pred odprtjem trga z električno energijo so bile pravne osebe, vključene v oskrbo, 

organizirane po logiki fizičnega toka oskrbe. V večini držav so bila to navpično združena 

podjetja, ki so na lokalni ravni, v regiji ali državi zagotavljala oskrbo z električno energijo od 

proizvodnje, prenosa in distribucije do dobave. 

Z odprtjem trga z električno energijo se je fizični tok ločil od pogodbenih razmerij, s čimer so 

se pojavile dodatne storitve, dodatni udeleženci in obstoječi udeleženci v drugačnih, dodatnih 

                                                 

1
 Zaprte pogodbe o dobavi električne energije so tiste, pri katerih se prodajalec in kupec dogovorita za 

natančne količine električne energije, dobavljive v posameznem časovnem intervalu. Plačilo v tem 

primeru poteka zgolj na podlagi teh dogovorov. 

2
 Pri odprtih pogodbah količine niso vnaprej določene, zato se plačilo opravi skladno z odčitki števcev 

dobavljene električne energije. 
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ali novih vlogah. Države imajo različne modele trga, ki se razlikujejo po tem, kakšne omejitve 

veljajo za sklepanje pogodb ter kakšne so odgovornosti in vloge posameznih tržnih 

udeležencev. Primer načelne sheme pogodbenih razmerij in udeležencev kaže slika 1. 

 

Slika 1: Shema oskrbe z električno energijo po odprtju trga 

Trg z električno energijo lahko deluje učinkovito, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji (Senčar 

2007, 7): 

 Na trgu je stalno na voljo in naprodaj dovolj električne energije. 

 Na trgu je dovolj ponudnikov energije in povpraševalcev po energiji. 

 Omrežja za prenos in distribucijo električne energije so zgrajena tako, da je 

zagotovljena zadostna pokritost, ter varno in zanesljivo delujejo. 

 Operaterji omrežij omogočajo vsem uporabnikom omrežij dostop do omrežij brez 

diskriminacije pod enakimi in preglednimi pogoji. 

 Cene za uporabo omrežij določa institucija, ki ni podvržena vplivom in interesom 

nobene od strani, ki je udeležena na trgu. 

 Morebitne spore, ki bi nastali na trgu zaradi morebitne diskriminacije, povezane z 

uporabo omrežja ali priključevanjem na omrežje, rešuje institucija, ki ni podvržena 

vplivom in interesom nobene od strani, ki je udeležena na trgu. 

 Dobavitelji zagotavljajo dobavo pod vnaprej znanimi preglednimi pogoji. 

 Varstvo potrošnikov in konkurence je zagotovljeno. 

Tovrstna razmerja kažejo na specifične značilnosti trga, in sicer (Senčar 2007, 7): 

 na trgu je malo ponudnikov, 
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 elastičnost povpraševanja je izredno nizka, 

 za električno energijo ni nadomestila (substituta), 

 na raven cen zelo vpliva zmogljivost čezmejnih prenosnih poti, ki omejujejo 

prepustnost meja med območji v pristojnosti posameznih operaterjev prenosnih 

sistemov, kar so praviloma tudi meje med državami, 

 lastniška in organizacijska struktura udeležencev trga, ki so praviloma pod državnim 

nadzorom, 

 razlike med pristojnostmi posameznih organov v državah, med modeli trga in druge 

razlike med državami članicami, povezane z nadzorom trga in vplivi na udeležence. 

Sledi, da je električna energija blago, katerega končna cena je odvisna od naslednjih 

dejavnikov: borzne cene električne energije, ki se oblikuje prosto (borzni produkt električne 

energije je treba pred nadaljnjo prodajo pretvoriti v ustrezni diagram odjemalca), čezmejnih 

prenosnih zmogljivosti (določajo se na podlagi avkcij), omrežnine za prenosno in 

distribucijska omrežja (določa JARSE), omrežnine za sistemske storitve (določa JARSE), 

dodatkov k omrežnini (določa Vlada RS), prispevkov za obnovljive vire energije in 

učinkovito rabo energije (določa Vlada RS), trošarine na električno energijo (določa Vlada 

RS) ter davka na dodano vrednost (določa Vlada RS) (JARSE 2011). 

Ker je električna energija borzno blago, je njena cena podvržena borznim nihanjem, ki so 

posledica ponudbe in povpraševanja. Poleg tega ima električna energija posebno lastnost, da 

je ni mogoče skladiščiti, zaradi česar poraba narekuje proizvodnjo. Ker se z električno 

energijo trguje na energetskih borzah, kjer se trguje tudi s primarnimi energenti, prihaja do 

medsebojnih vplivov cen. Na borzno ceno električne energije vplivajo cene zemeljskega 

plina, premoga in nafte, poleg tega pa še cene emisijskih kuponov. Še zlasti je pomemben 

vpliv cen zemeljskega plina, nafte in premoga kot primarnih energentov, potrebnih za 

proizvodnjo električne energije (Mijot 2009). Seveda se ta vpliv razlikuje od države do 

države, saj ima vsaka država drugačno sestavo proizvodnih virov (Delgado 2008). Kot 

referenčna borza za trgovanje z električno energijo se uporablja evropska energetska borza 

EEX v Leipzigu. Ta je z liberalizacijo nemškega trga z električno energijo prevzela vodilno 

vlogo predvsem zaradi svoje velike likvidnosti in jo večina držav jemlje kot osnovo za 

izračun cene električne energije (Mijot, 2009). 

Temeljno tezo magistrske naloge, da na ceno električne energije vplivajo različni dejavniki, 

bomo omejili le na dejavnike, katere delno uporabljamo tudi za pridobivanje električne 

energije oziroma so tesno povezani s trgom električne energije. Za druge dejavnike, ki prav 

tako vplivajo na ceno električne energije, kot so stroški sistemskih storitev in razne dajatve, 

predpisane s strani države, bomo predpostavljali, da se v obravnavanem obdobju ne 

spreminjajo. 
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2.1.2 Dejavnosti pri oskrbi z električno energijo 

Celotno elektroenergetsko omrežje se deli na prenosno omrežje in distribucijsko omrežje. Ta 

delitev je posledica funkcije elektroenergetskega omrežja. Prenosno omrežje povezuje 

proizvajalce električne energije z omrežji distribucijskih podjetij in je povezano z omrežji 

sosednjih držav. Distribucijsko omrežje pa je namenjeno oskrbi končnih odjemalcev z 

električno energijo. V stičnih točkah je priključeno na prenosno omrežje, od katerega 

prevzema električno energijo in jo transformira na nižje napetostne nivoje. Dejavnosti 

slovenskega elektroenergetskega sistema, ki jih obravnavamo v nadaljevanju, so naslednje: 

proizvodnja, prenos, distribucija in trgovina z električno energijo. 

Proizvodnja električne energije 

Proizvodnja električne energije je tržna dejavnost, za katero velja zakonodaja, ki ureja 

gospodarske družbe. Prilagojena mora biti trenutni porabi električne energije, saj električne 

energije ni mogoče neposredno hraniti v večjih količinah. Akumulatorji in prečrpovalne 

elektrarne pomenijo komaj zaznaven delež energije na trgu. Proizvodnja električne energije (v 

fizičnem pomenu) se vsak trenutek prilagaja (fizičnemu) odjemu. Vozni red obratovanja 

proizvodnih objektov se določa za vsako uro, in sicer za dan vnaprej. Dejanski odjem 

približno sledi napovedim, vendar vedno prihaja do razlik, ki jih izravnava sistemski operater 

prenosnega omrežja (SOPO) (Senčar 2007, 7–9). 

Proizvodnja električne energije je v različnih okoljih, različnih elektroenergetskih sistemih 

zaradi različnih primarnih virov obremenjena z različnimi stroški. Lastna cena električne 

energije se zaradi tega med proizvodnimi objekti zelo razlikuje (Senčar 2007, 7–9). Za 

proizvajalce je ključno naslednje (Senčar 2007, 7–9): 

 kdo odloča o tem, kdaj in kateri objekt bo v posameznem časovnem intervalu obratoval 

in na podlagi katerih meril; 

 način obračunavanja energije na trgu, ki je odvisen od modela trga; 

 cena najdražjega objekta, ki obratuje; 

 čezmejna prenosna zmogljivost in cena energije, ki pride v sistem čez meje; 

 cena in potrebe po posebnih oblikah proizvodnje. 

V Sloveniji se za proizvodnjo električne energije uporabljajo vse oblike primarnih 

energentov, pri čemer največ proizvedejo konvencionalne elektrarne
3
 (JARSE 2006). V 

zadnjih desetih letih se struktura proizvodnje ni bistveno spremenila. Še vedno prispeva 

največji delež k skupni proizvodnji električne energije Nuklearna elektrarna Krško, približno 

42 % (polovica te proizvodnje se preda hrvaškemu sistemskemu operaterju prenosnega 

                                                 

3
 Hidroelektrarne, termoelektrarne in jedrska elektrarna. 
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omrežja v skladu z meddržavno pogodbo), na drugem mestu je proizvodnja termoelektrarn, ki 

prispevajo okrog 34 % k celotni proizvodnji, in kot zadnja je proizvodnja hidroelektrarn, ki so 

prispevale približno 24 % celotne proizvedene električne energije v letu 2008 (ELES 2011). 

Razen proizvodnje v velikih elektrarnah so na distribucijsko omrežje priključeni tudi 

proizvodni objekti razpršene proizvodnje. V Sloveniji sta s tega vidika pomembni predvsem 

proizvodnja v malih hidroelektrarnah ter proizvodnja v industrijskih objektih za 

soproizvodnjo toplote in električne energije (JARSE 2011). 

V zadnjem času je opaziti velik razmah malih sončnih elektrarn, medtem ko se vetrna energija 

ne izkorišča v zadostni meri. Njen potencial je v Sloveniji največji na Primorskem, kjer se 

načrtuje umestitev večjega števila vetrnih turbin, pa tudi v slovenski Istri in na Trnovski 

planoti. Glavni projekt ostaja Volovja reber, kjer naj bi v bližnji prihodnosti postavili vetrno 

polje velikosti med 30 in 50 megavatov (Inštitut Jožef Štefan, 2011). 

Poleg proizvodnje električne energije, ki je namenjena prodaji na trgu, so v vsakem sistemu 

prisotne še naslednje oblike proizvodnje energije, ki imajo posebne značilnosti (Senčar 2007, 

7–9): 

 izravnava odstopanj od voznih redov, 

 proizvodnja za potrebe sistemskih storitev, 

 proizvodnja, ki jo država podpira zaradi splošne koristi, predvsem okoljske, in ima 

prednost pred proizvodnjo za trg (prednostna proizvodnja). 

Izravnava odstopanj od napovedanih voznih redov je funkcija, ki jo opravlja SOPO, ki za ta 

namen kupuje ali prodaja energijo na trgu za tisto časovno obdobje, ko je nastal višek ali 

primanjkljaj. Izravnava odstopanj na ravni sistema poteka stalno in v realnem času. Pri 

obračunu odstopanj je v Sloveniji uporabljen sistem bilančnih skupin, v katerih odgovorni 

bilančne skupine znotraj skupine izravna odstopanja. Postopek določanja, kje je prišlo do 

odstopanj od tržnih planov (voznih redov), ki izvirajo iz pogodb, določa sistemski operater 

prenosnega omrežja. Temelji na oblikovanju tržnih planov (voznih redov) bilančnih območij, 

merjenih vrednostih odjema upravičenih odjemalcev in nadomestnih obremenitvenih 

diagramih odjemalcev. S tem se doseže največja stopnja pravičnega zaračunavanja 

neupravičenega odstopanja. Stroške neupravičenega odstopanja pokrijejo odgovorni bilančnih 

skupin (Orličnik 2010, 46). 

Proizvodnja za potrebe sistemskih storitev je posebna oblika proizvodnje, ki je namenjena 

SOPO za zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja celotnega sistema. Pri tem je 

pomembno, da je za sistemske storitve potrebna energija vedno na razpolago. Za proizvajalce 

energije so sistemske storitve dodatna priložnost, vendar je zaradi maloštevilnih ponudnikov v 

večini držav, tudi v Sloveniji, cena sistemskih storitev regulirana (Senčar 2007, 7–9). 

Prednostna proizvodnja je proizvodnja električne energije na način, ki je okolju prijazen, npr. 

iz obnovljivih virov energije, ali ki z najmanj stranskimi učinki doseže največ koristne 
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energije v posebno učinkovitih procesih, kot je na primer soproizvodnja električne energije in 

toplote z visokim izkoristkom. V vseh državah EU je tovrstna proizvodnja električne energije 

deležna podpore, ki je lahko različna in lahko zajema podporo v fazi načrtovanja in gradnje, 

jamstvo za odkup tako proizvedene energije ali zajamčeno ceno za odkupljeno električno 

energijo. Druga oblika podpore je umetno ustvarjeno povpraševanje po tovrstni električni 

energiji s tem, da država predpiše dobaviteljem zahtevan delež tovrstne električne energije v 

prodajnih portfeljih, kar se dokazuje s potrdili o izvoru ali certifikati. Mogoče so tudi 

kombinacije vseh naštetih oblik podpore prednostno proizvedeni električni energiji. V 

Sloveniji obstaja jamstvo za odkup in cena tako proizvedene električne energije. Pri 

prednostni proizvodnji električne energije je pomembno, kdo odkupuje tako proizvedeno 

energijo. Največ takih proizvodnih objektov je manjših in razpršenih, zato so tudi priključeni 

na distribucijska omrežja (Senčar 2007, 7–9). Praviloma tako proizvedeno električno energijo 

odkupuje Borzen in sicer preko Centra za podpore oziroma neposredno trgovci z električno 

energijo. Center za podpore je poleg odkupa električne energije zadolžen tudi za izvajanje 

podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite 

soproizvodnje toplote (Borzen 2012). 

Prenos električne energije 

Vsaka država na področju prenosa električne energije ustanovi sistemskega operaterja 

prenosnega omrežja (SOPO). SOPO skrbi za povezovanje sosednjih prenosnih sistemov z 

namenom zagotavljati zanesljivost dobave električne energije. SOPO je zadolžen za 

razdeljevanje lokalno proizvedene električne energije in povezovanje s sosednjimi operaterji 

na podlagi objektivnih in nediskriminatornih pravil. Prioriteta SOPO je tudi zagotavljanje 

prenosa energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije (Jerele 2006, 22–23) 

SOPO vsebuje tri bistvene elemente: obratovanje, vzdrževanje in razvoj prenosnega sistema. 

Obratovanje vključuje vodenje sistema, kar pomeni vse funkcije in ukrepe, ki so potrebni za 

prilagajanje proizvodnje in odjema električne energije na ravni sistema, potrebne posege v 

sistem in po potrebi proženje sistemskih storitev. Vsebuje tudi obvladovanje morebitnih 

izrednih obratovalnih stanj. Z ustreznim vzdrževanjem sistemski operater zagotavlja trajno in 

nemoteno obratovanje sistema, z razvojem pa gradnjo in širitev omrežja tako, da bo to 

delovalo tudi v prihodnjih letih z ustrezno zanesljivostjo (Senčar 2007, 9–10). Prenosni sistem 

obratuje sinhrono s sosednjimi sistemi, s katerimi je povezan s čezmejnimi vodi ali 

interkonektorji. Zanje veljajo posebna pravila, zlasti za medsebojno pomoč v primerih, ko bi 

bilo v posameznem sistemu moteno ali ogroženo obratovanje. Po uvedbi trga se del 

zmogljivosti čezmejnih prenosnih poti oddaja tudi udeležencem trga. 

Naloge SOPO opravlja upravljavec Javno podjetje Elektro-Slovenija, d. o. o. (ELES). 

Visokonapetostno omrežje, ki vključuje objekte napetosti 400, 220 in 110 kV, omogoča 

zanesljivo in kakovostno oskrbo z električno energijo večjim odjemalcem in distribucijskim 
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podjetjem. Prenosno omrežje je z objekti najvišjih napetostnih nivojev povezano z omrežji 

sosednjih držav Avstrije, Italije in Hrvaške. Članstvo v organizaciji /angl./ UCTE – Union for 

the Co-ordination of Transmission of Electricity, ki združuje sistemske operaterje trgov 

električne energije z okoli 450 milijoni prebivalcev in približno 2.300 TWh oskrbovane 

električne energije, omogoča dolgoročno zanesljivo oskrbo odjemalcev v Sloveniji (JARSE 

2011). 

Skupna sistemska dolžina vseh prenosnih daljnovodov v Sloveniji je 2.572 km, skupna moč 

vseh transformatorjev pa dosega 4.768 MVA. Elektroenergetski sistem Slovenije je povezan s 

tremi sosednjimi elektroenergetskimi sistemi. Z Avstrijo ga povezujeta dva 400 kV in en 

220 kV daljnovod, z Italijo en 400 kV in en 220 kV daljnovod, s Hrvaško pa trije 400 kV, dva 

220 kV in trije 110 kV daljnovodi. Med Madžarsko in Slovenijo daljnovodnih povezav še ni, 

je pa načrtovana 400 kV povezava na relaciji Cirkovce–Pince (ELES 2011). 

Distribucija električne energije 

Distribucija električne energije je definirana kot prenos električne energije po distribucijskih 

omrežjih od prenosnega omrežja do odjemalcev, pri čemer so na distribucijsko omrežje lahko 

priključeni tudi manjši proizvajalci. Ta dejavnost ima značaj naravnega monopola in vsebuje 

tri bistvene elemente: obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega omrežja 

Obratovanje vključuje vodenje sistema, sicer pa so to tiste funkcije in ukrepi, ki se opravljajo 

v realnem času. Če so na omrežje priključeni tudi proizvajalci, obratovanje vključuje tudi 

delno izravnavo proizvodnje in odjema. Vzdrževanje vključuje posege v distribucijsko 

omrežje, da se odpravljajo motnje in vzpostavlja ponovno obratovanje. Z ustreznim 

vzdrževanjem sistemski operater distribucijskega omrežja (SODO) zagotavlja trajno in 

nemoteno obratovanje omrežja, z razvojem pa gradnjo in širitev omrežja tako, da bo tudi v 

prihodnjih letih opravljalo svoje funkcije brez preobremenitev. Razvoj distribucijskega 

omrežja mora zagotoviti ustrezno pokritost, da bo omogočeno priključevanje novih 

odjemalcev ter zagotovljena ustrezna kakovost oskrbe (Senčar 2007, 10). Slednja je ključnega 

pomena, saj določa, kakšne vrste gospodarskih dejavnosti je mogoče opravljati na katerem 

območju. 

Naloge SODO opravlja javno podjetje SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z 

električno energijo, d. o. o., ki je podpisalo pogodbo o najemu infrastrukture za distribucijo 

električne energije z lastniki distribucijske infrastrukture, to je Elektro Celje, Elektro 

Ljubljana, Elektro Gorenjska, Elektro Maribor in Elektro Primorska. Na podlagi pogodb 

našteta podjetja zagotavljajo storitve za SODO na infrastrukturi, ki jo imajo v lasti. 

Distribucijska omrežja obsegajo elektroenergetske vode ter naprave na nizkonapetostnem 

nivoju (0,4 kV), srednjenapetostnem nivoju (10, 20 in 35 kV) in v posameznih primerih tudi 

visokonapetostnem nivoju (110 kV) (JARSE 2011). 
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Dobava električne energije 

Dobava električne energije je prodaja, tudi nadaljnja, končnim odjemalcem. Dejavnost dobave 

je tržna storitev, ki jo lahko opravlja pravna ali fizična oseba (dobavitelj), ki izpolnjuje 

zakonsko določene pogoje (JARSE 2011). 

Storitev obsega nakup električne energije od proizvajalcev, trgovcev ali borze, organiziranje 

prenosa in distribucije ter prodajo odjemalcu. Poleg tega v večini modelov trga vsebuje tudi 

bilansiranja na ravni bilančne skupine in napovedovanje odjema za svoje odjemalce v bilančni 

skupini. Dobavitelj, ki je tudi odgovorni bilančne skupine, napoveduje odjem celotne bilančne 

skupine, meri ali ugotavlja odstopanja odjemalcev v bilančni skupini in jih obračunava 

odjemalcem ali njihovim dobaviteljem. Dobava lahko vsebuje tudi morebitne druge storitve, 

potrebne za nemoteno dobavo energije odjemalcu, kot so obveščanje o porabi, svetovanje. 

(Senčar 2007, 10–11). 

Trgovanje z električno energijo 

Trgovanje z električno energijo vsebuje nakup in prodajo električne energije za nadaljnjo 

prodajo. Za razliko od dobave ne pride do neposrednega stika ali pogodbenega razmerja s 

končnim odjemalcem. 

Eden izmed načinov liberalizacije trga z električno energijo je ustanovitev organiziranega trga 

z električno energijo oziroma borze. Za dobro delovanje trga z električno energijo je 

potrebno izpolnjevati nekaj načel: 

 jasna pravila delovanja trga, 

 višina uporabe prenosnega omrežja ne sme biti odvisna od razdalje, 

 porabniki energije morajo imeti zagotovljen enakopraven dostop do omrežja, 

 neodvisen organ, ki regulira trg, in v celoti odprt trg električne energije (Kokol 2002, 5). 

Posebna oblika trgovanja je trgovanje na borzi, na kateri prodajalec in kupec električne 

energije sklepata pogodbe z borzo, ki je hkrati kupec prodane energije in prodajalec kupljene 

energije. Organiziranje trga z električno energijo vsebuje vsaj eno tržno dejavnost, to je 

organiziranje tržnih srečanj, na katerih se srečujejo ponudbe za prodajo, ki tvorijo ponudbeno 

stran, in ponudbe za nakup, ki tvorijo stran povpraševanja. Tržna srečanja so namenjena 

prodaji in nakupu standardnih produktov električne energije v vnaprej znanem obdobju in z 

določeno količino. Organizator trga, pravna oseba, ki opravlja to dejavnost, ob koncu vsakega 

tržnega srečanja objavi doseženo ceno za produkte, ki so predmet trgovanja, in sklene posle. 

V Sloveniji opravi tudi finančno poravnavo in lahko opravlja še dodatne funkcije in storitve. 

Smiselno je, da za posle, sklenjene na borzi, organizator trga uredi dostop do omrežja, lahko 

pripravi tudi delni vozni red, v katerem upošteva posle, sklenjene na borzi. V Sloveniji 

opravlja še storitev obvezne registracije sklenjenih pogodb. Delni vozni red s podatki o 
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sklenjenih pogodbah posreduje SOPO, ki delnemu voznemu redu doda še potrebne sistemske 

storitve in morebitne omejitve, če so potrebne (Senčar 2007, 11). Delovanje organiziranega 

trga v Sloveniji podrobneje ureja Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe 

organiziranja trga z električno energijo (Ur. l. RS, št. 52/06). 

Trgovanje na organiziranem trgu ima naslednje prednosti: 

 zaščita pred finančnimi tveganji, 

 možnost optimalnega načrtovanja proizvodnje in porabe električne energije, 

 neposredna povezava med ponudbo in povpraševanjem omogoča visoko likvidnost, 

 možnost sklepanja bilateralnih pogodb na organiziranem trgu nudi večjo varnost, 

 standardizirani borzni produkti omogočajo urejeno in nadzorovano trgovanje skladno s 

 pravili, 

 javno objavljanje rezultatov trgovanja in borznih indeksov omogoča individualne 

analize in napovedi gibanja cen, 

 možnost znižanja stroškov poslovanja. 

Glavni smisel borze električne energije je, da udeležencu omogoča prilagajanje nakupa 

električne energije dejanski porabi, oziroma da lahko natančneje izravnavajo, kar so kupili na 

letni ravni, po drugi strani pa nekateri udeleženci na borzi trgujejo tudi s špekulativnimi 

nameni (Špindler 2006, 47–48). 

2.1.3 Pomembni udeleženci trga z električno energijo 

Ker smo v predhodnem poglavju predstavili dejavnosti, ki se odvijajo na trgu z električno 

energijo, bomo v nadaljevanju predstavili nosilce in izvajalce teh dejavnosti ter njihove vloge, 

saj s svojim delovanjem oziroma poseganjem na trg vplivajo na oblikovanje končne cene 

električne energije v Sloveniji, seveda poleg cen osnovnih primarnih energentov za 

proizvodnjo električne energije, kar smo zapisali kot temeljno tezo naše naloge. 

Vloge udeležencev na veleprodajnem trgu 

Veleprodajni trg ni zakonsko definiran, meja med veleprodajnim trgom in maloprodajnim 

trgom tudi ni jasno določena. Veleprodajni trg lahko razumemo kot trg, na katerem se 

električna energija prodaja le za nadaljnjo prodajo. Udeleženci veleprodajnega trga so 

proizvajalci, trgovci in dobavitelji. Poseben primer je organizirani trg, ki je hkrati del 

veleprodajnega in maloprodajnega trga. 

Nekatere značilnosti veleprodajnega trga so (Senčar 2007, 12–14): 

 Praviloma na njem nastopajo le ponudniki z velikimi količinami električne energije. 

 Na njem se prodajajo produkti z vnaprej znano količino energije za vnaprej določena 

obdobja. 
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 Vsak udeleženec trga, ki hoče prodati ali kupiti električno energijo na veleprodajnem 

trgu, mora izkazati bilančno pokritost, v Sloveniji to pomeni, da mora biti član bilančne 

skupine, za katero veljajo pravila za napovedovanje odjema in izravnavo odstopanj. 

 V vsaki državi ima veleprodajni trg dodatne omejitve in posebnosti, npr. obravnavo 

prednostno dispečirane električne energije, licenčne pogoje idr. 

V večini držav obstaja sistem, ki omogoča ločevanje fizične električne energije od njene 

lastnosti (atributa), da je npr. proizvedena pri prednostnem proizvajalcu. Taka lastnost se 

izkazuje s certifikati ali potrdili o izvoru. Prvi so prostovoljni in jih izdaja za ta namen 

pooblaščena institucija, npr. /angl./ Renewable Energy Certificate System (RECS), za druge 

pa obstaja obveznost vseh držav članic EU, da jih izdajajo. Certifikati so tržno blago in se 

prodajajo na ločenem trgu. Prednostno proizvedena energija je v takih primerih po izdaji 

certifikata izenačena z energijo iz drugih proizvodnih objektov ter povečuje trgovalne količine 

in s tem likvidnost na veleprodajnem trgu (Senčar 2007, 12–14). 

Proizvajalci električne energije in trgovci z energijo tvorijo ponudbeno stran na 

veleprodajnem trgu z električno energijo v državi. Ponudniki so lahko v državi ali zunaj nje, 

pri čemer velja omejitev, da v določenem obdobju lahko sklenejo čezmejne posle le za toliko 

energije, kot ustreza vnaprej določena zmogljivost čezmejnih prenosnih poti. 

Dobavitelji električne energije in trgovci z električno energijo tvorijo stran povpraševanja na 

veleprodajnem trgu. Dobavitelji energijo kupujejo za prodajo končnim odjemalcem, trgovci 

pa za nadaljnjo prodajo na veleprodajnem trgu (Senčar 2007, 12–14). 

Na trgu na debelo je povečanje konkurence omogočilo nastanek organiziranih trgov električne 

energije (borz), kjer se trguje s standardiziranimi produkti električne energije pod 

standardiziranimi pogoji. Poleg tega obstaja tudi OTC trg, kjer igralci na trgu sklepajo 

dvostranske pogodbe o nakupu in prodaji standardiziranih ali nestandardiziranih proizvodov. 

Na trgu se pojavljajo proizvajalci, trgovci, dobavitelji in večji kupci električne energije zaradi 

dejanskih potreb prodaje oziroma nakupa električne energije ter špekulanti, ki iščejo zaslužek 

v razliki v ceni brez fizičnega prevzema oziroma predaje električne energije.  

Zaradi visokih nihanj cen električne energije se udeleženci na trgu srečujejo z zelo visokimi 

tveganji. Tveganja poskušajo omejiti z ustreznimi zavarovanji pozicij (/angl./ hedging) v 

obliki različnih terminskih pogodb, s katerimi že danes dogovorijo pogodbeno ceno za 

električno energijo v prihodnosti in tako veliko lažje načrtujejo poslovanje. Le del nakupnih 

oziroma prodajnih potreb zadovoljujejo na dnevnem trgu, kjer so nihanja največja. Terminske 

pogodbe lahko spremlja fizična dobava električne energije, ali pa gre le za izvedene finančne 

inštrumente, ki jih lahko izdajajo tudi banke, ki nimajo potrebe po fizični prodaji ali nakupu 

električne energije. Zaradi nepredvidljivosti in visokih nihanj cen se finančne institucije 

redkeje odločajo za sodelovanje na trgu električne energije (Pogačnik 2011, 25). 
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Maloprodajni trg je trg, na katerem nastopajo dobavitelji električne energije na ponudbeni 

strani in končni odjemalci na strani povpraševanja. Z odprtjem trga se je za upravičene 

odjemalce pojavila možnost izbire dobavitelja električne energije. Ponudniki, ki se pojavljajo 

na tem trgu in si med seboj konkurirajo v vlogi dobaviteljev električne energije, so predvsem 

distribucijska podjetja, ki so že v zaprtem sistemu dobavljala energijo končnim odjemalcem, 

in trgovci, ki se na novo pojavljajo na odprtem trgu posamezne države. Poleg omenjenih se 

kot trgovci in ponudniki večjim porabnikom pojavljajo tudi proizvodna podjetja. Še vedno se 

ohranjajo vertikalne integracije podjetij od proizvodnje do končne prodaje, saj se s tem močno 

zmanjšajo tveganja tako proizvodnega kot distribucijskega dela. Medtem ko so proizvajalci 

izpostavljeni tveganjem pri prodaji, so kupci izpostavljeni tveganjem pri nakupu električne 

energije (Pogačnik 2011, 25). 

V različnih modelih trga je mogoče različno dostopati do omrežja. Dostop do omrežja je 

definiran kot pravica do uporabe omrežja za prenos dogovorjene količine energije v 

dogovorjenem obdobju. Najpogosteje je vloga dobavitelja, da uredi dostop do omrežja za vso 

energijo za svoje odjemalce. Modeli trga, med njimi slovenski, omogočajo, da odjemalec tudi 

sam dostopa do omrežja, vendar mora v tem primeru zagotoviti bilančno pokritost. To se 

dogaja le v izjemnih primerih, veliko večino energije dobavijo dobavitelji v lastnem imenu 

(Senčar 2007, 12–14). 

Udeleženci maloprodajnega trga lahko kupujejo električno energijo tudi na organiziranem 

trgu, torej na borzi. Borza na maloprodajnem trgu opravlja dvojno vlogo, to je dajati cenovni 

indeks za trenutno energijo in zagotavljati zadostne količine trenutne energije ali energije na 

trenutnem trgu. To je pomembno za pokrivanje potreb na trgu, zlasti tistih, ki so posledica 

nenapovedanih dogodkov. Ti dogodki so pogosto nepredvidljivi za dan vnaprej, kot se 

napoveduje vozni red po končanem trgovanju, zato velik del tovrstnih potreb pokrije SOPO v 

okviru izravnave. Potrebo po izravnalni energiji bistveno zniža trg, ki omogoča tudi trgovanje 

znotraj dneva. Ko se konča trgovanje, izravnavo opravi SOPO, ki se udeleži trga le za 

količine, potrebne za izravnavo odstopanj in za pokrivanje tehničnih izgub v sistemu. To je 

tudi edina točka, v kateri se SOPO lahko udeleži trga (Senčar 2007, 12–14). 

Vloga operaterjev omrežij 

Vloga vseh operaterjev omrežij je načeloma ta, da zagotavljajo trajno, nemoteno, stalno in 

zanesljivo obratovanje omrežij, kar omogoča nemoteno in kakovostno oskrbo z energijo ter 

delovanje trga. 

SOPO, ki opravlja dejavnost prenosa električne energije, in SODO, ki opravlja dejavnost 

distribucije električne energije, sta pravni osebi, ki imata zaradi pomembnosti dejavnosti in 

vpliva na celotno družbo tudi dodatne obveznosti v javnem interesu. Te obveznosti se v 
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različnih državah urejajo različno, v Sloveniji so urejene z Energetskim zakonom
4
 in z 

uredbama vlade.
5
 Obratovanje prenosnega sistema v Sloveniji ureja Navodilo o sistemskem 

obratovanju prenosnega elektroenergetskega omrežja,
6
 obratovanje distribucijskega sistema 

pa Pravilnik o sistemskem obratovanju distribucijskega omrežja za električno energijo.
7
 

Vloga SOPO je poleg obratovanja, vzdrževanja in razvoja prenosnega omrežja tudi 

zagotavljanje medobratovanja s sosednjimi prenosnimi sistemi. Obratovanje v evropski 

interkonekciji /angl./ UCTE ureja večstranska pogodba, katere podpisniki so vsi SOPO v 

kontinentalni Evropi, med njimi tudi slovenski. Če se v omrežju pojavljajo ozka grla in 

prihaja do prezasedenosti, mora SOPO dodeljevati zmogljivosti prezasedenega dela omrežja 

na nepristranski in pregleden način. Najpogosteje se prezasedenost pojavlja na čezmejnih 

prenosnih poteh, katerih zmogljivosti se določajo v dogovoru s sosednjimi SOPO. Zelo 

pomembna vloga SOPO je, da je nepristranski v vseh zadevah, ki pomenijo omejitve za 

delovanje trga. Na prvem mestu so to morebitne omejitve dostopa do prenosnega omrežja, 

vključno z dostopom do čezmejnih prenosnih poti. Od tega je namreč odvisno, kolikšna bo 

raven cen energije znotraj območja v njegovi pristojnosti, praviloma je to država. Poleg tega 

je za odjemalce in za delovanje trga zelo pomembno, da SOPO ne diskriminira območja, niti 

potencialnih novih udeležencev trga pri dolgoročnem načrtovanju razvoja prenosnega 

omrežja. Prav tako mora pri vzdrževanju omogočiti trajno pokritost, objavljati podatke o 

zasedenosti prenosnega omrežja in jih nuditi vsem zainteresiranim pod enakimi pogoji 

(Senčar 2007, 12–14). 

SOPO določa tudi vozne rede, ki praviloma za dan vnaprej in za vsako uro določajo, kateri 

proizvodni objekti bodo obratovali in s kolikšno močjo. Pri tem mora upoštevati naslednje 

(Senčar 2007, 12–14): 

 prednostno dispečiranje energije prednostnih proizvajalcev, 

 vrstni red ostalih proizvajalcev glede na sklenjene pogodbe, 

 količinsko izravnavo proizvodnje s predvidenim odjemom za vsak časovni interval, 

 uporabo sistemskih storitev, kolikor jih je mogoče predvideti. 

Poleg tega izravnava odstopanja od voznih redov in jih obračunava povzročiteljem. V 

Sloveniji odstopanja plačujejo odgovorni bilančnih skupin, ki jih dalje zaračunavajo 

povzročiteljem znotraj bilančnih skupin. Borzen zagotovi odkup energije prednostnih 

                                                 

4
 Ur. l. RS, št. 27/2007 UPB, 70/2008. 

5
 Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo, Ur. l. 

RS, št. 52/2006, ter Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega 

operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobave električne 

energije tarifnim odjemalcem, Ur. l. RS, št. 117/2004, 23/2007. 

6
 Ur. l. RS, št. 49/2007. 

7
 Ur. l. RS, št. 123/2003. 
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proizvajalcev po tržni ceni, pri čemer doda premijo. Sredstva zanjo dobi iz dodatka k 

omrežnini znotraj cene za uporabo omrežij. 

Vloga SODO je obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega omrežja. Za odjemalce in 

za delovanje trga je zelo pomembno, da SODO ne diskriminira območja. Pri vzdrževanju 

mora omogočiti trajno pokritost, objavljati podatke o zasedenosti omrežij ter dajati 

dobaviteljem podatke o meritvah za potrebe bilančne pokritosti ter napovedovanja in 

obračuna odstopanj. Poleg tega mora dobaviteljem ali odjemalcem dajati podatke o števčnih 

meritvah pri odjemalcih in sicer nepristransko pod enakimi pogoji. Z vidika kakovosti oskrbe 

z električno energijo je vloga SODO še posebej pomembna, za večino motenj tudi odločilna, 

saj jih največ nastane prav pri obratovanju srednje in nizkonapetostnih distribucijskih omrežij. 

V Sloveniji je pokrivanje tehničnih izgub v omrežju določeno za sistemsko storitev, čeprav je 

financirana iz omrežnine. SODO v Sloveniji nima naprav za proizvodnjo jalove energije, 

vendar v okviru možnosti vzdržuje napetostne razmere v predpisanih mejah, kar je poleg 

pokrivanja tehničnih izgub v omrežju tudi edina sistemska storitev, ki jo opravlja. Nakup 

energije za pokrivanje tehničnih izgub v omrežju je tudi edina točka, v kateri se SODO lahko 

udeleži trga z električno energijo (Senčar 2007, 10 in 15–16). 

Udeleženci v več vlogah 

Na trgu se udeleženci pogosto pojavljajo v več vlogah. Najpogostejša je kombinacija 

proizvajalca, ki je hkrati tudi dobavitelj električne energije. Poleg tega je po definiciji 

upravičenega odjemalca to vsak odjemalec, ki lahko prosto izbira dobavitelja in je 

(odjemalec) kot pravna ali fizična oseba pogodbeno oskrbovan z energijo ali gorivi za lastno 

rabo ali za nadaljnjo prodajo. Zaradi zadnjega torej v skladu z določbami Energetskega 

zakona tudi trgovec nastopa v vlogi upravičenega odjemalca. Pogosto se tudi dobavitelji 

pojavljajo v vlogi trgovcev, veliki odjemalci pa v vlogi dobaviteljev predvsem manjšim 

odjemalcem na gospodarskih območjih. Vse navedene kombinacije so med seboj združljive. 

Edino, kar ni združljivo, je opravljanje storitev, bistvenih za obratovanje, vzdrževanje in 

razvoj omrežij, s tržnimi dejavnostmi na področju trga z energijo (Senčar 2007, 16). 

Vloga ministrstev in Vlade Republike Slovenije 

Slovenska zakonodaja določa, da se gospodarske javne službe (GJS) opravljajo v obliki 

javnih storitev. Najpomembnejša vloga državnih upravnih organov, torej vlade in ministrstev, 

je določanje usmeritev in izvajanje energetske politike s pregledovanjem, usklajevanjem in 

potrjevanjem dolgoročnih razvojnih načrtov omrežij; spremljanje in sprotno dopolnjevanje 

pravil in aktov, ki urejajo odnose med izvajalci GJS ter med izvajalci GJS in udeleženci trga; 

urejanje posebnih oblik dobave električne energije, v zakonsko določenih primerih tudi 
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odločanje o pritožbah na odločbe regulatorja in določanje dodatkov k omrežnini v ceni za 

uporabo omrežij. 

Vloga ministrstva, pristojnega za energijo, je predvsem določati pogoje in omejitve za 

delovanje trga. Bistven pogoj za delovanje trga so jasna pravila, ki veljajo in se ne smejo 

prehitro spreminjati. Ministrstvo v Sloveniji določa tudi obveznost odkupa in ceno odkupljene 

energije, ki jo proizvedejo prednostni proizvajalci. Posebno pomembna vloga ministrstva je 

povezana z zanesljivostjo oskrbe z energijo in z zadostnostjo energije na trgu. Ministrstvo 

periodično zahteva od vseh operaterjev omrežij in proizvajalcev dolgoročne razvojne načrte, 

ki jih vrednoti in daje nanje soglasja. V primeru nezadostne količine energije in ogroženosti 

zanesljivosti oskrbe lahko ministrstvo odloči o gradnji nove proizvodne zmogljivosti. 

Ministrstvo, pristojno za energijo, ima v večini držav tudi možnost vplivanja na pravila za 

dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti. Z uveljavitvijo smernic za obvladovanje 

prezasedenosti se vloga ministrstev pri tem oži, saj bo dodeljevanje moralo potekati usklajeno 

za celotno regijo (Senčar 2007, 17–18). 

V vsaki državi članici EU deluje tudi neodvisni regulatorni organ oziroma regulator. Vloga 

slovenskega regulatorja, Javne agencije Republike Slovenije za energijo (JARSE), je 

predvsem nadzorna. 

JARSE nadzira naslednje (JARSE 2011): 

 neodvisnost sistemskih operaterjev, 

 čas, potreben za popravila prenosnih in distribucijskih omrežij, 

 čas, potreben za priključitev na omrežje, 

 objavo informacij o interkonektorjih, izkoriščenosti omrežja in dodelitvi zmogljivosti, 

pri čemer se podatki obravnavajo kot zaupni, 

 roke, pogoje in tarife za priključitev novih proizvajalcev, 

 učinkovito ločitev distribucije in prenosa od proizvodnje in dobave, 

 stopnjo transparentnosti in stopnjo konkurenčnosti trga z električno energijo. 

Poleg nadzorne vloge ima JARSE še naslednje zadolžitve (JARSE 2011): 

 Izdajanje splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil o metodologiji za 

obračunavanje omrežnine, metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za 

ugotavljanje upravičenih stroškov in sistema obračunavanja teh cen, metodologiji za 

pripravo tarifnih sistemov in načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov in 

načinu njihovega prikazovanja. 

 Dajanje soglasja k pravilom dodeljevanja zmogljivosti povezovalnih vodov, sistemskim 

obratovalnim navodilom, splošnim pogojem za dobavo in odjem električne energije iz 

prenosnega in distribucijskega omrežja, tarifnemu sistemu za električno energijo za 

tarifne odjemalce, pravilom za izvajanje izravnalnega trga z električno energijo. 
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 Določanje omrežnine za uporabo elektroenergetskih omrežij in upravičenih stroškov ter 

drugih elementov omrežnine za elektroenergetska omrežja. 

 Odločanje o izdaji in odvzemu licenc ter morebitnih sporih. 

 Presoja o upravičenosti stroškov izvajanja sistemskih storitev po kriterijih, ki jih 

uporablja za oceno stroškov operaterja omrežij (če operater omrežja zakupi, najame ali 

drugače pridobi v obratovanje, upravljanje in razvoj omrežje, del omrežja ali objekte, 

povezane v omrežje in potrebne za delovanje omrežja, JARSE presoja upravičenost 

stroškov lastnika navedenih objektov po istih kriterijih za upravičenost, kot jih 

uporablja za oceno stroškov operaterja). 

 Izdajanje potrdil o izvoru električne energije, tržnih zelenih certifikatov za proizvodnjo 

električne energije iz obnovljivih virov. 

Med vzvodi, ki jih ima na voljo JARSE, je tudi poročanje o stanju na trgu in v energetiki. 

Agencije posameznih držav (v Sloveniji JARSE) posredujejo Evropski komisiji poročilo s 

podrobnim pregledom vseh segmentov trga in celotne oskrbovalne verige. Na podlagi 

ugotovitev in primerjav poročil vseh držav članic EU Evropska komisija pripravi in objavi 

skupne ugotovitve o delovanju trga, ki so podlaga za zakonodajne akte in ukrepe na ravni EU. 

Evropska komisija ugotavlja precejšnje razlike med pristojnostmi regulatorjev v posameznih 

državah članicah. Ugotavlja tudi, da organizacijska in lastniška struktura podjetij, predvsem 

velikih navpično združenih podjetij, zelo vpliva na delovanje trga, zlasti v državah, v katerih 

je bilo tako podjetje pred uvedbo trga tudi edino energetsko podjetje v državi (/angl./ 

incumbent). Konkurenca se le stežka prebija na trg; to je (delna) zaprtost trga zaradi navpično 

združenih podjetij (/angl./ vertical foreclosure). Agencije v različnih državah lahko ukrepajo 

različno, JARSE pa v nobenem primeru ne more posegati v organizacijske in lastniške 

strukture podjetij. Vlada lahko posega tudi v te strukture, vendar vlade v različnih državah 

zelo različno podpirajo delovanje konkurence na trgu (Senčar 2007). 

2.2 Pregled nekaterih evropskih trgov z električno energijo 

Liberalizacija trga električne energije je bila glavna prioriteta EU na področju energetske 

politike že od konca 80-tih let. Uvajanje konkurenčnega trga za električno energijo je bila 

posledica gospodarskih razlogov, saj je obstoj zaprtih nacionalnih energetskih gospodarstev 

nezdružljiv s konceptom enotnega in konkurenčnega gospodarskega prostora. Glavni vzrok za 

deregulacijo sektorja je bila želja po povečanju učinkovitosti elektroenergetskih podjetji in 

sistema, kot tudi težko pričakovani stranski učinek, znižanje cene električne energije za 

končnega odjemalca (Gianfrate 2008, 46). 
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2.2.1 Primerjava evropskih trgov in slovenskega trga z električno energijo 

Nekatere države, kot so Velika Britanija in skandinavske države, imajo že dobro razvite trge z 

električno energijo, na katerih so udeleženci aktivni, cene pa na splošno nižje. Drugod je 

napredek počasnejši. Zaradi omejenosti prenosnih zmogljivosti med posameznimi trgi se v 

Evropi oblikujejo regionalni trgi, ki imajo možnost medsebojnega povezovanja. Zgled 

regionalnega združevanja so skandinavske države, ki trgujejo z električno energijo na skupni 

borzi Nord Pool, ki je bila ustanovljena leta 1996 kot skupni trg Švedske in Norveške. 

Kasneje sta se jim pridružili še Finska in Danska. Danes na Nord Poolu sodeluje že preko 300 

akterjev, katerih skupna količina trgovane energije znaša preko 249 TWh (Fell 2010, 3) 

Primarna naloga vseh udeležencev trga je pospešiti vzpostavitev regionalnih trgov po vsej 

Evropi, nato pa te postopoma, s primernimi naložbami, združiti v skupen evropski trg. 

Cene električne energije se med državami zelo razlikujejo zaradi različnih proizvodnih 

zmogljivosti z različnimi proizvodnimi stroški, ki najbolj vplivajo na ceno električne energije. 

V Italiji, ki je zelo odvisna od plinskih in naftnih termoelektrarn z zelo visokimi mejnimi 

stroški, je cena električne energije najvišja, skandinavske države z velikim deležem 

hidroelektrarn in vedno več elektrarnami na obnovljive vire (zlasti veter) pa imajo najnižjo 

ceno. V Nemčiji se pojavlja največje nihanje cen na dnevnem trgu zaradi vremenskih vplivov, 

saj se ob neugodnih vetrnih razmerah občutno zmanjša ponudba električne energije, kar ob 

veliki porabi zelo poveča cene na borzi, v obratnem primeru pa jih zelo zniža, celo v 

negativne. 

Zaradi omejitev prenosnih omrežij je uvoz električne energije z območij, kjer so cene nižje, 

močno omejen, vendar je mogoče s primernim upravljanjem prenosnih zmogljivosti razlike v 

cenah med trgi zelo zmanjšati. Že zdaj so cene med trgi močno povezane, z naložbami v nove 

prenosne zmogljivosti med državami z največjimi omejitvami in s spodbudami za izgradnjo 

novih proizvodnih zmogljivosti v regijah z dražjo električno energijo pa bi se razlike v cenah 

še zmanjšale, kar bi pripeljalo do uresničitve končnega cilja, združitve regionalnih trgov v 

skupni evropski trg (Mijot 2009). 

EU je še vedno daleč od cilja resničnega notranjega trga, kjer ima vsak potrošnik v EU poleg 

zakonske pravice na papirju, da svobodno izbira svojega dobavitelja električne energije med 

katerimi koli podjetji v EU, tudi resnično, dejansko pravico do izbire, ki jo je mogoče zlahka 

uresničiti. Podobno je enako pomembno, da lahko nova podjetja, ki vstopajo na trg, 

investirajo v nove zmogljivosti proizvodnje električne energije, ker je veliko verjetnosti, da bi 

imela ob nepravilnem ločevanju tržnih od ostali sistemskih storitev uveljavljena podjetja 

koristi od položaja umetnega pomanjkanja (Evropska komisija 2007). 

Poleg tega se EU še vedno ni ustrezno spopadla z izzivom investiranja v ustrezno raven nove 

infrastrukture, ki temelji na skupnem stabilnem evropskem regulatornem okviru kot podpora 

notranjemu trgu. Potrebna stopnja uskladitve med nacionalnimi energetskimi omrežji, v 
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smislu tehničnih standardov, izravnalnih predpisov, kakovosti, pogodbenih ureditev in 

mehanizmov razreševanja prezasedenosti, ki so potrebni, da se omogoči učinkovito delovanje 

čezmejne trgovine, trenutno največkrat ni prisotna (Evropska komisija 2007). 

2.2.2 Odprtost trga 

Naravni pokazatelj učinkovitosti konkurence je število odjemalcev, ki zamenjajo dobavitelja. 

V procesu odpiranja trga je v večini držav več kot 25 % velikih odjemalcev zamenjalo 

dobavitelje energije. Vzrok za menjavo je večinoma v tem, da so odjemalci nezadovoljni s 

ponudbo storitev (Evropska komisija 2005). To število razmeroma niha med državami. 

Zamenjava dobavitelja električne energije je pogosta v državah Iberskega polotoka, na 

Češkem in v nordijskih državah, pri zelo velikih industrijskih odjemalcih v Nemčiji, Avstriji 

in Luksemburgu pa je nadpovprečna. V večini drugih držav je delež gospodinjstev, ki letno 

zamenjajo dobavitelja, 1 % ali manj. Čeprav se delež velikih odjemalcev, ki zamenjajo 

dobavitelja, še naprej povečuje, lahko večina malih podjetij in gospodinjstev le redko 

uveljavlja pravico do izbire (Evropska komisija 2008a). 

Podatki v preglednici 1 se nanašajo na leto 2004, to je leto odprtja trga z električno energijo. 

Kot pričakovano, so bili v tem procesu najbolj aktivni večji industrijski odjemalci, ki so z 

odpiranjem trga tudi največ pridobili. Do največje menjave dobaviteljev po odprtju trga z 

električno energijo je prišlo na Norveškem, kjer je v vseh tržnih segmentih zamenjalo 

dobavitelja več ko 50 % odjemalcev. Velika Britanija zaostaja le pri malih gospodinjskih 

odjemalcih. V Avstriji je bil ta delež 38 %, v Italiji 60 %, na Madžarskem 32 % in v Nemčiji 

42 %. V Avstriji se v segmentu malih odjemalcev tudi po liberalizaciji niso zgodili pomembni 

premiki, saj je dobavitelja zamenjalo manj kot 5 % odjemalcev To velja v bistvu za večino 

evropskih držav, razen za zgoraj omenjene nordijske države, Veliko Britanijo, Nizozemsko, 

Belgijo in še nekatere. Dobavitelje električne energije je v Sloveniji, tako kot tudi na 

Poljskem in v Španiji, od odprtja trga zamenjalo okrog 10 % odjemalcev (Evropska komisija 

2005). 

Preglednica 1: Deleži zamenjav dobaviteljev po odprtju trga z električno energijo 

Kumulativa 

prehodov od 

odprtja trga 

Veliki industrijski odjemalci 
Srednji industrijski 

odjemalci 

Mali industrijski 

odjemalci 

>50 % DK, FI, IE, SE, UK, NO, IT BE, FI, UK, NO NO 

20–50 % AT, FR, DE, BE, LU, HU AT, IT, HU FI, UK, SE 

5–20 % ES, LT, PL, PT, CZ, SI IE, DK, DE, PT, BE IE, NL, DE, DK, BE 

<5 % GR, EE, LV, SK vsi ostali vsi ostali 

Vir: Evropska komisija 2005, 16. 

Delež odjemalcev, ki zamenjajo ponudnika, ni edini pokazatelj konkurence na maloprodajnih 

trgih. Konkurenčnih ponudb pogosto ni ali pa so si preveč podobne, da bi pomenile resnično 
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izbiro. Države članice in nacionalni regulatorji morajo zagotoviti pregledne in preproste 

postopke za zamenjavo, s katerimi bodo odjemalcem zagotovili potrebno zaupanje. Poleg tega 

konkurenco na maloprodajni ravni izkrivljajo tudi regulirane dobavne cene (Evropska 

komisija 2008a). 

Preglednica 2 prikazuje poglede porabnikov na zamenjavo dobavitelja električne energije v 

EU. Dobavitelja električne energije je zamenjalo 9 % odjemalcev, kar 69 % si jih je pri tem 

zagotovilo cenejšo dobavo električne energije. 

Preglednica 2: Pogledi porabnikov na dejavnike, ki vplivajo na zamenjavo dobavitelja 

električne energije 

  Električna energija 

Uporaba 100 % 

Primerjava ponudbe: zelo težko in dokaj težko  29 % 

So zamenjali dobavitelja 9 % 

So dosegli nižje cene po zamenjavi dobavitelja 69 % 

Niso zamenjali dobavitelja, ker je obstoječi konkurenčen 26 % 

Niso zamenjali dobavitelja, ker ni alternative 19 % 

Spodbujevalci prehodov: brezplačni prehodi 27 % 

Spodbujevalci prehodov: primerljivost ponudb 27 % 

Spodbujevalci prehodov: spletni primerjalniki ponudb 24 % 

Zadnje spremembe cen: podražitve 59 % 

Vir: Evropska komisija 2009, 11. 

Velik odstotek odjemalcev, ki so si ob zamenjavi zagotovili nižjo ceno električne energije 

(69 % od 9 %, ki so zamenjali dobavitelja), nakazuje, da so si dobavitelji pred odprtjem trga z 

električno energijo lahko privoščili sorazmerno visoke marže. Šele odprtje trga in s tem 

konkurenca sta jih prisilila k natančnejšemu spremljanju vseh dejavnikov, ki vplivajo na ceno 

električne energije na posameznih trgih in posledično k prilagajanju cene električne energije. 

V prvem letu po odprtju trga so dobavitelji še sorazmerno lahko zadržali portfelj svojih 

odjemalcev, pozneje pa je bil manevrski prostor pri določanju višine marže zaradi 

konkurenčnega boja vse manjši. V prihodnje bodo morali dobavitelji še bolj podrobno 

analizirati vse dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje cene električne energije. To bomo storili 

tudi v tej nalogi ter poskušali določiti in dokazati, kako posamezni dejavniki vplivajo na 

oblikovanje cene električne energije v Sloveniji. 

2.2.3 Integracija trgov 

Ključni predpogoj za integriran evropski trg električne energije je, da se navedeni trgi 

ustrezno povežejo in da se medsebojne povezave učinkovito uporabljajo. Posledično 

povečanje čezmejnega trgovanja bo pomagalo ublažiti tržno moč posameznih velikih akterjev 
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in ker bodo postali trgi bolj konkurenčni, bodo imeli porabniki koristi od konkurenčnih cen in 

storitev (Evropska komisija 2009a, 3–4). 

Obseg dajatev za prezasedenost
8
 na trgih električne energije kaže, da je treba za dosego 

popolne integracije trga povečati vlaganja v čezmejne zmogljivosti (Evropska komisija 2009a, 

3). Dober znak je, da se kaže jasna usmeritev k povečevanju količin, s katerimi se trguje na 

promptnem trgu borz električne energije
9
, čeprav je obseg trgovalnih količin še vedno le 

skromen delež celotne porabe električne energije. Naslednji vzorec, ki se kaže, je naraščanje 

aktivnosti trgovcev na borzah električne energije (Evropska komisija 2009a, 3–7). 

Trg, kot sledi iz povedanega, še vedno ni dovolj integriran. Na to kažejo na primer razlike v 

ceni, regionalni monopoli in stalna prezasedenost čezmejnih omrežij (Evropska komisija 

2008a, 3). Na dobro integriranem trgu bodo zaradi konkurence cene v sosednjih državah 

članicah ali regijah podobne. V osrednji in severozahodni EU se cene za industrijske 

odjemalce električne energije v EU pričenjajo izenačevati, vendar se v nekaterih primerih še 

vedno razlikujejo za skoraj 100 %. Zaradi učinkovitejše uporabe infrastrukture se je povečala 

soodvisnost cen električne energije, zlasti med regijami Nizozemske, Belgije, Avstrije, 

Francije, Nemčije in nordijskim trgom (Evropska komisija 2008a, 3). 

Čezmejna trgovina je eden od ključnih dejavnikov, ki povečuje konkurenčni pritisk na cene. 

Ker so za tako trgovino predpogoj zadostne zmogljivosti omrežja, je treba odstraniti stalna 

ozka grla v električni infrastrukturi. V petih državah članicah je delež zmogljivosti za 

medsebojno povezovanje na področju električne energije glede na instalirane zmogljivosti 

pod 10 %. V desetih drugih državah članicah se giblje med 10 in 30 %. Usklajeno načrtovanje 

naložb in ugotavljanje tržnega povpraševanja sta ključnega pomena za zagotavljanje 

zmogljivosti na evropski ravni. Nadalje, premajhna neodvisnost upravljavcev omrežij še 

vedno ovira potrebne naložbe. Izkušnje Evropske komisije kažejo, da je v primerih, ko so 

nacionalna uveljavljena podjetja delničarji prometnih omrežij na svojih trgih, njihov interes za 

omejevanje konkurence na njihovem nacionalnem trgu pogosto ovira za zadostno vertikalno 

razširitev zmogljivosti. Analize potrjujejo soodvisnost dejanskega ločevanja in naložb. Delež 

prihodkov iz dajatev za prezasedenost, ponovno investiranih v zmogljivosti za medsebojno 

povezovanje, je pri upravljavcih prenosnih omrežij z ločenim lastništvom približno dvakrat 

večji kot pri vertikalno integriranih upravljavcih prenosnih omrežij, raven naložb pa se je v 

treh do štirih letih po ločitvi lastništva najmanj podvojila. Vendar pa se je treba zavedati, da 

na raven naložb vplivajo tudi drugi dejavniki, zlasti regulacija cen. Regulatorji morajo 

zagotoviti naložbam prijazne pogoje, ki bodo vključevali stabilen regulativni sistem, pravične 

                                                 

8
 Članice ETSO so poročale, da so leta 2007 dajatve za prezasedenost znašale okoli 1,7 milijarde EUR, 

medtem ko so redni prihodki iz omrežij v državah EU/EGP znašali 10–11 milijard EUR. 

9
 Razvoj obsega trgovanih količin na prostem trgu je težko oceniti, ker so podatki težko dostopni in 

težko preverljivi. 
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spodbude za naložbe in integriran trg ter bodo med drugim usmerjeni tudi k zmanjševanju 

cen. Spodbude še niso dovolj regulirane (Evropska komisija 2008a, 3). 

Pravne razlike med državami še vedno ovirajo integracijo trga. Vseh koristi zadostne 

infrastrukture ne bo čutiti, če zmogljivosti ne bodo na voljo vsem udeležencem na trgu na 

nediskriminatorni osnovi, ki spodbuja trgovanje. Različni obravnavi čezmejnih storitev in 

prenosa v domači državi je treba pripisati ključni pomen za dosego nediskriminacije med 

uporabniki ter skladnosti z obstoječo in predlagano zakonodajo. Hkrati morajo sistemi 

zmogljivosti postati čim bolj prožni, kar je najlaže doseči z ločenim sistemom vstopa in 

izstopa (Evropska komisija 2008a). 

2.2.4 Koncentracija in konkurenca 

Na veleprodajnem trgu električne energije v 15 državah Evropske skupnosti trije največji 

proizvajalci še vedno nadzorujejo več kot 70 % proizvodne zmogljivosti električne energije. 

Visoka stopnja koncentracije na veleprodajnem trgu električne energije potrjuje dejstvo, da je 

trg zmerno koncentriran le v osmih državah članicah (Evropska komisija 2009a, 3–7). Slika 2 

nazorno prikazuje visoko stopnjo koncentracije tudi v Sloveniji. Razen tega tri največja 

energetska podjetja zavzemajo 92,7 % delež na trgu z električno energijo (podatki iz leta 

2007), medtem ko imajo kar tri podjetja več kot 5 % delež proizvodnih kapacitet na 

veleprodajnem trgu (priloga 1) in 68 % delež (podatki iz leta 2007) na maloprodajnem trgu 

(priloga 2). 

Nacionalne tržne strukture so še vedno zelo koncentrirane. Poleg tega uveljavljena podjetja 

nadzorujejo najpomembnejše infrastrukturne zmogljivosti, zaradi česar se njihova tržna moč 

še dodatno povečuje (Evropska komisija 2008a). Na visoko stopnjo koncentracije 

dobaviteljev električne energije opozarja tudi Odbor regij v svojem mnenju (Mnenje Odbora 

regij 2008). 

Med letom 2005 in sredino leta 2007 se je število neodvisnih dobaviteljev na trgu električne 

energije povečalo v 40 % držav članic, za katere so na voljo podatki. Kar zadeva trg 

električne energije, neodvisnega dobavitelja nima edino Ciper, vendar za 15 držav članic ni 

ustreznih podatkov. Istočasno se z veliko koncentracijo nacionalnih trgov nadaljuje težnja h 

konsolidaciji in koncentraciji. Dokler udeleženci, ki nastanejo ob združitvah in prevzemih, 

delujejo na resnično konkurenčni osnovi, to nima nujno negativnih učinkov na konkurenco. 

Vlade, nacionalni regulatorji in organi, pristojni za konkurenco, morajo aktivno sodelovati pri 

vzpostavljanju okvira, ki spodbuja konkurenčno vedenje tam, kjer se ga na podlagi tržnih 

struktur ne pričakuje, npr. s sprostitvijo zmogljivosti in strogimi zahtevami glede preglednosti 

(Papler in Bojnec 2006, 115–129). 
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zelo visoka koncentracija –

HHI nad 5 000

visoka koncentracija –

HHI od 1 800 do 5 000

zmerna koncentracija –

HHI od 750 do 1 800

 

Legenda: 

 

zelo visoka koncentracija –

HHI nad 5 000

visoka koncentracija –

HHI od 1 800 do 5 000

zmerna koncentracija –

HHI od 750 do 1 800

 zelo visoka koncentracija – HHI nad 5000 

 

 

zelo visoka koncentracija –

HHI nad 5 000

visoka koncentracija –

HHI od 1 800 do 5 000

zmerna koncentracija –

HHI od 750 do 1 800

 visoka koncentracija – HHI od 1800 do 5000 

 

 

zelo visoka koncentracija –

HHI nad 5 000

visoka koncentracija –

HHI od 1 800 do 5 000

zmerna koncentracija –

HHI od 750 do 1 800 zmerna koncentracija – HHI od 750 do 1800 

Slika 2: Tržna koncentracija na veleprodajnem trgu z električno energijo (indeks 

Herfindahl-Hirschman, HHI) 

Vir: Evropska komisija 2009a. 

Ceno električne energije torej določajo številni dejavniki predvsem zaradi relativno velike 

kompleksnosti delovanja trgov z električno energijo. Posledično je tudi oblikovaje cen 

električne energije za končne odjemalce zelo kompleksno. Dejavniki, ki v največji meri 

vplivajo na višino cene električne energije, so primarni energenti, ker so, v nekaterih državah 

bolj, v nekaterih manj, vir za proizvodnjo električne energije. V segmentu gospodinjskih 

odjemalcev lahko predstavljajo substitute v njihovi bilanci oskrbe. Domnevamo, da na 

končno ceno električne energije poleg njene borzne cene vplivajo predvsem cene primarnih 

energentov, cene prenosnih čezmejnih zmogljivosti, temperatura in poraba električne energije. 

Cena primarnih energentov se prav tako oblikuje na energetskih borzah, kjer že vpliva na 

oblikovanje borzne cene električne energije. Zato bomo na podlagi temeljne teze te naloge, da 

namreč posamezni dejavniki različno vplivajo na oblikovanje cene električne energije v 

Sloveniji, preverili pet hipotez: (i) povezanost gibanja cen električne energije s cenami 

primarnih energentov, emisijskih kuponov in temperature; (ii) povezanost gibanja cen 

primarnih energentov, emisijskih kuponov, maksimalne moči elektrarn, temperature in ČPZ, 

(iii) povezanost porabe električne energije z cenami primarnih energentov, emisisjkih kupoov, 

maksimalne moči elektrarn in temperature, (iv) vpliv cene električne energije na energetski 

http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Herfindahl-Hirschman+Index
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borzi EEX na cene električne energije v Sloveniji; (v) ter gibanje oziroma rast cene električne 

energije po odprtju trga v Sloveniji. 
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3 ODPIRANJE TRGA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO V SLOVENIJI IN V EU 

Skladno z zavezo EU prostemu pretoku blaga, storitev in ljudi se tudi na področju trgovanja z 

električno energijo Slovenija prilagaja usmeritvam EU in se z njimi usklajuje. 

3.1 Pomembne direktive EU na področju liberalizacije trga z električno energijo 

Trg z električno energijo v EU je odprla Direktiva 96/92/ES
10

, ki je zahtevala od držav članic 

EU, da postopoma odprejo trg z električno energijo za največje odjemalce. Države so t. i. prvo 

direktivo prenesle v svoje zakonodaje, pri čemer so se pojavljale velike razlike v hitrosti 

odpiranja trgov ter v ureditvi dostopa do omrežja in s tem cenah za uporabo omrežij. Ta 

direktiva je namreč dopuščala reguliran dostop, kakršnega poznamo danes, pri katerem 

regulator določi ali potrdi omrežnine, poleg tega pa še t. i. izpogajan dostop, pri katerem 

udeleženci trga in operaterji omrežij izpogajajo cene za uporabo omrežij. To je vodilo v velike 

asimetrije na trgu, v prednosti so bili udeleženci manj odprtih nacionalnih trgov, ko so 

vstopali na bolj odprte trge sosednjih držav. Temu je sledilo spoznanje, da je za pravičnejše 

odnose na trgu potreben reguliran dostop do omrežij in institucija–regulator, katerega 

minimalne pristojnosti morajo biti določene na ravni EU. Oboje sta uveljavili t. i. druga 

direktiva
11

 in uredba
12

, ki urejata skupna pravila za delovanje trga in dostop do omrežij ter 

minimalno vlogo in odgovornosti regulatorjev. Ta pravila še veljajo, čeprav je stroka že 

ugotovila vrsto pomanjkljivosti obstoječe ureditve (Senčar 2007, 20). 

3.2 Delno odprtje trga leta 2001 v Sloveniji 

Prvo direktivo je v Sloveniji implementiral Energetski zakon (Ur. l. RS, št. 27/2007 UPB, 

70/2008), ki je začel veljati leta 1999 in je določal, da od 15. aprila 2001 upravičeni odjemalci 

lahko prosto izbirajo dobavitelja električne energije. Tako je začel za slovenske proizvajalce 

delovati organiziran trg električne energije, pravico do izbora svojega dobavitelja električne 

energije pa so dobili največji porabniki, ki so skupno porabili sedem milijard kilovatnih ur 

električne energije na leto, kar je posredno pomenilo 65 % odprtost trga z električno energijo. 

Upravičeni odjemalci, ki so se lahko prosto dogovarjali z dobavitelji za ceno in količino 

električne energije, so bili torej porabniki s priključno močjo nad 41kW na enem odjemnem 

mestu. Pri tem se je upoštevalo zakonsko določilo, da pri lahko organizator trga izvajanju 

                                                 

10
 Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta 96/92/ES z dne 19. decembra 1996 o skupnih pravilih za 

notranji trg z električno energijo, Uradni list EU, L 027, 1997. 

11
 Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta 2003/54/ES z dne 26. junija 2003 o skupnih pravilih za 

notranji trg z električno energijo, ki preklicuje Direktivo 96/92/EC, Uradni list EU, L 176/57, 2003. 

12
 Uredba 1228/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o pogojih za dostop do 

omrežja za čezmejne izmenjave električne energije, Uradni list EU, L 176, str. 1–10. 
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ponudb daje prednost ponudbam kvalificiranih proizvajalcev, ki uporabljajo domača goriva, 

do skupnega obsega 15 % primarne energije (Janjić, 2006, 17). 

 

Slika 3: Stopnja odprtosti trgov v Sloveniji in EU decembra 2001 

Vir: Senčar 2007, 21. 

Energetski zakon je od prenosnega in petih distribucijskih podjetij zahteval računovodsko 

ločitev tržnih dejavnosti od dejavnosti operaterjev omrežij. Pogoj za uvedbo trga je bila tudi 

določitev cen za uporabo elektroenergetskih omrežij, ki jih je s pravilnikom uveljavil 

regulator
13

. Na trgu se je pojavilo le malo sprememb, o dogajanju pa je na voljo relativno 

malo podatkov. Istega leta je začel delovati trg, ki ga je organiziral Borzen, d.o.o. Leta 2002 

so se dogajale prve zamenjave dobaviteljev, trg se je postopoma razvijal. Udeleženci trga so 

se pripravljali na naslednje leto, regulator pa je pripravljal novo metodologijo za določitev 

upravičenih stroškov in cen za uporabo omrežij (Senčar 2007, 21). Stanje na trgu in v 

energetiki je podrobneje opisano v poročilih
14

 (JARSE 2002). Leta 2003 je že veljala 

metodologija za določitev cen za uporabo omrežij. Izdelana je bila na podlagi izhodišč, 

kakršna so uporabljali regulatorji v drugih državah, in primerno prilagojena razmeram v 

Sloveniji. Kljub posegu vlade vanjo leta 2004 in 2005 je večinoma veljala vse do konca leta 

2005. Leta 2003 je bilo že moč opaziti bistven napredek na trgu, kot kaže poročilo regulatorja 

o stanju v energetiki
15

.  

                                                 

13
 Pravilnik o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost 

stroškov, Ur. l. RS, št. 31/01 in 103/01. 

14
 Poročilo o delu Agencije za energijo RS in stanju na področju energetike v letu 2001 ter Poročilo o 

delu Agencije za energijo RS in stanju na področju energetike v letu 2002. 

15
 Poročilo o stanju na področju energetike za leto 2003. 
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Kot kaže poročilo
16

 regulatorja o elementih delovanja konkurence na trgu, je deloval zlasti 

maloprodajni trg, pri čemer na trgu ni prihajalo do zlorab prevladujočega položaja, stopnja 

menjav dobaviteljev pa je bila primerljiva z drugimi državami v EU. 

3.3 Odprtje trga za vse odjemalce razen gospodinjstev v Sloveniji 

V drugi fazi se je začela uveljavitev druge direktive o skupnih pravilih za delovanje trga z 

električno energijo v EU (Direktiva 2003/54/ES). Ta je od držav članic zahtevala, da leta 

2004 odprejo trge z električno energijo za vse odjemalce razen za gospodinjske odjemalce. 

Poleg tega so bile določene tudi naloge regulatorja, pri čemer je bil zahtevan reguliran dostop 

do omrežij. V Sloveniji je nova pravila uresničil Zakon o spremembah in dopolnitvah 

Energetskega zakona, kateremu so sledile še spremembe vseh podzakonskih aktov, ki urejajo 

GJS. Skoraj neposredno po pridružitvi Slovenije EU je bil trg odprt v skladu s pravnim redom 

EU, stopnje odprtosti trgov pa kažeta sliki 4 in 5. 

 

Legenda: Leto 2004  Leto 2003 

Slika 4: Stopnje odprtosti trgov EU v letih 2003 in 2004 

Vir: JARSE 2005a, 71. 

JARSE ima od leta 2004 novo določene naloge v Energetskem zakonu, v skladu z Zakonom o 

javnih agencijah ima tudi svet agencije. Med nalogami in odgovornostmi agencije je tudi 

                                                 

16
 Poročilo o morebitnem prevladujočem položaju na trgu z električno energijo, okoriščanju in 

zatiranju konkurence v letu 2003. 
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bistvena sprememba in sicer, da JARSE določa metodologije za določitev in obračunavanje 

omrežnine za uporabo elektroenergetska omrežja, ne pa tudi dodatkov k omrežnini znotraj cen 

za uporabo omrežij, ki jih določa vlada. Za delovanje trga z električno energijo sta 

najpomembnejša akt, s katerim je JARSE določil metodologiji za določitev in obračunavanje 

omrežnine
17

, ter sklep o določitvi omrežnine
18

. Pri določitvi omrežnin je JARSE upošteval 

bistvene spremembe gospodarskih kazalnikov na ravni države, ki so se odrazili zlasti v nižji 

tveganosti naložb, to pa je vplivalo na donos in s tem na potrebne prihodke reguliranih 

dejavnosti. Omrežnine so tako v letih 2004 in 2005 ostale na ravni iz leta 2003. JARSE je leta 

2005 pripravil metodologijo za določitev omrežnin in določil omrežnine za drugo triletno 

regulativno obdobje z začetkom leta 2006
19

. 

 

Legenda: Število upravičenih odjemalcev  Poraba električne energije (GWh) 

Slika 5: Stopnja odprtosti trga v Sloveniji v obdobju 2001–2004 

Vir: JARSE 2005a, 46. 

Na proizvodnem trgu z električno energijo je največji proizvajalec imel prevladujoč položaj, 

vendar ni prihajalo do zlorab, zaradi katerih bi ukrepali pristojni organi ali JARSE. Količine 

                                                 

17
 Akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine 

za elektroenergetska omrežja, Ur. l. RS, št. 84/2004. 

18
 Sklep o določitvi omrežnine za uporabo elektroenergetskih omrežij, Ur. l. RS, št. 84/2004 (danes 

veljavni sklep je objavljen v Ur. l. RS, št. 111/2007, 126/2008). 

19
 Akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine 

in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja, Ur. l. RS, št. 121/2005 

(danes veljavni akt je objavljen v Ur. l. RS, št. 126/2008, 113/2009). 
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trgovane energije na organiziranem trgu so bile v letih 2005 in 2006 bistveno manjše kot v 

preteklih letih. Sicer pa je pokazatelj razvitosti trga tudi razmerje med vso letno količino 

prodane in kupljene energije (v Sloveniji je ta količina razvidna iz pogodb, evidentiranih pri 

organizatorju trga) na eni strani ter letno dobavljeno energijo (vseh dobaviteljev vsem 

odjemalcem) na drugi strani. To razmerje je v Sloveniji leta 2005 znašalo 3,86 in se iz leta v 

leto povečuje, na razvitih trgih EU pa znaša med 5 in 6. Podrobnejši opis stanja na trgu v letih 

2004 in 2005 vsebujeta poročili
20

 Agencije o stanju v energetiki. 

3.4 Popolno odprtje trga v Sloveniji 

V skladu z drugo direktivo je Energetski zakon določil popolno odprtje trga z električno 

energijo 1. julija 2007, ko so tudi gospodinjski odjemalci postali upravičeni. Zaradi tega je 

bila potrebna kopica sprememb in dopolnitev obstoječih predpisov, ki so morali urediti zlasti 

dodatne zaščitne mehanizme za odjemalce. JARSE je v ta namen predlagal vladi konkretne 

rešitve za spremembe in dopolnitve predpisov z namenom, da uredi posebne oblike dobave 

električne energije (privzeta dobava, s katero je zagotovljena dobava energije odjemalcu, ki 

ne stori ničesar; dobava v sili odjemalcu, kateremu dobavitelj brez krivde odjemalca ne more 

več dobavljati energije, in dobava ranljivim odjemalcem, ki niso sposobni plačati električne 

energije, vendar bi bilo s prekinitvijo dobave ogroženo njihovo življenje ali zdravje). V 

navedenih mehanizmih so vsebovani nekateri elementi varstva potrošnikov. Poleg tega se je 

JARSE pripravil na reševanje morebitnih sporov, ki bi izhajali iz razmerij med operaterji 

omrežij in udeleženci trga, pri čemer so bila razmerja med dobavitelji in odjemalci 

nedotakljiva. JARSE je priporočil, naj se podrobneje določi postopek za zamenjavo 

dobavitelja, ki naj bo enostaven in pregleden. Predpisi zahtevajo, naj bo menjava dobavitelja 

brezplačna, JARSE pa je še priporočil, naj se postopek informacijsko podpre in pri tem 

upoštevajo mednarodna priporočila. Za pregledno in nepristransko delovanje trga se je 

zagotovila tudi večja preglednost cen, kar uresničuje JARSE, ki na spletni strani omogoča 

primerjavo ponujenih cen električne energije vseh dobaviteljev. Za dobavitelje je prav tako 

potrebna večja preglednost in dostopnost podatkov, ki jih imajo operaterji omrežij, dobavitelji 

pa jih potrebujejo za učinkovito uporabo omrežij ali za obračunavanje energije odjemalcem. 

Po popolnem odprtju trga se je postopoma povečala tudi potreba po celovitem varstvu 

potrošnikov na energetskem trgu. Zaradi velikega pomena nemotene oskrbe z energijo tudi po 

odprtju trga so se pristojno ministrstvo, JARSE in dobavitelji primerno pripravljali na 

popolno odprtje trga z namenom, da ob tem ne bi prišlo do pretresov (Senčar 2007, 23). 

                                                 

20
 Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2004 in Poročilo o stanju na področju 

energetike v Sloveniji v letu 2005. 
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4 DEJAVNIKI OBLIKOVANJA CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE 

4.1 Teoretična izhodišča in pregled literature 

Napredek v smeri skupnega energetskega trga je omejen s fizično lastnostjo energije ter s 

političnimi in gospodarskimi dejavniki. Odvisnost od plina in električne energije ter težave pri 

njihovem shranjevanju silijo trg k razdrobljenosti. Tehnična kompleksnost poslovanja in 

upravljanja s trgi omejuje širitev trgov. Prav tako heterogenost tržnega modela in 

pomanjkanje koordinacije sistemskih operaterjev predstavlja ovire za čezmejno trgovanje z 

energijo. Poleg tehničnih obstajajo tudi politični in ekonomski dejavniki, ki preprečujejo 

povezovanje evropskih energetskih trgov. Varstvo poceni domačih virov energije, 

spodbujanje nacionalnih šampionov in dvostranskih pogodb za zagotavljanje domače 

ponudbe in nacionalnega obsega ter politike podnebnih sprememb prispevajo k 

razdrobljenosti evropskih energetskih trgov. Sprejetje pred kratkim predlaganega tretjega 

liberalizacijskega svežnja bi prispevalo k odpravi ovir za nove vstope na trg, čezmejno 

povezovanje in tržno integracijo. Vendar bi nestrinjanje nekaterih vlad s ključnimi določbami, 

kot so ločevanje omrežja od dobave električne energije, lahko močno otežilo taka 

prizadevanja. Podnebni sveženj vpliva tudi na skupni trg z energijo. Medtem ko je reforma 

sistema trgovanja z emisijami šla z roko v roki z odstranitvijo ovir za vzpostavitev skupnega 

trga z energijo, pa direktiva o obnovljivih virih v bistvu ohranja nacionalne interese. Nadaljnji 

napredek v procesu integracije bo vedno povezan z obravnavanjem konflikta med 

nacionalnimi interesi in globalno učinkovitostjo. Povezovanje trgov poveča učinkovitost, ne 

pa nujno globalne porazdelitve celotne koristi. Nova razvojna politika bi morala razmisliti, 

kako naj ohrani nacionalne spodbude za zagotovitev domače oskrbe z energijo, zaščito 

dostopa do domačih virov energije in zaščito nacionalne industrije pred vplivom strožjih 

okoljskih predpisov. Enotni energetski trg je osnova za skupni pristop k podnebni politiki EU. 

Skupna podnebna politika pa ne bo dosežena ali sprejeta, če so trgi razdrobljeni in se cene ne 

poenotijo. 

Elektroenergetski sistemi so, kot smo že omenili, zaradi svoje tehnične narave zelo 

kompleksni. V okviru magistrske naloge nas zanimajo predvsem tiste njihove značilnosti, ki 

lahko vplivajo na gibanje cene električne energije. Za agregatno krivuljo ponudbe električne 

energije je značilno, da v začetnem delu narašča počasi, ko se približujemo maksimalni 

proizvodni kapaciteti, pa postaja vse bolj vertikalna (Rajer 2002, 6). Konkretna oblika je 

seveda odvisna med drugim od proizvodne strukture posamezne države. V začetnem delu 

krivulje gre običajno za relativno poceni energijo iz jedrskih ali hidro elektrarn (enote 

velikega obsega), medtem ko je ob konicah povpraševanja treba zagnati tudi manjše enote, ki 

proizvajajo ob višjih stroških (Bunn 2000, 164–165). 

Lega in oblika krivulje se lahko spreminjata zaradi naslednjega (Skantze in Ilic 2001, 61–62): 

 izpada elektrarne – napovedani ali nenapovedani izpad večje elektrarne, 
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 vpliva posameznih proizvajalcev – stroški zagona, nelinearne individualne krivulje 

stroškov in strateško obnašanje predvsem večjih enot lahko pomembno vplivajo na 

agregatno ponudbo, 

 dejavnikov, ki vplivajo na stroške – na primer cena nafte ali zemeljskega plina, 

 drugih dejavnikov – izvoz in uvoz, dejavniki sistema (npr. prenosne možnosti), sezonski 

faktorji (npr. količina vode). 

Pregled in analiza veleprodajnega trga z električno energijo v EU (Moffatt 2008), ki raziskuje 

vpliv različnih dejavnikov na nihanje cene električne energije v EU po naročilu Evropske 

Komisije, je dala podobne rezultate. Cilj raziskave je bil ugotoviti in ovrednotiti ključne 

dejavnike, ki vplivajo na likvidnost in učinkovitost veleprodajnega trga z električno energijo 

in zemeljskim plinom v EU. Zaradi raznolike narave regionalnih trgov so se pri Moffatu 

odločili za dvostopenjsko raziskovalno metodo, ki vključuje: (a) intervjuje, s katerimi so 

prepoznali in določili pomembnost ključnih gospodarskih in političnih dejavnikov, ki vplivajo 

na delovanje veleprodajnih energetskih trgov; ter nato (b) podrobnejšo anketo na širšem 

vzorcu trga, s katero so pridobili kvantitativne in kvalitativne povratne informacije o številnih 

posebnih vprašanjih, ki izhajajo iz intervjujev. Ključni elementi raziskovalnega procesa so bili 

intervjuji, določitev zaključenih regionalnih trgov in raziskava posameznih regionalnih trgov. 

Iz raziskave izhaja, da ima daleč največji kratkoročni vpliv na volatilnost cene električne 

energije izklop ali prekinitev dobave električne energije skupaj z nihanjem cen emisijskih 

kuponov. To potrjuje zgornje trditve o močni korelaciji cen emisijskih kuponov in cen 

energentov. Sledijo čezmejne prenosne zmogljivosti, nihanja cene premoga, prekinljivost 

vetrne energije, tržna manipulacija, nihanja cene nafte in sezonsko povpraševanje (Evropska 

Komisija 2008, 20). Nekatere izmed navedenih trditev (korelacijo cene emisijskih kuponov s 

ceno nafte) bomo preverili tudi v magistrski nalogi. Analiza je bila opravljena kot anketni 

vprašalnik in sicer na vzorcu 788 odgovorov (Moffatt 2008, 20). 
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Slika 6: Dejavniki volatilnosti cene električne energije v letu 2008 

Vir: Moffatt 2008, 20. 

V spletni anketi so aktivni udeleženci organiziranega trga najprej odgovorili na vprašanje, na 

katerem nacionalnem trgu delujejo, nato pa podali oceno vpliva, ki ga imajo na ta trg spodnji 

dejavniki, in sicer kot močan, zmeren ali šibek: 

 število aktivnih trgovcev, 

 obseg trgovanja, 

 število novih tržnih udeležencev, 

 preglednost ponudbe in povpraševanja, 

 vpliv dominantnih trgovcev, 

 reprezentativna tržna cena, 

 možnost terminskega trgovanja. 

S slike 7, ki podaja odgovore za Slovenijo, lahko razberemo velik vpliv dominantnih 

trgovcev. Ostali dejavniki, kot so preglednost povpraševanja in ponudbe, število novih tržnih 

udeležencev, obseg trgovanja, reprezentativna tržna cena, število aktivnih trgovcev in 

možnost terminskega trgovanja, imajo manjši, a vseeno pomemben vpliv (Moffatt 2008, 30). 

Organizacijska in lastniška struktura podjetij, predvsem vertikalno integriranih, zelo vpliva na 

delovanje slovenskega trga z električno energijo. Ta vpliv je posebej močen zaradi stanja pred 

odprtjem trga, ko je bilo vertikalno integrirano podjetje edino energetsko podjetje v državi 

(/angl./ incumbent). Konkurenca se torej počasneje in težje prebija na trg. 

Ustavitve ali izpadi proizvodnje električne energije 

Volatilnost cene emisijskih kuponov 

Čezmejne prenosne zmogljivosti 

Volatilnost cene premoga 

Prekinljivost vetrne energije 

Tržna manipulacija s strani prevladujočih dobaviteljev 

Volatilnost cene nafte 

Sezonskost povpraševanja 
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Slika 7: Ocena vplivov na slovenski trg električne energije v letu 2008 

Vir: Moffatt 2008, 30. 

Slovenija ima v tem pogledu podobno strukturo dejavnikov, ki vplivajo na trg z električno 

energijo, kot ostale članice EU (priloga 3). Analiza likvidnosti in učinkovitosti trga z 

električno energijo v EU je pokazala, da je najbolj problematičen dejavnik vpliv 

dominantnega tržnega podjetja v posamezni državi. To velja tudi za Slovenijo. 

Danes obstaja strokovna literatura, ki obravnava učinke liberalizacije energetskih trgov v 

Evropi in drugod. Avtorji so se ukvarjali s povezavo med cenami energentov in električne 

energije pred liberalizacijo trgov in po njej. V večini primerov se obravnava prične z 

dolgoročno in kratkoročno analizo razmerja med cenami električne energije in primarnih 

energentov, kot so nafta in zemeljski plin (Bencivenga, Sargenti in D'Ecclesia 2010). V 

nadaljevanju pa analizirajo učinek deregulacije cen plina in električne energije ter preverijo, 

ali je bila dosežena integracija energetskih trgov. V članku (Bencivenga, Sargenti in 

D'Ecclesia 2010) so analizirani surova nafta, plin in električna energija, da bi ocenili naravo 

obstoječega razmerja med njimi. Preprosta analiza korelacije med različnimi časovnimi 

vrstami ni predložila nobenega dokaza o kratkoročni korelaciji med obravnavanimi časovnimi 

vrstami. Rezultati dolgoročnega odnosa pa kažejo obstoj korelacije med ceno zemeljskega 

plina in surove nafte, med ceno zemeljskega plina in električne energije ter med ceno surove 

nafte in električne energije. To pomeni, da je na dolgi rok mogoče najti ravnovesje med 

različnimi energetskimi trgi. Iz študije izhaja, da ima gibanje cen surove nafte kljub 

liberalizaciji na trgu z električno energijo še vedno pomembno vlogo pri oblikovanju cen 

električne energije. 

Prav tako Mohammadi (2009) v svojem članku raziskuje povezanost in vpliv cen fosilnih 

goriv na cene električne energije v ZDA. V članku raziskuje vplive in dinamiko med 
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maloprodajnimi cenami električne energije in fosilnih goriv v ZDA na podlagi podatkov za 

obdobje med leti 1960 in 2007. Iz članka izhaja, da cene goriv niso primarni dejavnik cene 

električne energije v ZDA. Med cenami treh goriv (premog, zemeljski plin in nafta) lahko 

potrdi korelacijo samo med ceno električne energije in ceno premoga. Cena nafte ne igra 

pomembne vloge. Ugotovitve lahko delno odražajo visoko kapitalsko intenzivno naravo v 

električni industriji, saj zahteva visoke naložbe v proizvodne enote in infrastrukturo. Tako 

stroški goriva predstavljajo majhen delež skupnih stroškov. Kot navaja Steinhurst (2008, 2), 

električna energija predstavlja samo 12 % celotne porabe energije v ZDA, medtem ko strošek 

za električno energijo predstavlja več kot 28 % skupnih stroškov za energijo. Ta razlika je 

lahko delno posledica visokih stroškov kapitala ali nezadostne konkurence v panogi. 

Ugotovitve članka kažejo tudi, da ni enotnega energetskega trga, sestavljenega iz električne 

energije, premoga, zemeljskega plina in surove nafte. Trenutna energetska politika odraža 

omejen vpliv zemeljskega plina in / ali surove nafte na dolgoročno gibanje cen električne 

energije. Vendar pa to ne velja za politiko, povezano s premogovništvom. Cene premoga 

lahko znatno vplivajo na cene električne energije. Zlasti nove okoljske politike naj bi imele 

vedno večji vpliv na ceno premoga in posledično na ceno električne energije. 

Podobne zaključke o vplivih primarnih energentov, kot so zemeljski plin, nafta, premog in 

drugi, najdemo tudi v raziskavi (Rose, 2007), kjer avtor dokazuje, da so cene goriva, ki se 

uporabljajo za proizvodnjo električne energije, vplivale na rast cen električne energije, da pa 

je zgodba bolj zapletena, kot se zdi. Cene električne energije in stroški goriva se namreč 

včasih gibljejo v nasprotni smeri, kot je razvidno iz podatkov o cenah obravnavane energetske 

družbe. Prav tako je verjetno, da lahko tudi drugi neevidentirani dejavniki pomagajo pojasniti 

spremembe cen električne energije. Medtem ko se cene zemeljskega plina pogosto navaja kot 

razlog za zvišanje cen električne energije na veleprodajni ravni, je zemeljski plin predstavljal 

le 5,5% proizvodnje v obravnavani energetski družbi v letu 2006. Premog in jedrski viri pa so 

predstavljali več kot 91 % proizvodnje. Eden od razlogov za nesorazmerno velik vpliv 

zemeljskega plina na veleprodajne cene električne energije je, da je pogosto zemeljski plin 

energent za mejne elektrarne. 

Zaključke o povezanosti oziroma vplivu posameznih primarnih energentov navaja tudi Asche 

(Asche, Osmundsen in Sandsmark 2006). Prav tako je Mario Tanner v svoji študiji (2010), ki 

jo je izdelal za večjega industrijskega odjemalca električne energije, analiziral dejavnike, ki 

vplivajo na ceno električne energije. Osredotoča se predvsem na dejavnike, ki vplivajo na 

cene električne energije na borzi EEX. Kot dejavniki, ki neposredno vplivajo na oblikovanje 

cene na borzi EEX, so bili določeni vreme – temperatura, cena nafte, cena plina, cena 

premoga, gospodarska politika države, tehnične omejitve – kapacitete prenosnih daljnovodov 

in z njimi povezani stroški čezmejnih prenosnih kapacitet, ter cena emisijskih kuponov. V 

analizi avtor ugotavlja, da obstaja močna korelacija med cenami električne energije in plina 

(korelacijski koeficient = 0,9143), medtem ko je relativno šibka korelacija med vremenom in 

cenami električne energije (korelacijski koeficient = –0,1658). Drugi dejavniki pa v 
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korelacijski analizi dosegajo srednjo do šibko korelacijo s ceno električne energije. Iz vse 

zgoraj navedene literature lahko sklepamo, da so cene primarnih energentov, kot so cena 

premoga, nafte, zemeljskega plina, emisijskih kuponov, stroški čezmejnih prenosnih kapacitet 

ter cene električne energije, povezani tudi v Evropi oziroma Sloveniji. 

Od začetka procesa liberalizacije evropskega elektroenergetskega sektorja, kjer se lahko 

trguje s standardiziranimi kratkoročnimi in dolgoročnimi produkti električne energije, se je po 

vsej EU oblikovalo več organiziranih trgov, npr. centralno zahodni trg, severni regionalni trg, 

centralno južni trg, jugozahodni trg, centralno vzhodni trg, Baltski trg ter trg Francije, Velike 

Britanije in Irske (ERGEG 2007, 15–26). Cilj liberalizacije je bila uvedba konkurence, ki je 

pogoj za učinkovito oskrbo z energijo in vzpostavitev skupnega evropskega trga z električno 

energijo. Z uvedbo konkurence se je omogočilo prehod iz stroškov na podlagi reguliranih cen 

v tržno usmerjene cene. Na konkurenčnem trgu z električno energijo se veleprodajne cene 

določijo na podlagi proizvodnih stroškov mejnih elektrarn (Redl in Hass, 2007). Kljub temu 

je za evropski trg z električno energijo še vedno značilno več različnih cenovnih območjih, 

kar kaže na pomanjkanje integracije na trgov. Razloge za te cenovne razlike je mogoče najti v 

omejenih čezmejnih prenosnih zmogljivostih daljnovodov in različnih stopnjah odprtosti 

trgov (Evropska komisija 2005). Ker se razmere na trgu povpraševanja oziroma porabe in 

ponudbe oziroma proizvodnje v posameznih državah precej razlikujejo, vplivajo na 

spremembe cen električne energije na teh veleprodajnih trgih predvsem omejitve v 

čezmejnem trgovanju zaradi tehničnih omejitev čezmejnih prenosnih kapacitet. Kot posledica 

tega se je izoblikovalo več regionalnih trgov z električno energijo znotraj EU. Eden od teh je 

osrednji evropski trg, ki zajema Avstrijo, Nemčijo, Francijo in Švico. Dolgoročne pogodbe, 

kot so terminske pogodbe, s katerimi se trguje na omenjenem trgu, za katerega je referenčna 

borza EEX v Leipzigu, predstavljajo pomembno izhodišče za oblikovanje cen električne 

energije tudi v Sloveniji. Zato je določitev ustreznega vpliva dejavnikov na oblikovanje cen 

na trgih z električno energijo velikega pomena. 

Pomemben dejavnik, ki vpliva na oblikovanje cen na določenem regionalnem trgu, je 

proizvodnja. Posamezni veliki evropski proizvajalci električne energije lahko vplivajo na 

ponudbo in povpraševanje na določenih regionalnih trgih, enako kot sestava njihovega 

portfelja proizvodnje z lastnimi cenami proizvodnje, s tem pa vplivajo tudi na ceno električne 

energije (Bosco, Parisio, Pelagatti in Baldi 2006, 8). Druga pomembna značilnost, ki vpliva 

na oblikovanje cene električne energije, je stopnja integracije regionalnih trgov. Dejansko 

obstajajo čezmejne povezave oziroma povezave med posameznimi regionalnimi trgi, ki 

omogočajo čezmejne izmenjave električne energije med regionalnimi trgi s trenutno nizko 

oziroma visoko ceno. Cilj povezovanja evropskih regionalnih trgov z električno energijo bo 

dejansko dosežen, ko bodo energetske povezave omogočile izenačitev cen električne energije 

na celotnem ozemlju Evropske unije (Bosco, Parisio, Pelagatti in Baldi 2006, 9). 
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Evropa na splošno velja za uspešnejšo in enakomerno napredujočo regije, ko gre za uvedbo in 

izvajanje liberalizacije trga z električno energijo. Rast cen premoga in nafte ter z nafto 

povezane cene plina je znatno vplivala na ceno električne energije v zadnjih letih. Premog, 

nafta in plin predstavljajo približno 51 % energentov v evropski proizvodnji električne 

energije, in ti stroški goriva so se drastično povečali (Eurelectric 2006, 3–5). Tomaž Orešič, 

eden od vidnejših strokovnjakov na področju trgovanja z električno energijo, se sprašuje, 

čemu vsemu smo bili priča v zadnjih desetih letih na področju energetike. Številnim 

reorganizacijam, tudi takšnim z dnevnopolitičnim pridihom, subvencioniranim cenam za 

gospodinjstva do leta 2008 in nastopu gospodarske krize, z znatnim padcem porabe in hkrati 

padcem veleprodajnih cen električne energije konec leta 2008. Prav slednje je pomenilo 

ključni moment za razvoj prave konkurence na maloprodajnem trgu električne energije v 

Sloveniji, saj so zaradi globalnega padca veleprodajnih cen te prvič padle pod dotedanje 

subvencionirane cene za gospodinjstva. Posledično so lahko dobavitelji na osnovi lastne 

poslovne politike kupovali električno energijo za potrebe odjemalcev po tržnih pogojih. Od 

tedaj naprej, od leta 2009, poteka na področju prodaje električne energije precej konkurenčen 

boj in posledica konkurence so poleg različnih cenovnih produktov tudi že razne druge 

ponujene storitve in produkti, kar se bo z uporabo novih tehnologij še dodatno razvijalo 

(Orešič, 2011). 

Trenutno se zdi, da gre svetovni trg goriv, ki neposredno vpliva na globalni energetski trg in 

posledično tudi na evropski energetski trg, skozi nekakšno tranzicijsko obdobje. Novi viri 

vstopajo na trg in proizvodne enote na fosilna goriva (nafto in premog) prepuščajo prostor 

proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije (veter, sonce, biomasa), kot je 

razvidno iz nekaterih študij. Še posebej je trend opazen na področju energetsko intenzivne 

industrije, kjer je poudarek na čim manjši uporabi fosilnih goriv. Dodatne analize potrjujejo, 

da velika večina proizvajalcev električne energije v EU odobrava liberalizacijo energetskega 

trga ter s tem uvedbo konkurence in proste izbire dobavitelja električne energije. To seveda ne 

samo za isto vrsto energenta, ampak za različne vrste energentov (substituti). Ta sprememba 

energetskih trgov je imela velik vpliv na oblikovanje cen. V Veliki Britaniji je med letoma 

1995 in 2002 cena električne energije realno padla za 27 % za gospodinjske odjemalce, 

medtem ko so industrijski odjemalci plačevali 38 % manj (Karamputakis 2008, 37). 

Liberalizacijo elektroenergetskega sektorja v Evropi danes spremljata dva trenda, ki sta 

nasprotna pričakovanjem, in sicer povečanje cene električne energije, plačane s strani 

končnega potrošnika, ter krepitev pozicij dobaviteljev s pomočjo združitev in prevzemov 

skorajda povsod v Evropi. Povišanje cen električne energije je pogosto posledica dejstva, da 

so se cene fosilnih goriv, ki služijo za proizvodnjo električne energije (nafta, plin, premog), 

prav tako močno povečale. Zastopanost premogovnih termoelektrarn je v Evropi še vedno 

zelo visoka, njihovi lastniki pa morajo v proizvodni ceni poleg cen premoga upoštevati tudi 

nabavno vrednost emisijskih kuponov. V Franciji, kjer struktura proizvedene električne 

energije temelji na jedrski in vodni energiji, je povišanje cen električne energije posledica 
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krepitve mednacionalnih povezav, kar pomeni, da je cena električne energije na tamkajšnjih 

veleprodajnih trgih vedno bolj odvisna od cene električne energije na nemških veleprodajnih 

trgih. Konvergenca cen električne energije zaradi odpiranja evropskega trga ni nujno koristna 

za vse potrošnike. To se zdi logično dejstvo in opazimo ga lahko na številnih področjih v 

okviru globalizacije. Tako povišanje cen električne energije ne prinaša le slabosti, ampak 

omogoča nekaterim operaterjem, kot je francoski nacionalni proizvajalec in dobavitelj 

električne energije Electricité de France (EDF), katerega struktura proizvodnje električne 

energije temelji predvsem na jedrskih elektrarnah in hidroelektrarnah, da izkoriščajo nizke 

proizvodne cene električne energije in zaradi delovanja skupnega trga dosegajo višje prodajne 

cene električne energije, kot bi jih sicer. (Percebois 2008, 17–18). 

Ker se cene električne energije v Sloveniji oblikujejo glede na borzo EEX v Leipzigu, lahko 

sklepamo, da se bo tudi v Sloveniji zgodil podoben scenarij kot v ostalih evropskih državah. 

Prav tako kot v Franciji imamo tudi v Sloveniji dva velika energetska stebra, od katerih eden 

temelji na jedrski elektrarni in hidroelektrarnah, drugi pa na termoelektrarnah in 

hidroelektrarnah. Ker slednji trenutno več prodaja elektrodistribucijskim podjetjem, ki imajo 

večji delež v prodaji končnim odjemalcem, lahko sklepamo, da se bo cena električne energije 

po liberalizaciji tudi v Sloveniji višala. Prvi steber mu bo pri tem najverjetneje sledil in tako 

ustvarjal dodatne dobičke. 

4.2 Oblikovanje cene električne energije v Sloveniji 

Kot izhodišče za oblikovanje cene električne energije v Sloveniji se uporablja cena električne 

energije, dosežena na borzi EEX, ki se zaradi svoje velikosti in količine prodane energije 

(likvidnosti) šteje za evropsko referenčno borzo. Na borzi EEX se trguje tudi z drugimi 

energenti, kot so zemeljski plin, premog in emisijski kuponi, zato bomo v nalogi preverili 

njihov vpliv na borzno ceno električne energije. Poleg cene, dosežene na borzi EEX, ter 

fiksnih, s strani države in regulatorja določenih dajatev oziroma prispevkov, na ceno 

električne energije v Sloveniji vplivajo tudi čezmejne prenosne zmogljivosti (ČPZ). To je 

predvsem posledica geografske lege Slovenije med Balkanom, srednjo Evropo (Avstrija, 

Nemčija) in zahodno Evropo (Italija, Francija). Gre za tri zaokrožene trge z električno 

energijo z različnimi cenami električne energije. Prav zaradi razlik v ceni, pa tudi razlik med 

ponudbo in povpraševanjem, se prek Slovenije pretaka električna energija z Balkana v srednjo 

oziroma zahodno Evropo in obratno. To se odraža na cenah ČPZ. V času gospodarske 

konjunkture, ko je bilo povpraševanje po električni energij v srednji in zahodni Evropi zelo 

močno, je bilo treba na te trge, kjer so trgovci dosegali višje cene, prepeljati viške z Balkana. 

Cene ČPZ v Sloveniji so se zato zelo povečale. 

Ponudba in povpraševanje, ki se srečata na trgu električne energije, sta podlaga za oblikovanje 

cene električne energije. Ta se zelo spreminja glede na uro, dan, mesec, sezono in leto 
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dobave. Dejavniki, ki vplivajo na ponudbo in povpraševanje po električni energiji, so 

naslednji (Mijot 2009, 5): 

 Čas dobave – V delovnem času industrije in podjetij je poraba električne energije veliko 

večja kot zvečer in ponoči ter ob koncih tedna, zato je cena električne energije takrat 

višja. 

 Vreme in temperature – V državah, kjer je veliko hidroelektrarn, so pomemben dejavnik 

padavine, saj te zvišajo vodostaje rek, s tem pa vplivajo na količino proizvodnje 

hidroelektrarn, kar povečuje ponudbo električne energije na trgu in posledično znižanje 

cen. Vse pomembnejši dejavnik je tudi veter, saj se je v zadnjih letih zelo povečalo 

število vetrnih elektrarn. Poleg padavin in vetra na ceno električne energije vplivajo 

temperature, saj se poraba električne energije zelo poveča v zelo mrzlih dnevih pozimi 

zaradi dodatnega ogrevanja in v zelo vročih dnevih poleti zaradi uporabe klimatskih 

naprav, kar občutno vpliva na ceno električne energije. 

 Cene surovin za proizvodnjo električne energije – Premog, plin in nafta so surovine, ki 

jih uporablja večina termoelektrarn, in te predstavljajo njihov največji strošek pri 

proizvodnji, zato cene teh surovin zelo vplivajo na ceno električne energije, predvsem v 

državah, kjer termoelektrarne predstavljajo velik delež proizvodnje. 

 Prenosna omrežja – Zmanjšanje prenosnih zmogljivosti v omrežju zaradi okvare ali 

vzdrževalnih del lahko vpliva na povečanje cen v primeru, ko je povpraševanje veliko, 

uvoz električne energije pa onemogočen. 

 Ekonomska gibanja – V času gospodarske rasti je značilno naraščanje cen, ker je zaradi 

povečane gospodarske aktivnosti večje povpraševanje po električni energiji, medtem ko 

je v času recesije značilno padanje cen, saj se povpraševanje zmanjša zaradi zmanjšanja 

gospodarske aktivnosti. 

 Gibanje deviznih tečajev – Večina cen surovin se oblikuje v ameriških dolarjih, zato 

spreminjanje tečaja dolarja pomeni spremembo cen surovin in stroškov proizvodnje 

električne energije. 

 Jedrske elektrarne – Izpad ali remont jedrske elektrarne pomeni veliko zmanjšanje 

ponudbe električne energije na trgu, kar lahko ob velikem povpraševanju precej poveča 

cene električne energije. 

 Naraščanje porabe skozi čas – Poraba električne energije vsako leto raste hitreje kot 

širitev proizvodnih zmogljivosti, kar skozi čas dviguje cene električne energije. 

Cena električne energije, ki jo plačuje odjemalec, je sestavljena iz dveh zelo različnih delov, 

to je cene same električne energije in cene za uporabo omrežij. Prva se oblikuje na trgu, drugo 

določata delno JARSE in delno vlada. Cena za uporabo omrežij se deli na omrežnini za 

prenosno in distribucijska omrežja, ki sta namenjeni financiranju obratovanja, vzdrževanja in 

razvoja omrežij (določi ali potrdi ju JARSE), ter na dodatke k omrežnini znotraj cene za 

uporabo omrežij. V nekaterih državah so ti dodatki del omrežnin, drugod ne. Vse javne 
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storitve oziroma GJS se financirajo iz omrežnine ali dodatkov k omrežnini (Senčar 2007, 23). 

Značilno strukturo cene, kakršna je tudi v Sloveniji, prikazuje slika 8. 

 

Slika 8: Struktura cene električne energije v Sloveniji 

Vir: Senčar 2007, 24. 

Izhodišče za oblikovanje cene električne energije v Sloveniji je enako za gospodinjske in za 

industrijske odjemalce, in sicer je to cena električne energije na borzi EEX Leipzigu. Na 

podlagi te cene ter vrste in velikosti odjema se izračunajo lastne cene, dodajo ustrezne marže 

in tako dobimo prodajne cene. Poleg prodajne cene pa končno ceno električne energije 

sestavljajo še dajatve, ki jih predpišejo država ali pooblaščene ustanove. 

Končna cena električne energije, ki se mesečno zaračunava gospodinjskim odjemalcem, je 

bila v letu 2009 sestavljena iz naslednjih elementov (MG 2009, 6): 

 cena za dobavo električne energije, 

 cena za uporabo omrežja, 

 prispevek za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih 

virov primarne energije, 

 prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z 

visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov, 

 strošek dobavitelja, 

 trošarina na električno energijo, 

 davek na dodano vrednost. 
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4.2.1 Cena za dobavo električne energije 

Od popolnega odprtja trga 1. julija 2007 država v skladu z zakonodajo nima več vpliva na 

regulacijo tega elementa cene, ki ga določi dobavitelj na podlagi tržnih zakonitosti. Odjemalci 

so dobili pravico proste izbire in zamenjave dobavitelja, dobava tako ni več vezana na kraj 

prebivališča odjemalca. Cene dobave električne energije morajo biti javno objavljene (spletne 

strani, obvestila na računih), za gospodinjske odjemalce pa so odvisne od naslednjega (MG 

2009, 6): 

 priključne moči odjemnega mesta (3 kW, 7 kW, 10 kW, 21 kW in več), 

 skupine odjema (I., II., III., IV.), 

 vrste merjenja števca (enotarifno oziroma dvotarifno), 

 predvidene ali dejanske količine porabljene električne energije (kWh), 

 cenika dobavitelja. 

Poudariti je treba, da se dobavitelji električne energije glede na ozek nabor spremenljivk, ki 

vplivajo na končni znesek položnice pri gospodinjskih odjemalcih (tu ni šteta izhodiščna 

borzna cena), vedno bolj osredotočajo na spremenljivke, na katere ima odjemalec vpliv. To so 

razmerje med visoko in nizko tarifo (odjemalec sam odloča o času porabe) ter količina 

odjema (odjemalec se lahko odloči za namestitev toplotne črpalke za ogrevanje). Priključna 

moč in posledično skupina odjema odjemalca sta za dobavitelja vse manj pomembna, vse bolj 

pa je zanj pomembna napovedljivost odjemalca (količina v kWh) in oblika njegovega 

odjemnega diagrama (trošenje ob viških ponudbe in ne ob konicah). Veliko bolj zaželeno je, 

da ima odjemalec majhno priključno moč in veliko porabo, kot pa veliko priključno moč in 

majhno porabo. 

4.2.2 Cena za uporabo omrežja 

Cena za uporabo omrežja je strošek, ki ga odjemalec električne energije plača za dostop do 

elektroenergetskega omrežja. Cena je določena na nacionalnem nivoju in je sestavljena iz 

naslednjih elementov (MG 2009, 6): 

 omrežnine, ki jo določa nacionalni regulator trga z električno energijo, 

 dodatkov k omrežnini, ki jih določa Vlada republike Slovenije. 

Omrežnina je namenjena plačevanju izvajanja gospodarske javne službe sistemskega 

operaterja distribucijskega ali prenosnega omrežja in pokrivanju stroškov sistemskih storitev. 

Določa jo Javna agencija Republike Slovenije za energijo (JARSE) na podlagi metodologije 

za obračunavanje omrežnine, metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za 

ugotavljanje upravičenih stroškov ter sistema obračunavanja teh cen. Omrežnino sestavljajo 

naslednje tarifne postavke (MG 2009, 6): 

 omrežnina za prenosno omrežje, 

 omrežnina za distribucijsko omrežje, 
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 omrežnina za sistemske storitve, 

 omrežnina za posebne sistemske storitve, 

 omrežnina za uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti povezovalnih vodov, 

 povprečni strošek priključevanja. 

Dodatke k omrežnini določa Vlada Republike Slovenije in so namenjeni pokrivanju stroškov 

za (MG 2009, 6): 

 delovanje JARSE, 

 delovanje Borzen–a (organizatorja trga). 

4.2.3 Omrežnina 

Določanje omrežnin pomeni, da JARSE določi merila za upravičenost stroškov in druge 

elemente omrežnine, ki skupaj tvorijo metodologijo, nato pa še vrednosti tarifnih postavk za 

omrežnino za posamezne odjemne skupine. Če regulator potrjuje omrežnine, pomeni, da 

določi metodologijo, nato pa operaterji omrežij predložijo izračune tarif za omrežnino za 

posamezne odjemne skupine. JARSE v takem primeru preveri izračune in ugotovi, ali so 

skladni z metodologijo, v tem primeru omrežnine potrdi, v nasprotnem pa jih zavrne. 

Določanje metodologije je ena od najpomembnejših in hkrati tudi najzahtevnejših nalog 

JARSE. Vsebuje analize stroškov, določanje ciljnih vrednosti za posamezne vrste stroškov ter 

na podlagi ugotovitev določanje meril za upravičenost stroškov in spodbud za večjo 

učinkovitost reguliranih dejavnosti. Pri tem JARSE upošteva tudi zahteve in spodbude za 

ohranitev in dvigovanje kakovosti oskrbe v celoti in na celotnem omrežju. Za ustvarjanje 

stabilnih razmer na trgu je nujno, da so metodologije postavljene za daljše časovno obdobje 

od enega leta; v največ državah EU traja regulativno obdobje od treh do pet let. Določanje 

omrežnin brez metodologij, v katerih so vsebovane spodbude za povečevanje učinkovitosti, je 

v preteklosti povzročilo nesorazmerno rast reguliranih stroškov. Druga, prav tako pomembna 

naloga JARSE, pa je določitev metodologije ali vsaj izhodišč za obračunavanje omrežnin, iz 

katere izhaja, kako so obremenjene posamezne kategorije ali skupine odjemalcev in koliko 

prispevajo k prihodkom operaterjev omrežij. V Sloveniji JARSE določa metodologije in 

omrežnine za elektroenergetska omrežja za regulativno obdobje treh let na sodoben način. 

Regulativni okvir vsebuje metodologije za določanje omrežnin za prenosno in distribucijska 

omrežja ter za sistemske storitve, poleg tega pa še izravnalne faktorje med distribucijskimi 

omrežji. Upošteva mednarodne primerjalne analize (/angl./ »benchmark« analize) in vsebuje 

spodbude k učinkovitosti, ki upoštevajo tudi razvoj učinkovitosti na ravni celotnega 

gospodarstva in panoge (Senčar 2007, 24). 
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4.2.4 Dodatki k omrežnini 

Dodatek k omrežnini za prednostno dispečiranje je namenjen kritju razlik med ceno električne 

energije, po kateri Borzen odkupuje prednostno energijo, in povprečno ceno električne 

energije na trgu. V Sloveniji ta dodatek določa vlada. Dodatek k omrežnini za delovanje 

regulatorja se pojavlja v vseh državah, v katerih se regulator ne financira iz državnega 

proračuna. Dodatek k omrežnini za evidentiranje pogodb je slovenska značilnost, še posebej, 

ker je to v Sloveniji GJS. Dejavnost evidentiranja pogodb opravlja organizator trga, ki poleg 

dobavnih pogodb, ki se sklenejo na organiziranem trgu – borzi, evidentira tudi vse druge 

dobavne pogodbe, ki se sklenejo neposredno med dobavitelji in odjemalci (Senčar 2007, 25). 

V januarju 2009 je prišlo do spremembe strukture elementov električne energije na 

nacionalnem nivoju. Iz cene za uporabo omrežja je bil izvzet dodatek k omrežnini za 

pokrivanje obveznega odkupa električne energije od kvalificiranih proizvajalcev, namesto 

katerega sta bila uvedena nova prispevka: za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno 

energije z uporabo domačih virov primarne energije ter za zagotavljanje podpor proizvodnji 

električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (MG 2009, 

5). 

Iz navedenega v poglavju lahko zaključimo, da je v ceni električne energije za končnega 

odjemalca poleg ČPZ samo borzna cena električne energije tista sestavina, ki se oblikuje na 

trgu. Vse ostale sestavine določa država oziroma njene agencije. Glede borzne cene električne 

energije lahko domnevamo, da nanjo vplivajo predvsem borzne cene energentov, ki so 

potrebni za proizvodnjo električne energije. Na tej podlagi postavimo hipoteze o vplivu 

posameznih primarnih energentov na borzno ceno električne energije ter o povezanosti med 

borzno ceno in porabo električne energije. 

4.3 Oblikovanje temeljne teze in hipotez 

Glede na vse zapisno lahko postavimo temeljno tezo magistrske naloge in sicer, da posamezni 

dejavniki različno vplivajo na oblikovanje cen električne energije. Rast cen primarnih 

energentov je v zadnjem obdobju vplivala na razvoj oziroma oblikovanje cen električne 

energije. 

Na podlagi teoretičnih predpostavk iz teorije trga in cen, pregledane literature in virov 

postavljamo naslednje hipoteze, katere bomo v magistrski nalogi empirično testirali in 

preverili njihovo veljavnost: 

 Hipoteza 1: 

Gibanje cen električne energije na borzi EEX v Leipzigu je pozitivno in statistično značilno 

povezano z gibanjem cen primarnih energetskih virov in emisijskih kuponov ter temperature. 
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 Hipoteza 2:  

Gibanje cen električne energije v Sloveniji je pozitivno in statistično značilno povezano z 

gibanjem cen primarnih energetskih virov, emisijskih kuponov in ČPZ ter maksimalne moči 

elektrarn in temperature. 

 Hipoteza 3: 

Gibanje porabe električne energije v Sloveniji je pozitivno in statistično značilno povezano z 

gibanjem cen primarnih energetskih virov in emisijskih pravic za CO2 ter maksimalne moči 

elektrarn in temperature. 

 Hipoteza 4: 

Sklepanje pogodb z električno energijo v Sloveniji je statistično značilno povezano s ceno 

električne energije na evropski energetski borzi EEX v Leipzigu. 

 Hipoteza 5: 

Realna cena električne energije se zaradi popolnega odprtja trga in s tem konkurence v 

Sloveniji ne znižuje, temveč sledi rastočemu trendu. 

Cene primarnih energentov so eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na cene 

električne energije na trgih kontinentalne Evrope. Med dejavniki, se pravi cenami primarnih 

energentov, emisijskih kuponov in ČPZ ter temperaturo in maksimalno močjo elektrarn, ter 

ceno električne energije pričakujem pozitivno povezanost. Poleg navedenega bomo testirali 

tudi vpliv rasti porabe električne energije na ceno električne energije. 
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5 EMPIRIČNO RAZISKOVANJE DEJAVNIKOV OBLIKOVANJA CENE 

ELEKTRIČNE ENERGIJE 

5.1 Metode in postopki raziskovanja 

Zbrane primarne podatke, ki so bili izraženi v ameriških dolarjih, smo najprej pretvorili v evre 

(SURS 2012), nato pa še deflacionirali z ustrezno stopnjo indeksa cen življenjskih potrebščin 

za posamezni mesec in sicer za izbrano obdobje med januarjem 2000 in decembrom 2011 

(SURS 2012a). Tako pripravljene podatke smo nato v prvi fazi opisno analizirali, v drugi fazi 

pa je sledila še statistična obdelava s programskim paketom SPSS (/angl./ Statistical Package 

for the Social Sciences). Rezultati so podrobneje predstavljeni v poglavju Rezultati statistične 

obdelave podatkov. Sledilo je preverjanje hipotez z različnimi statističnimi postopki. 

Statistična obdelava podatkov sloni predvsem na dveh postopkih in sicer na korelacijski 

analizi oziroma analizi povezanosti ter regresijski analizi oziroma analizi vpliva neodvisne 

spremenljivke na odvisno (Sočan 2004, Leskošek 2006, Pfajfar in Arh 1998). 

V nalogi bomo uporabljali več vrst spremenljivk, in sicer odvisne spremenljivke, neodvisne 

spremenljivke, kontrolne spremenljivke in neprave spremenljivke. 

S korelacijsko analizo ugotovimo obstoj in jakost odvisnosti oziroma povezanosti med 

odvisno in eno ali več neodvisnimi spremenljivkami, z regresijsko analizo pa to odvisnost 

izrazimo v obliki regresijske enačbe in ugotovimo, kako spreminjanje neodvisne 

spremenljivke vpliva na odvisno spremenljivko. 

5.2 Predpostavke in omejitve 

Glavna predpostavka raziskovanja je, da so končne cene električne energije, tako v segmentu 

industrije kot v segmentu gospodinjstev, tržne cene. Dejansko pa vsebujejo tudi regulirani del 

cene, ki ga JARSE določa neodvisno od tržnih gibanj. Poudariti je treba, da to ni bila fiksna 

postavka v obravnavanem obdobju 2000–2011, saj so se postavke kot so omrežnina, dodatek 

za obnovljive vire energije in omrežnina za sistemske storitve spreminjale. Regulirani del 

cene za posamezne odjemalce ni enak, saj obstajajo razlike predvsem zaradi različnega 

obračuna omrežnine. Ta je v veliki meri odvisen od namestitve merilnih naprav, se pravi od 

napetostnega nivoja priključitve (visoka napetost, srednja napetost ali nizka napetost), načina 

priključitve (zbiralke razdelilne transformatorske postaje, zbiralke transformatorske postaje, 

na izvod omrežja) in vrste odjema (gospodinjski odjem, poslovni odjem (dodatno se deli na 

število ur odjema), javna razsvetljava in odjemalci brez merjene moči). Druga predpostavka v 

nalogi so stroški oziroma višina ČPZ. Ker se z električno energijo trguje po principu letnih 

terminskih pogodb, si posamezni dobavitelji v ceno borznih produktov električne energije 

vračunajo strošek prenosnih zmogljivosti, za primer, da kupljena električna energija ne bi bila 
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prodana v državi nakupa, in sicer na osnovi predvidevanj višine cene ČPZ ob sklenitvi posla. 

Čezmejne prenosne zmogljivosti se dodeljujejo na avkcijah in so odvisne od ponudbe in 

povpraševanja. Tako se je zgodilo, da so cene ČZP leta 2007, tik pred pojavom gospodarske 

krize, ko je na trgu zavladala panika zaradi morebitnega pomanjkanja električne energije, 

dosegle rekordne vrednosti. Ob pojavu krize in posledično padcu povpraševanja po električni 

energiji pa so padle. Dejanske cene ČPZ je možno ugotoviti le ob zaključku avkcij, zato je za 

ta del trgovanja z električno energijo zelo pomembno obvladovanje tveganj, ki jih lahko 

prinesejo nepravilno napovedane oziroma predvidene cene ČPZ. V izračunih bomo kot 

vhodne podatke o ceni ČPZ uporabljali dejansko dosežene cene ČPZ in ne tistih, ki si jih 

trgovci predvideli v kalkulacijah za izračun cene električne energije med letom. 

Preglednica 3: Dosežene cene na avkciji za dodeljene ČPZ 

Leto Smer prenosa Tip produkta Cena (EUR/MWh) 

2005 AT SI Pas 1,92 

2006 AT SI Pas 0,44 

2007 AT SI Pas 7,23 

2008 AT SI Pas 18,05 

2009 AT SI Pas 8,25 

2010 AT SI Pas 0,53 

Legenda: 

AT – Avstrija 

SI – Slovenija 

Pas – produkt električne energije od 00.00 do 24.00 ure 

Vir: Austria Power Grid AG 2012. 

Glavna omejitev naloge je dejstvo, da se uporabljeni podatki zbirajo v različnih časovnih 

intervalih. Borzne cene primarnih energentov in emisijskih kuponov se beležijo dnevno, 

medtem ko se cene električne energije (za gospodinjske in industrijske odjemalce), 

temperatura in indeks cen življenjskih potrebščin beležijo mesečno, poraba električne energije 

in maksimalna konica porabe pa letno. Zato smo morali uporabljene spremenljivke, ki niso 

bile na mesečnem nivoju, ustrezno prilagoditi. Druga omejitev naloge je relativno kratko 

obdobje preučevanja, ki zajema obdobje med letoma 2000 in 2011. Proučevanje povezanosti 

oziroma odvisnosti med izbranimi spremenljivkami bi bilo pred letom 2000 nesmiselno, saj je 

šele od leta 2004 za industrijske odjemalce oziroma od leta 2007 za gospodinjske odjemalce 

prvič zaznati konkurenco med ponudniki električne energije (Naš stik 2011, 5) in s tem 

povezno spreminjanje oziroma nihanje cen električne energije glede na druge dejavnike. 

Tretja omejitev naloge je, da v celotnem obravnavanem obdobju od leta 2000 do leta 2011 

sistem trgovanj z emisijskimi kuponi še ni deloval. Zato smo uporabili samo dostopne 

podatke in sicer v obdobju od januarja 2005 do decembra 2011. Prav tako niso bili dostopni 
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vsi podatki o doseženih cenah za ČPZ. Podatki, ki so bili uporabljeni v izračunih, tako 

predstavljajo vrednosti v obdobju med januarjem 2005 in decembrom 2010. 

5.3 Uporabljene spremenljivke 

Glede na pregledano tujo in slovensko literaturo ter postavljene hipoteze smo za analizo 

izbrali spodaj navedene spremenljivke. Poleg njih je bilo potrebno določiti še obdobje 

uporabljenih podatkov. Glede na dejstvo, da se je liberalizacija trga električne energije v 

Sloveniji začela leta 2001 (odjemalci s priključno močjo nad 41 kW) in nadaljevala do 

popolnega odprtja trga leta 2007 (gospodinjski odjemalci), smo izbrali obdobje med letoma 

2000 in 2011. 

Preglednica 4: Opis spremenljivk uporabljenih v empiričnem delu 

Ime spremenljivke 

(krajšava) 
Opis spremenljivke 

Cena električne 

energije za produkt 

pasovna energija 

(cena_EEX) 

Spremenljivka predstavlja mesečno ceno na borzi EEX za produkt pasovna 

energija. Mesečno povprečje je izračunano iz dnevnih doseženih cen (/angl./ 

settlement price). Spremenljivka je deflacionirana skladno z indeksom cen 

življenjskih potrebščin za vsak obravnavani mesec posebej. 

Časovno obdobje: januar 2000–december 2011 

Vir: Borza EEX 2012 

Cena emisijskih 

kuponov (cena_CO2) 

Spremenljivka predstavlja mesečno ceno na borzi EEX (CARBIX). Mesečno 

povprečje je izračunano iz dnevnih podatkov. Spremenljivka je 

deflacionirana skladno z indeksom cen življenjskih potrebščin za vsak 

obravnavani mesec posebej. 

Časovno obdobje: januar 2005–december 2011 

Vir: Borza EEX 2012 

Cena premoga 

(cena_premog) 

Spremenljivka predstavlja tržno mesečno ceno premoga za Evropo. 

Spremenljivka je deflacionirana skladno z indeksom cen življenjskih 

potrebščin za vsak obravnavani mesec posebej. 

Časovno obdobje: januar 2000–december 2011 

Vir: Eurocoal 2012 

Cena nafte – Brent 

(cena_nafta) 

Spremenljivka predstavlja povprečno mesečno ceno nafte vrste "Brent". 

Spremenljivka je deflacionirana skladno z indeksom cen življenjskih 

potrebščin za vsak obravnavani mesec posebej. 

Časovno obdobje: januar 2000–december 2011 

Vir: Petrol, d. d. 2012 

Cena plina – 

zemeljski plin 

(cena_plin) 

Spremenljivka predstavlja povprečno mesečno ceno zemeljskega plina na 

borzi EEX (NGC). Spremenljivka je deflacionirana skladno z indeksom cen 

življenjskih potrebščin za vsak obravnavani mesec posebej. 

Časovno obdobje: januar 2000–december 2011 

Vir: Geoplin, d. d. 2012, Borza EEX 2012 
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Preglednica 4 – nadaljevanje 

Cena el. energije za 

gospodinjske odjemalce 

(cena_gospodinjstvo) 

Spremenljivka predstavlja povprečno mesečno ceno električne energije za 

gospodinjstva v Sloveniji. Spremenljivka je deflacionirana skladno z 

indeksom cen življenjskih potrebščin za vsak obravnavani mesec posebej. 

Časovno obdobje: januar 2000–december 2011 

Vir: SURS 2012 

Cena el. energije za 

industrijske odjemalce 

(cena_industrija) 

Spremenljivka predstavlja povprečno mesečno ceno električne energije za 

industrijske odjemalce v Sloveniji. Spremenljivka je deflacionirana skladno z 

indeksom cen življenjskih potrebščin za vsak obravnavani mesec posebej. 

Časovno obdobje: januar 2000–december 2011 

Vir: SURS 2012 

Količina porabljene el. 

energije gospodinjskih 

odjemalcev 

(poraba_gospodinjstvo) 

Spremenljivka predstavlja letno porabo električne energije v Sloveniji za 

segment gospodinjskih odjemalcev. 

Časovno obdobje: januar 2000–december 2011 

Vir: SURS 2012 

Količina porabljene el. 

energije industrijskih 

odjemalcev 

(poraba_industrija) 

Spremenljivka predstavlja letno porabo električne energije v Sloveniji za 

segment industrijskih odjemalcev. 

Časovno obdobje: januar 2000–december 2011 

Vir: SURS 2012 

Dosežene avkcijske 

cene za ČPZ (ČPZ) 

Spremenljivka predstavlja mesečne povprečne dosežene cene na avkcijah za 

čezmejne prenosne zmogljivosti in sicer na relaciji Avstrija–Slovenija. 

Mesečno povprečje je izračunano iz dnevnih doseženih cen na avkcijah. 

Časovno obdobje: januar 2005–december 2010 

Vir: Austria Power Grid 2012 

Maksimalna moč 

slovenskih elektrarn 

Spremenljivka predstavlja maksimalno dnevno moč proizvodnje električne 

energije v slovenskih elektrarnah. Podatek je izražen na letnem nivoju. 

Časovno obdobje: januar 2002–december 2011 

Vir: SURS 2012 

Temperatura 

(temperatura) 

Spremenljivka predstavlja povprečno mesečno temperaturo za goriško regijo. 

Časovno obdobje: januar 2000–december 2011 

Vir: SURS 2012 

Neprava spremenljivka 

– vpliv liberalizacije 

trga električne energije 

na segment industrija 

(Neprava_IND) 

Neprava spremenljivka predstavlja vrednost 0 za obdobje pred liberalizacijo 

(reguliran trg) in vrednost 1 za obdobje po liberalizaciji (popolnoma odprt 

trg). 

Časovno obdobje: januar 2000–december 2011 

 
Neprava spremenljivka 

– vpliv liberalizacije 

trga električne energije 

na segment 

gospodinjstev 

(Neprava_GOSP) 

Neprava spremenljivka predstavlja vrednost 0 za obdobje pred liberalizacijo 

(reguliran trg) in vrednost 1 za obdobje po liberalizaciji (popolnoma odprt 

trg). 

Časovno obdobje: januar 2000–december 2011 

 

Inflacija (inflacija) Spremenljivka je uporabljena kot deflator za ostale spremenljivke na mesečni 

ravni. Uporabljen je bi indeks cen življenjskih pogrebščin. 

Časovno obdobje: januar 2000–december 2011 

Vir: SURS 2012 
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Preglednica 4 – nadaljevanje 

Indeks industrijske 

proizvodnje (IIP) 

Spremenljivka predstavlja indeks mesečne industrijske proizvodnje. 

Časovno obdobje: januar 2000–december 2011 

Vir: SURS 2012 

Bruto domači proizvod 

(BDP) 

Spremenljivka predstavlja mesečno vrednost bruto domačega proizvoda. 

Spremenljivka je deflacionirana skladno z indeksom cen življenjskih 

potrebščin za vsak obravnavani mesec posebej. 

Časovno obdobje: januar 2000–december 2011 

Vir: SURS 2012 

Mesečne bruto plače 

(mesečna_bruto_plača) 

Spremenljivka predstavlja povprečno mesečno bruto plačo v Sloveniji. 

Časovno obdobje: januar 2000–december 2011 

Vir: SURS 2012 

Zaradi večje preglednosti smo poglavje Empirično raziskovanje dejavnikov oblikovanja cene 

električne energije razdelili na štiri dele. V prvem delu smo analizirali povezanost cen 

primarnih energentov (premoga, nafte, zemeljskega plina), cene emisijskih kuponov in 

temperature s ceno električne energije na evropski energetski borzi EEX ter v industriji in v 

gospodinjstvih v Sloveniji. Preverili smo tudi povezanost rasti porabe električne energije, 

dnevne maksimalne moči in cene ČPZ s ceno električne energije. V drugem delu smo preučili 

povezanost med ceno električne energije v industriji in gospodinjstvih v Sloveniji s ceno 

električne energije na evropski energetski borzi EEX. V tretjem delu nas je zanimalo gibanje 

cene električne energije po odprtju trga električne energije v Sloveniji. V poglavju Ugotovitve 

in razlaga rezultatov smo povzeli vse pomembne ugotovitve in na njihovi podlagi sprejeli ali 

ovrgli postavljene hipoteze. 

5.4 Povezanost cen primarnih energentov, ČPZ in emisijskih kuponov ter maksimalne 

dnevne konice in temperature s ceno električne energije na borzi EEX 

Kot izhaja iz teoretičnega dela naloge, je cena električne energije zelo kompleksna. Najprej 

bomo preverili, ali obstaja povezava med izbranimi spremenljivkami, to je cenami primarnih 

energentov (premoga, zemeljskega plina in nafte) in emisijskih kuponov ter temperaturo ter 

ceno električne energije na EEX. 

Hipotezo 1 bomo preverili s korelacijsko analizo, to je analizo povezanosti med cenami 

primarnih energentov, emisijskih kuponov in ČPZ ter temperaturo ter električno energijo, ter 

z regresijsko analizo, s katero bomo ugotavljali vpliv cen primarnih energentov, emisijskih 

kuponov in ČPZ ter temperature na ceno električne energije na EEX. 

Cene primarnih energentov so eden najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na ceno 

električne energije na trgih kontinentalne Evrope. Med vsemi spremenljivkami, to je cenami 

primarnih energentov in emisijskih kuponov ter temperaturo ter ceno električne energije na 
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EEX, pričakujemo pozitivno povezanost. Preverili bomo tudi povezanost rasti porabe 

električne energije in maksimalne moči elektrarn s ceno električne energije. 

5.4.1 Opisne statistike 

V preglednici 5 so predstavljene opisne statistike vseh pomembnih spremenljivk, ki jih bomo 

analizirali. Preglednica 5 prikazuje najvišje oziroma najnižje cene primarnih energentov in 

električne energije na borzi EEX v Leipzigu, njihovo povprečje v desetletnem obdobju ter 

standardni odklon. Prikazana je tudi poraba in cena električne energije v industriji in v 

gospodinjstvih v Sloveniji. Cena pasovne električne energije na borzi EEX je v obravnavanem 

obdobju nihala med 15,38 in 91,38 EUR/MWh, povprečje pa je bilo 40,06 EUR/MWh. Če te 

cene primerjamo s ceno, po kateri se je električna energija prodajala slovenski industriji in 

gospodinjstvom, ugotovimo, da je bila v obeh primerih znatno višja: slovenska industrija je v 

tem obdobju povprečno plačevala elektriko po 74,40 EUR/MWh, slovenska gospodinjstva pa 

po 91,10 EUR/MWh. Razliko v ceni lahko pojasnimo s povprečno porabo, ki je v industriji v 

povprečju štirikrat višja kot v gospodinjstvih. 
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Preglednica 5: Opisne statistike: cene primarnih energentov in ČPZ ter maksimalna 

dnevna konica ter cena električne energije na borzi EEX ter cena in 

poraba električne energije v Sloveniji v obdobju 2000–2011, N=144 

 N Min Max M SD 

Cena pasovne energije na EEX 

(EUR/MW) 

139 15,3799 91,3877 40,0680 16,0306 

Cena nafte vrste "Brent"(EUR/sodček) 144 24,5000 86,0600 47,5630 15,1287 

Cena premoga (EUR/t) 144 30,2700 168,9400 64,9177 27,5234 

Cena zemeljskega plina (EUR/MWh) 144 0,2217 0,4983 0,3582 0,0652 

Cena emisijskih kuponov (EUR/t) 84 0,0200 27,9800 13,8964 7,6858 

Poraba električne energije v SLO – 

industrija (GWh) 

144 4966,00 7468,00 6240,75 797,615 

Poraba električne energije v SLO – 

gospodinjstva (GWh) 

144 0,0698 0,1179 0,0910 0,0117 

Povprečna cena električne energije v 

industriji (EUR/MW) 

144 0,0518 0,1009 0,0744 0,0122 

Povprečna cena električne energije v 

gospodinjstvih (EUR/MW) 

144 0,0698 0,1179 0,0910 0,0117 

Maksimalna dnevna moč elektrarn 

(MW) 

120 64,8540 91,4480 76,3859 8,8205 

Čezmejne prenosne zmogljivosti 

(EUR/MWh) 

71 0,00 36,75 3,5038 7,7785 

N – število vseh meritev (v obdobju 2000–2011, mesečno povprečje) 

Min – minimum; najnižja cena oziroma poraba v obdobju 2000–2011 

Max – maksimum; najvišja cena oziroma poraba v obdobju 2000–2011 

M – povprečna cena oziroma poraba v obdobju 2000–2011 

SD – standardni odklon 

Med tremi primarnimi energenti je premog najdražji. Njegova cena se je vse od leta 2000 do 

leta 2008 dvigovala, nakar je sledila korekcija, nato pa spet konstantna rast. Leta 2000 je bila 

cena 40,90 EUR/t, leta 2008 pa je dosegla višek s 121,39 EUR/t. Cena zemeljskega plina je 

bila najnižja leta 2011 (31,93 EUR/1000m
3
), najvišja pa leta 2001 (40,49 EUR/1000m

3
). Tudi 

cena nafte je vrh dosegla poleti leta 2008, v jeseni leta 2008 pa je znatno padla in sicer na 

vrednosti iz leta 2005. 

Cene primarnih energentov so v prvi polovici leta 2008 močno rasle, s svetovno finančno in 

gospodarsko krizo pa je sledil borzni zlom. Večina cen energentov se je v letu 2009 vrnila na 

raven iz leta 2006 ozirom celo nižjo. 

Če primerjamo cene primarnih energentov s ceno električne energije na borzi EEX, lahko 

zaključimo, da je cena električne energije najbolj povezana s ceno nafte in ceno premoga, saj 

gibanju krivulje cene teh dveh primarnih energentov sledi gibanje krivulje cene električne 

energije na borzi EEX. Enak zaključek potrjujejo tudi v raziskavi, ki obravnava povezanost 

med cenami energentov: čeprav je prišlo do uvedbe konkurence na veleprodajnem trgu 

električne energije, imajo gibanja cen surove nafte še vedno pomembno vlogo pri oblikovanju 

cen električne energije (Bencivenga, Sargenti in D'Ecclesia 2010, 17). Ali cena nafte (kot tudi 
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ostali energenti) dejansko vpliva na ceno električne energije, bomo v nadaljevanju preverili s 

pomočjo regresijske analize. 

 

Slika 9: Cene primarnih energentov in električne energije na borzi EEX v obdobju 

2000–2011 

Vir: Petrol 2012, Geoplin 2012, EEX 2012. 

S slike 9 lahko vidimo, da je premog edini energent, katerega cena je v obravnavanem 

obdobju stalno rasla, razen ob pojavu svetovne gospodarske in finančne krize. Razlog je v 

tem, da je premog najhitreje rastoč svetovni energent primarne energije in številka ena za 

proizvodnjo električne energije, ker je varen in zanesljiv. Na cene uvoženega premoga bosta 

vplivali Kitajska in Indija s svojim velikim povpraševanjem ter cene plina. Prav tako bosta ti 

državi globalno vplivali na cene ostalih energentov (Rudar 2011, 13). 

5.4.2 Povezanost med cenami primarnih energentov, emisijskih kuponov in električne 

energije na borzi EEX 

Zaradi izkušenj z rastjo cen električne energije med konfliktnimi situacijami v državah 

izvoznicah nafte ter tako imenovanimi »plinskimi spori« med Rusijo in Ukrajino se cene 

električne energije na evropskih borzah hitro odzovejo. Evropa je namreč močno odvisna od 

uvoza energentov iz držav Bližnjega vzhoda in Rusije (Delo, 2012). 
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Povezanost med cenami primarnih energentov, emisijskih kuponov in ČPZ ter temperaturo ter 

ceno električne energije na borzi EEX bomo preverili s pomočjo Pearsonovega koeficienta 

korelacije. 

Preglednica 6: Pearsonov koeficient korelacije – cene primarnih energentov, 

emisijskih kuponov in ČPZ ter temperatura ter cena električne energije 

na borzi EEX v obdobju 2000–2011, N=144 

  cena_plin cena_premog cena_nafta cena_CO2 temperatura cena_EEX ČPZ 

cena_plin Pearsonov koeficient 

korelacije 

1 0,106 0,112 0,333 0,678 0,119 0,116 

Značilnost  0,205 0,183 0,002 0,000 0,163 0,337 

N 144 144 144 84 144 139 71 

cena_premog Pearsonov koeficient 

korelacije 

0,106 1 0,792 0,103 0,053 0,713 0,088 

Značilnost 0,205  0,000 0,352 0,527 0,000 0,467 

N 144 144 144 84 144 139 71 

cena_nafta Pearsonov koeficient 

korelacije 

0,112 0,792 1 0,163 0,168 0,642 0,046 

Značilnost 0,183 0,000  0,138 0,044 0,000 0,701 

N 144 144 144 84 144 139 71 

cena_CO2 Pearsonov koeficient 

korelacije 

0,333 0,103 0,163 1 0,162 0,412 -0,609 

Značilnost 0,002 0,352 0,138  0,140 0,000 0,000 

N 84 84 84 84 84 84 71 

temperatura Pearsonov koeficient 

korelacije 

0,678 0,053 0,168 0,162 1 -0,098 0,146 

Značilnost 0,000 0,527 0,044 0,140  0,249 0,223 

N 144 144 144 84 144 139 71 

cena_EEX Pearsonov koeficient 

korelacije 

0,119 0,713 0,642 0,412 -0,098 1 -0,029 

Značilnost 0,163 0,000 0,000 0,000 0,249  0,813 

N 139 139 139 84 139 139 71 

ČPZ Pearsonov koeficient 

korelacije 

0,116 0,088 0,046 -0,609 0,146 -0,029 1 

Značilnost 0,337 0,467 0,701 0,000 ,223 0,813  

N 71 71 71 71 71 71 71 

Ugotavljamo, da obstaja značilna povezanost(p<0,05) med ceno električne energije na borzi 

EEX ter cenami nafte (p = 0,000), premoga (p = 0,000) in emisijskih kuponov (p = 0,000). V 

primeru nafte in premoga gre za močno povezanost, v primeru emisijskih kuponov pa za 

srednje močno povezanost. Povezanost določamo na osnovi vrednosti Pearsonovega 

koeficienta in sicer v absolutni vrednosti. Močno povezanost imamo, ko je Pearsonov 

koeficient večji od 0,6, zmerno oziroma srednje močno povezanost, ko je Pearsonov 

koeficient med od 0,4 in 0,6, šibko povezanost pa, ko je Pearsonov koeficient manjši od 0,4 

(Leskošek 2006, 18). 

Pozitivna in močna povezanost obstaja tudi med ceno plina in temperaturo (p = 0,000) ter 

med ceno premoga in ceno nafte (p = 0,000), medtem ko obstaja pozitivna in šibka 

povezanost med ceno nafte in temperaturo ter med ceno emisijskih kuponov in ceno plina. 

Med ceno ČPZ in ceno emisijskih kuponov obstaja negativna in srednje močna povezanost. 
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Poleg cen primarnih energentov na ceno električne energije na borzi EEX, še posebej v 

zadnjem obdobju po gospodarski krizi, močno vplivajo nepredvidljivi dogodki, kot so 

naravne nesreče (predvsem na področjih nahajališč nafte in zemeljskega plina), nemiri (težnje 

po demokratičnih spremembah) v državah Bližnjega vzhoda in severne Afrike, ki so izvoznice 

nafte in zemeljskega plina, ter špekulanti, ki z objavo informacij ustvarjajo zmedo na 

finančnih in borznih trgih (Finance 2011). Izredno visoke cene plina in posledično vpliv na 

cene električne energije na borzi EEX je zaznati tudi v letu 2006 zaradi »plinske krize« (Selan 

2010, 832). 

5.4.3 Regresijska analiza: vpliv cen primarnih energentov in emisijskih kuponov ter 

temperature na ceno električne energije na borzi EEX 

Vpliv cen primarnih energentov in emisijskih kupnov ter temperature na ceno električne 

energije na borzi EEX bomo preverili z regresijsko analizo. Izkaže se, da je regresijski model 

dovolj zanesljiv za napovedovanje cene električne energije na borzi EEX. Statistična 

značilnost je dovolj velika za zanesljivo pojasnjevanje odvisne spremenljivke z neodvisnimi 

(p = 0,000). Z modelom bi pojasnili le 58,0 % variance odvisne spremenljivke. 

Preglednica 7: Regresijska analiza: vpliv cen primarnih energentov in emisijskih 

kuponov ter temperature na ceno električne energije na borzi EEX v 

obdobju 2000–2011, N=144 

Model 
Nestandardizirani 

koeficienti 
Standardizirani 

koeficienti t p 
B St. napaka Beta 

Konstanta -2,428 6,585  -0,369 0,713 

Cena_plin 91,896 20,561 0,444 4,469 0,000 

Cena_premog 0,296 0,036 0,584 8,112 0,000 

Cena_CO2 0,509 0,139 0,278 3,649 0,000 

Temperatura -0,944 0,190 -0,472 -4,963 0,000 

t statistika – z njo preverjamo domnevo o statistično značilnem linearnem vplivu vsake od neodvisnih 

spremenljivk posebej na odvisno spremenljivko. 

Statistična značilnost (p) – točna stopnja značilnosti. 

Regresijski koeficient – z njim napovedujemo vrednost odvisne spremenljivke. 

Standardizirani regresijski koeficient (beta) – z njim primerjamo vplive neodvisnih spremenljivk na 

odvisno spremenljivko. 

Odvisna spremenljivka: cena_EEX 

Popravljeni R
2 
= 0,580 

F statistika = 29,628 

Izračun regresijskih koeficientov nam pokaže, da imajo cene posameznih primarnih 

energentov značilen vpliv na ceno električne energije na borzi EEX: to so cena plina, cena 

premoga, cena emisijskih kuponov in tudi temperatura. Statistična značilnost (p) je pri vseh 

naštetih pod 0,05. 
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Vpliv na ceno električne energije na borzi EEX smo skušali pojasniti s cenami vseh treh 

primarnih energentov in emisijskih kuponov ter temperature hkrati. Preverili smo še, kako na 

ceno električne energije na borzi EEX vpliva samo cena nafte brez vpliva cen drugih 

primarnih energentov in emisijskih kuponov. 

Pri testiranju vpliva samo cene nafte na ceno električne energije na borzi EEX smo ugotovili, 

da prva statistično značilno vpliva na drugo (p = 0,000, β = 0,669).  

Zaključimo lahko, da imajo na ceno električne energije na borzi EEX značilen vpliv vsi 

obravnavani primarni energenti, temperatura in emisijski kuponi. Vsi so tudi značilno 

povezani. Enake zaključke navaja tudi Selan (2010) v svoji raziskavi, v kateri obravnava 

vplivne dejavnike na trgu električne energije. 

Ugotovljeno potrjuje, da je razvoj industrije v zadnjih petdesetih letih temeljil na porabi 

fosilnih goriv kot so nafta, zemeljski plin in premog (Novič 2009, 12). Ker je gospodarstvo 

hitro raslo, je prav tako hitro raslo povpraševanje po teh energentih. Evropa ni bila več 

sposobna iz lastnih zalog zagotavljati zadostnih količin za nemoteno delovanje trga tako na 

strani povpraševanja kot tudi ponudbe. Postala je energetsko zelo odvisna od uvoza nafte in 

zemeljskega plina iz držav zunaj EU. Cena premoga se je za razliko oblikovala neodvisno, 

predvsem zaradi lastnih zalog Evrope. Kot posledica večanja deleža uvoženih energentov v 

primarni energiji se bo v državah EU večala tudi energetska odvisnost. V letu 1995 je znašala 

50 % in do leta 2020 naj bi se povečala na 66 % oziroma 69 %. Energetska odvisnost držav 

EU pri plinastih energentih naj bi se povečala s 44,9 % leta 2000 na 73,9 % v letu 2020, pri 

tekočih gorivih pa z 79,7 % na 90,7 % (Lugarič 2003, 12). 

5.4.4 Regresijska analiza: vpliv cen primarnih energentov, ČPZ in emisijskih kuponov ter 

temperature in maksimalne moči elektrarn na ceno električne energije v industriji in 

v gospodinjstvih v Sloveniji 

Cena električne energije se za segment industrije in za segment gospodinjstev oblikuje 

različno, zato predvidevamo, da tudi cene primarnih energentov, temperatura, cena ČPZ, 

maksimalna moč elektrarn in cena emisijskih kuponov različno vplivajo na končno ceno 

električne energije za ti dve skupini odjemalcev. Maksimalna dnevna moč slovenskih 

elektrarn predstavlja višino ponudbe električne energije, proizvedene v Sloveniji. To 

spremenljivko štejemo kot kontrolno spremenljivko, ki naj bi vplivala na oblikovanje oziroma 

višino cene ČPZ. Z gibanjem maksimalne moči elektrarn spremljamo vpliv ponudbe 

električne energije in posledično vpliv na ceno, ki se oblikuje v Sloveniji. 

Hipotezo 2 bomo preverili z regresijsko analizo. Najprej bomo preučili vpliv na ceno 

električne energije v industriji, nato pa še vpliv na ceno električne energije v gospodinjstvih. 
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Slika 10: Cene primarnih energentov in električne energije v industriji in v 

gospodinjstvih v Sloveniji v obdobju 2000–2011 

Vir: Petrol 2012, Geoplin 2012, EEX2012,SURS 2012d. 

S slike 10 vidimo, da se cena električne energije za gospodinjske odjemalce in za industrijske 

odjemalce kljub liberalizaciji trga ne giblje enako. V letih 2007 in 2008 pride do razkoraka v 

rasti cen za oba segmenta. To je predvsem posledica uvedbe prostega trga za gospodinjske 

odjemalce (njihove neodzivnosti na konkurenčne ponudbe drugih dobaviteljev in 

nepripravljenosti na zamenjavo dobavitelja) ter relativnega nezaupanja oziroma oteženih 

pogojev poslovanja zaradi blokade trgov (podjetja niso sklepala dolgoročnih pogodb, čakajoč 

na padec cen na trgih energentov). Enak pojav se je zgodil v Avstriji ob liberalizaciji trgov 

(Rojko 2006, 26). 

V nadaljevanju ločeno analiziramo industrijske in gospodinjske odjemalce, saj se cena 

električne energije za ta segmenta oblikuje na povsem različnih osnovah. Medtem ko se za 

industrijske odjemalce oblikuje individualno glede na plačilno boniteto in plačilni rok ter 

velikost odjema in obliko diagrama odjema, se za gospodinjske odjemalce oblikuje glede na 

nadomestni obremenilni diagram celotnega portfelja gospodinjskih odjemalcev dobavitelja in 

povprečni plačilni rok. Poleg tega je tudi liberalizacija trga z električno energijo potekala 

različno, saj so jo industrijski odjemalci s priključno močjo nad 41 kW dočakali že leta 2001, 

gospodinjski odjemalci pa šele leta 2007 (Papler in Bojnec 2005). 
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Industrija 

Med industrijske štejemo vse odjemalce, ki električno energijo potrebujejo za opravljanje 

svoje pridobitne dejavnosti. Za večje industrijske odjemalce (s priključno močjo nad 41 kW) 

se je liberalizacija trga začela že leta 2001, zato so tudi bolj ozaveščeni o možnostih, ki jih 

ponuja odprti trg z električno energijo in konkurenca. Pozneje so se jim pridružili še manjši 

obrtniki (s.p.) in manjše gospodarske družbe (d.o.o.). 

Regresijski model, ki smo ga uporabili za preučevanje vpliva cen primarnih energentov na 

ceno električne energije v industriji, je statistično značilen (p = 0,000), z neodvisnimi 

spremenljivkami pa pojasnimo 60,8 % variance odvisne spremenljivke. Ugotovimo lahko, da 

model dobro pojasni vpliv cen primarnih energentov na ceno električne energije v industriji. 

Preglednica 8: Regresijska analiza: vpliv cen primarnih energentov, ČPZ in emisijskih 

kuponov ter IIP na ceno električne energije v industriji v Sloveniji v 

obdobju med letoma 2000 in 2011, N=144 

Model 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti t p 

B St. napaka Beta 

Konstanta 0,067 0,005  13,203 0,000 

Cena_plin 0,022 0,008 0,220 2,684 0,009 

Cena_CO2 0,000 0,000 -0,484 -4,826 0,000 

ČPZ 0,000 0,000 0,337 3,399 0,001 

IIP 0,000 0,000 0,168 2,284 0,025 

Odvisna spremenljivka: cena_industrija 

Popravljeni R
2 
= 0,608 

F statistika = 33,228 

V osnovnem modelu smo uporabili vse spremenljivke in sicer plin, premog, nafto, emisijske 

kupone, temperaturo in ČPZ. Poleg teh smo uporabili še kontrolni spremenljivki in sicer 

maksimalno dnevno moč slovenskih elektrarn kot pokazatelj ponudbe električne energije in 

indeks industrijske proizvodnje (IIP) kot pokazatelj povpraševanja po električni energiji. Po 

izločitvi dejavnikov brez značilnega vpliva na ceno industrijskih porabnikov v Sloveniji 

dobimo naslednje rezultate. Regresijski model je statistično značilen in z njim pojasnimo 

60,8 % variance odvisne spremenljivke. Na ceno električne energije v industriji imajo 

značilen vpliv cena plina (p = 0,009), indeks industrijske proizvodnje (IIP) (p = 0,025), cena 

emisijskih kuponov (p = 0,000), IIP (p = 0,025) in cena ČPZ (p = 0,001). Standardizirani 

regresijski koeficient (β), ki se nahaja med –1 in 1, nam pove jakost vpliva neodvisne 

spremenljivke na odvisno (Koprivnkar in Kogovšek 2004, 103). Za ceno ČPZ lahko trdimo, 

da srednje močno vpliva (β = 0,337) na oblikovanje cene električne energije v industriji. Med 

ceno električne energije in ceno emisijskih kuponov pa beležimo negativen vpliv (β = 
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0,484). Rečemo lahko, da se z višanjem cene električne energije cena emisijskih kuponov 

statistično značilno niža. 

Ugotovljen vpliv cene plina na oblikovanje cene električne energije v industriji lahko 

pojasnimo predvsem s sestavo proizvodnih virov v Sloveniji, kjer so plinske termoelektrarne 

mejne in imajo velik vpliv na ceno ob vsakokratnem vklopu v sistem (Bojnec in Papler 2005). 

Gospodinjstva 

Segment gospodinjstev zajema vse porabnike, ki električno energijo uporabljajo v 

nepridobitne namene za lastne potrebe. V Sloveniji imamo danes približno 800.000 

gospodinjskih odjemalcev (SURS 2012b). 

Regresijski model za preverjanje vpliva cen primarnih energetskih virov na ceno električne 

energije v gospodinjstvih je ustrezen (p = 0,000), z njim pojasnimo 90,4 % variance odvisne 

spremenljivke. 

Preglednica 9: Regresijska analiza: vpliv cen primarnih energentov in ČPZ ter 

temperature in mesečne bruto plače na ceno električne energije v 

gospodinjstvih v Sloveniji v obdobju med letoma 2000 in 2011, N=144 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p 
B 

St. 
napaka 

Beta 

Konstanta 0,038 0,003  13,020 0,000 

Cena_plin -0,022 0,007 -0,121 -3,305 0,001 

Cena_premog -8,563E-5 0,000 -0,201 -4,114 0,000 

Cena_nafta 0,000 0,000 0,205 3,911 0,000 

Temperatura 0,000 0,000 0,142 3,949 0,000 

ČPZ 0,000 0,000 -0,130 -4,886 0,000 

Mesečna_bruto_plača 4,716E-5 0,000 0,929 22,259 0,000 

Odvisna spremenljivka: cena_gospodinjstva 

Popravljeni R
2
 = 0,904 

F statistika = 224,4 

V modelu smo kot neodvisne spremenljivke uporabili cene plina, premoga in nafte, 

temperaturo in ceno ČPZ. Kot kontrolna spremenljivka sta bili uporabljeni maksimalna 

dnevna moč elektrarn in mesečna bruto plača v Sloveniji. Po izločitvi neznačilnih dejavnikov 

oziroma spremenljivk nam analiza poda naslednje rezultate. Tudi na ceno električne energije 

v gospodinjstvih ima značilen vpliv cena plina (p = 0,001), premoga (p = 0,000) in ČPZ (p = 

0,000) (vplivi so negativni (β = –0,121, β = –0,201 in β = –0,130)), pa tudi temperatura (p = 

0,000), mesečne bruto plače (p = 0,000) in nafta (p = 0,000), ki pa imajo pozitiven vpliv. 
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Enako ugotovitev kot za segment industrije lahko potrdimo tudi za segment gospodinjstev. 

Tudi tu je cena električne energije zaradi ključnega deleža plinskih termoelektrarn v 

proizvodnih zmogljivostih povezana s ceno plina. 

5.4.5 Regresijska analiza: vpliv cen primarnih energentov, ČPZ in emisijskih kuponov ter 

temperature in maksimalne moči elektrarn na porabo električne energije v industriji 

in v gospodinjstvih v Sloveniji 

Najprej si bomo ogledali grafični prikaz cen primarnih energentov, emisijskih kuponov in 

ČPZ ter maksimalne moči elektrarn in porabe električne energije v gospodinjstvih in v 

industriji (slika 11). 

Poraba električne energije je v industriji v povprečju 2 do 2,5 krat višja kot v gospodinjstvih. 

V letu 2009 se pokaže upad porabe v industriji zaradi vsesplošne gospodarske krize. Poraba 

električne energije v gospodinjstvih je bolj konstantna. Med primarnimi energenti je zemeljski 

plin edini, katerega cena je v opazovanem obdobju relativno konstantna. Cena nafte je vse do 

leta 2008 rasla, v letu 2009 pa je bilo letno povprečje na ravni iz leta 2005. Najdražji 

energent, ki v zadnjih letih še posebej pridobiva na ceni, je premog. Cena premoga se je v 

opazovanem obdobju dvignila za 100 %. To lahko pojasnimo predvsem z dejstvom, da je 

premog edini primarni energent, ki ga imajo evropske države dovolj v lastnih zalogah. V hujši 

krizi bi bil to eden redkih virov, na katerega bi Evropa lahko kratkoročno računala. 

Hipotezo 3 bomo preverili z regresijsko analizo. Najprej bomo preučili vpliv primarnih 

energentov, temperature, ČPZ, maksimalne moči elektrarn in emisijskih kuponov na porabo 

električne energije v industriji, nato pa še na porabo električne energije v gospodinjstvih. 
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Slika 11: Cene primarnih energentov in ČPZ, maksimalna dnevna moč elektrarn 

ter poraba električne energije v industriji in v gospodinjstvih v Sloveniji v obdobju 

2000–2011 

Vir: Petrol 2012, Geoplin 2012, EEX 2012, SURS 2012c. 

Industrija 

Zaradi načina in količine porabljene električne energije bomo tudi tukaj opravili regresijsko 

analizo za vsak segment posebej. Industrija troši električno energijo predvsem v proizvodnji 

oziroma zaradi izpolnjevanja naročil kupcev. Tako je poraba električne energije zelo odvisna 

od uspešnosti posameznih gospodarskih subjektov predvsem v smislu pridobivanja novih 

poslov oziroma naročil. Zato lahko pričakujemo odvisnost med količino porabljene električne 

energije in ceno primarnih energentov ter ceno električne energije (Naš stik 2011, 20). Enake 

ugotovitve navajata tudi Ugovšek in Šušteršič (Finance 2012). 

Pri omenjeni analizi bomo kot kontrolni spremenljivki uporabili maksimalno dnevno moč 

elektrarn in IIP. Obe se izkažeta kot značilni za model. Neodvisne spremenljivke, za katere 

smo predvideli, da značilno vplivajo na porabo električne energije v industriji, se 

regresijskemu modelu dobro prilegajo (p = 0,000). Z modelom pojasnimo 57,0 % variance 

odvisne spremenljivke. 



 

62 

Najprej bomo preverili, katere neodvisne spremenljivke vplivajo na porabo električne energije 

v industriji. 

Preglednica 10: Regresijska analiza: vpliv cen primarnih energentov in emisijskih 

kuponov ter temperature, maksimalne dnevne moči elektrarn in IIP na 

porabo električne energije v industriji v Sloveniji v obdobju med 

letoma 2000 in 2011, N=144 

Model 
Nestandardizirani koeficienti Standardizirani 

koeficienti t p 
B St. napaka Beta 

Konstanta -4919,567 1408,256  -3,493 0,001 

Cena_plin 8203,017 1484,417 0,598 5,526 0,000 

Cena_nafta 18,487 7,264 0,282 2,545 0,013 

Cena_CO2 -57,146 10,697 -0,472 -5,342 0,000 

Temperatura -54,165 13,496 -0,409 -4,014 0,000 

Maksimalna_dnevna_moč 0,087 0,015 0,652 5,954 0,000 

IIP 23,537 6,657 0,280 3,535 0,001 

Odvisna spremenljivka: poraba_industrija 

Popravljeni R
2
 = 0,570 

F statistika = 19,332 

Ugotovimo, da na porabo električne energije v industriji vpliva cena plina (p = 0,000). 

Vrednost regresijskega koeficienta je dokaj velika (β = 0,598). Poleg cene plina na porabo v 

industriji vpliva še IIP (p = 0,001), cena emisijskih kuponov (p = 0,000), temperatura (p = 

0,000), cena nafte (p = 0,013) in maksimalna dnevna moč elektrarn oziroma ponudba (p = 

0,000) z β = 0,652. 

To lahko pojasnimo z dejstvom, da po porastu povpraševanja po električni energiji in 

posledično porastu povpraševanja (IIP) elektroenergetskega sistema ter dvigu cen nafte in 

plina lahko pričakujemo dvig cene električne energije in posledično odziv industrije, ki zaradi 

težnje po obvladovanju stroškov vlaga velike napore v energetsko učinkovitost in posledično 

zmanjšuje rabo končne energije. Nato smo še enkrat preverili model, in sicer vpliv cen ČPZ in 

premoga na porabo v industriji, ter ugotovili, da je model za ČPZ značilen (p = 0,000, β  = 

0,327). Za premog pa vpliv na porabo v industriji ni značilen. 

Gospodinjstva 

V segmentu gospodinjstev je poraba bolj konstantna, saj gospodinjstva potrebujejo električno 

energijo predvsem za pranje, kuhanje, ogrevanje in ostale potrebe v svojih domovih. Te pa 

niso povezane ne z gospodarsko situacijo ne z gibanjem cen na borzah, saj so nujne. Še vedno 

je v podzavesti ljudi zasidrano prepričanje, da je električna energija nekakšna »socialna 

dobrina«, do katere imamo vsi pravico in brez katere ne moremo živeti, plačamo pa jo, v 

kolikor imamo denar. Tudi zato je nihanje porabe električne energije manj izrazito. Pri 
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modelu za gospodinjstva bomo uporabili kontrolne spremenljivke in sicer mesečno bruto 

plačo in bruto domači proizvod. 

Regresijski model za preučevanje vpliva cen primarnih energentov na porabo električne 

energije v gospodinjstvih se podatkom dobro prilega (p = 0,000). Z njim pojasnimo kar 

86,2 % variance odvisne spremenljivke. 

Preglednica 11: Regresijska analiza: vpliv cen primarnih energentov, emisijskih 

kuponov in ČPZ ter maksimalne moči elektrarn na porabo električne 

energije v gospodinjstvih v Sloveniji v obdobju med letoma 2000 in 

2011, N=144 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p 
B St. 

napaka 
Beta 

Konstanta 2776,666 170,883  16,249 0,000 

Cena_CO2 1,754 0,660 0,140 2,658 0,010 

Maksimalna_dnevna_moč -0,005 0,001 -0,337 -3,928 0,000 

ČPZ -3,295 0,719 -0,248 -4,582 0,000 

Mesečna_bruto_plača 0,189 0,049 0,292 3,870 0,000 

BDP 0,011 0,003 0,353 3,719 0,000 

Odvisna spremenljivka: poraba_gospodinjstvo 

Popravljeni R
2
 = 0,862 

F statistika = 104,518 

Na porabo električne energije v gospodinjstvih vplivajo: mesečna bruto plača s p = 0,000 in β 

= 0,292, BDP s p = 0,000 in β = 0,353, cena emisijskih kuponov s p = 0,010 in β = 0,140, 

cena ČPZ s p = 0,000 in β = –0,248 in maksimalna dnevna moč elektrarn s p = 0,000 in β = –

0,337. Cena emisijskih kuponov, BDP in mesečna bruto plača na porabo električne energije 

vplivajo pozitivno, kar pomeni, da poraba električne energije v gospodinjstvih raste 

sorazmerno s ceno emisijskih kuponov, BDP in mesečno bruto plačo, medtem ko cena ČPZ in 

maksimalna dnevna moč elektrarn vplivata negativno. Maksimalna dnevna moč elektrarn ima 

nekoliko močnejši vpliv kot cena ČPZ. Model smo še enkrat preverili in sicer vpliv cen plina, 

nafte in premoga na porabo v gospodinjstvih. Ugotovili smo, da je tudi tukaj model značilen 

(p = 0,000, R
2
 = 0,472) ter da je koeficient β za premog in nafto pozitiven (β = 0,305 in β = 

0,422), za plin pa negativen (β = 0,158). Kot neznačilna spremenljivka se je izkazala 

temperatura, katero smo iz modela izključili. 

To bi lahko pojasnili s tem, da so gospodinjstva in industrija (predvsem v upravnih stavbah) 

začeli uporabljati električno energijo kot substitut za zemeljski plin kot energent ogrevanja. 

To se je zgodilo, ker količine električne energije, zakupljene v prejšnjih letih po relativno 

nizki ceni (terminski nakupi), omogočajo hitro zniževanje stroškov predvsem ogrevanja in 

priprave tople sanitarne vode, ter ker je mogoče zamenjavo energentov opraviti skoraj brez 

stroškov (vklop električnih grelnikov za pripravo tople sanitarne vode, zagon inverterskih 
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toplotnih črpalk – klimatskih naprav za ogrevanje prostorov). Enako velja tudi v primeru 

temperature, saj smo ugotovili vpliv dviga temperature na porabo v gospodinjstvih, kar je 

posledica vse večjega števila klimatskih naprav. 

5.4.6 Ugotovitve po preverjanju hipoteze 1, 2 in 3 

S hipotezo 1 smo želeli preveriti povezanost cen primarnih energentov in emisijskih kuponov, 

temperature in cene električne energije na borzi EEX. Sledila je preverba hipoteze 2 o 

povezanosti cen električne energije v Sloveniji s cenami primarnih energentov. S hipotezo 3 

smo testirali povezanost porabe električne energije v Sloveniji z gibanjem cen primarnih 

energentov. 

Najprej smo uporabili regresijsko analizo in preverili vpliv cen primarnih energentov na ceno 

električne energije na borzi EEX v Leipzigu. Izkazalo se je, da nanjo razen cen nafte vplivajo 

cene vseh obravnavanih energentov (premoga in plina), pa tudi cene emisijskih kuponov in 

temperatura. Regresijski model je bil značilen (p = 0,000). Nato smo preverili še vpliv cene 

nafte posebej, torej brez vplivov drugih energentov. Izkazalo se je, da na ceno električne 

energije na borzi EEX vpliva tudi cena nafte (p = 0,000). 

Ker se cene energije za industrijo in za gospodinjstva razlikujejo, smo preveril še vpliv cen 

primarnih energentov, temperature, cene emisijskih kuponov, maksimalne dnevne moči 

elektrarn, cene ČPZ, IIP in mesečne bruto plače na ceno električne energije v vsakem od obeh 

segmentov porabnikov posebej. Na ceno električne energije v industriji vplivajo cene plina in 

emisijskih kuponov, IIP in cena ČPZ. Na ceno električne energije v gospodinjstvih pa 

vplivajo cena plina, premoga, nafte in ČPZ, temperatura in mesečna bruto plača. 

Na porabo električne energije v industriji vplivajo cene plina in nafte, IIP, cena emisijskih 

kuponov, temperatura in maksimalna dnevna moč elektrarn, medtem ko na porabo električne 

energije v gospodinjstvih vplivajo cena emisijskih kuponov, maksimalna dnevna moč 

elektrarn, cena ČPZ, mesečna bruto plača in BDP. Nato smo preverili še vpliv vsakega 

energenta brez značilnega vpliva posebej, in izkazalo se je, da ima vsak razen cene premoga 

statistično značilen vpliv na porabo v industriji. 

Zaključimo lahko, da na ceno električne energije na borzi EEX v Leipzigu vplivajo vsi 

primarni energenti in temperatura. Hipotezo 1 torej v celoti potrdimo. Na ceno električne 

energije tako v industriji kot v gospodinjstvih ne vplivajo vsi obravnavani dejavniki, zato 

hipoteze 2 ne moremo potrditi. Hipotezo 3, v kateri smo obravnavali vpliv primarnih 

dejavnikov na porabo električne energije v industriji in gospodinjstvih, potrdimo ob dejstvu, 

da smo izločili vpliv premoga na porabo v industriji. 
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5.5 Vpliv cene električne energije na borzi EEX na ceno električne energije v industriji 

in v gospodinjstvih v Sloveniji 

Dobava električne energije se vrši na več načinov. Dejavnost dobave je tržna storitev, ki jo 

lahko opravlja pravna ali fizična oseba. Energijo lahko kupujemo od proizvajalcev, trgovcev 

ali pa tudi na borzi. Borza EEX v Leipzigu je ena izmed glavnih borz za trgovanje z energijo 

v Evropi. 

Zato bomo testirali hipotezo 4 in sicer, da je sklepanje pogodb z električno energijo (oziroma 

pogodbena cena električne energije) v Sloveniji statistično značilno povezano s ceno 

električne energije na evropski energetski borzi EEX v Leipzigu. 

Vloga dobavitelja je, da na trgu na debelo kupuje električno energijo in jo distribuira množici 

porabnikov. Porabniki lahko svobodno izbirajo, s katerim dobaviteljem bodo sklenili pogodbo 

o dobavi električne energije, njihov cilj pa je nakup po najugodnejših pogojih (Selan, 2010). 

Zaradi tega bomo preverili, ali cene, ki se oblikujejo na borzi, to je nabavne cene, vplivajo na 

ceno električne energije v slovenskih gospodinjstvih in v slovenski industriji. 

5.5.1 Opisne statistike 

Najprej bomo predstavili opisne statistike (N, Min, Max, M in SD) za ceno električne energije 

na borzi EEX ter povprečno ceno električne energije v industriji in v gospodinjstvih v 

Sloveniji v obdobju med letoma 2000 in 2011. 

Cena električne energije na borzi EEX se je v obdobju 2000–2011 gibala med 15,37 

EUR/MWh in 91,38 EUR/MWh, dvanajstletno povprečje pa je bilo 40,068 EUR/MWh. Cena 

električne energije v slovenski industriji se je gibala med 51,8 EUR/MWh in 

100,9 EUR/MWh, v slovenskih gospodinjstvih pa nekoliko više, med 69,8 EUR/MWh in 

117,9 EUR/MWh. V tabeli 12 so predstavljene še povprečne cene električne energije za vsako 

obravnavano leto. 

Cenovno razliko lahko pojasnimo predvsem z dejstvom, da se cene za industrijske odjemalce 

oblikujejo individualno na podlagi odjemnih diagramov. Za gospodinjske odjemalce pa se 

oblikujejo na podlagi skupnega odjemnega diagrama celotnega portfelja gospodinjskih 

odjemalcev posameznega elektrodistribucijskega podjetja. Povedati je treba, da cena za kWh 

električne energije tako za gospodinjske kot za industrijske odjemalce zajema še s 

sistemskimi storitvami povezane stroške (npr. stroške odčitavanj, zamenjave krmilno–merilne 

opreme, vodenja in pošiljanja računov), ki pa se med segmentoma razlikujejo (Papler in 

Bojnec 2011, 58). Poleg navedenega k različnemu oblikovanju cen bistveno prispeva tudi 

konkurenca, ki je bila v segmentu gospodinjskih odjemalcev manj zaznavna, saj so bila 

cenovna odstopanja med posameznimi ponudniki zelo majhna (Obran 2008, 30). 
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Preglednica 12: Opisne statistike: povprečna letna cena električne energije na borzi 

EEX ter povprečna letna cena električne energije v industriji in v 

gospodinjstvih v Sloveniji v obdobju 2000–2011 v EUR, N=144 

Leto 

Cena pasovne 

energije na EEX v 

Leipzigu 

Cena v 

gospodinjstvih v 

Sloveniji 

Cena v 

industriji v 

Sloveniji 

  (EUR/MWh) (EUR/MWh) (EUR/MWh) 

2000 19,72 74,12 56,67 

2001 25,19 78,26 56,42 

2002 23,62 82,43 53,49 

2003 30,96 84,41 80,46 

2004 29,11 86,62 81,96 

2005 46,75 88,03 79,03 

2006 51,63 88,77 78,62 

2007 41,59 89,57 96,20 

2008 67,55 93,81 78,86 

2009 39,35 106,67 77,50 

2010 45,07 107,17 76,97 

2011 51,79 112,82 77,87 

Glede na gibanje v obdobju 2000–2011 je cena električne energije v gospodinjstvih višja kot 

v industriji. V gospodinjstvih je tudi višja (v povprečju za 51 EUR/MWh) od cene na borzi 

EEX, kjer se je cena v opazovanem obdobju gibala med 15,37 in 91,38 EUR /MWh. 

 

Slika 12: Cena električne energije na borzi EEX ter cena električne energije v 

industriji in v gospodinjstvih v Sloveniji v obdobju 2000–2011 

Vir: EEX 2012, SURS 2012d. 
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Slika 12 prikazuje mesečne cene električne energije v obdobju 2000–2011. Kot lahko vidimo, 

cena električne energije na borzi EEX ne vpliva bistveno na ceno električne energije v 

industriji in gospodinjstvih v Sloveniji. Po letu 2008 se je močno znižala, kar pa ni 

sorazmerno vplivalo na znižanje cene električne energije v industriji. V gospodinjstvih v 

Sloveniji je cena konstantno rasla. 

Cene za gospodinjske odjemalce se konec leta 2008 in v začetku leta 2009 niso spremenile, 

ker elektrodistribucijska podjetja te cene oblikujejo enkrat letno, običajno v zadnjem kvartalu 

za naslednje leto, ko lahko z relativno veliko gotovostjo napovejo nakupne cene za naslednje 

leto. Trenutni padec cen so zaradi šibke konkurence v segmentu gospodinjskih odjemalcev 

(predvsem pa neaktivnosti odjemalcev) izkoristila distribucijska podjetja in ohranila oziroma 

dvignila raven cen gospodinjskim odjemalcem. V segmentu industrijskih odjemalcev je bilo 

zaznati padec cen. Ta je bil zelo majhen predvsem zaradi zmanjšanja porabe električne 

energije v gospodarski krizi (manjši obseg industrijske proizvodnje) in negotovih razmer na 

trgu (večina se jih odloči nakup električne energije prestaviti na poznejše obdobje, ko bodo 

napovedi prodaje bolj optimistične). 

Ali so cene električne energije v gospodinjstvih in industriji značilno povezane s ceno na 

borzi EEX oziroma ali borza EEX vpliva nanje bomo preverili s pomočjo korelacijske matrike 

in regresije. 

5.5.2 Povezanost med povprečnimi cenami električne energije na borzi EEX ter cenami 

električne energije v industriji in v gospodinjstvih v Sloveniji 

V nadaljevanju želimo preveriti, ali obstaja statistično značilna povezanost med ceno 

električne energije na borzi EEX v Leipzigu ter ceno električne energije v industriji in v 

gospodinjstvih v Sloveniji. To bomo naredili s pomočjo Pearsonovega koeficienta korelacije. 
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Preglednica 13: Pearsonov koeficient korelacije: cena električne energije na borzi EEX 

ter cena električne energije v industriji in v gospodinjstvih v Sloveniji v 

obdobju 2000–2011, N=144 

  
cena_EEX cena_gospodinjstvo cena_industrija 

cena_EEX Pearsonov koeficient 

korelacije 

1 0,479 0,461 

Značilnost  0,000 0,000 

N 139 139 139 

cena_gospodinjstvo Pearsonov koeficient 

korelacije 

0,479 1 0,455 

Značilnost 0,000  0,000 

N 139 144 144 

cena_industrija Pearsonov koeficient 

korelacije 

0,461 0,455 1 

Značilnost 0,000 0,000  

N 139 144 144 

Cena električne energije v slovenski industriji in v gospodinjstvih je povezana s ceno 

električne energije na borzi EEX. 

Ali cena električne energije na borzi EEX v Leipzigu vpliva na ceno električne energije v 

slovenski industriji in v gospodinjstvih, pa bomo preverili s pomočjo regresijske analize. 

5.5.3 Regresijska analiza: vpliv cene električne energije na borzi EEX na ceno električne 

energije v industriji in v gospodinjstvih v Sloveniji 

Cena električne energije na borzi EEX vpliva na ceno električne energije v industriji (p = 

0,000, β = 0,461 in F = 37,045) in prav tako vpliva na ceno v slovenskih gospodinjstvih (p = 

0,000, β = 0,479 in F = 40,754). 

Sklenemo lahko, da cena električne energije na borzi EEX vpliva na končne cene za 

slovenske odjemalce. 

To nam kaže na velik vpliv posameznih nacionalnih regulatorjev in veletrgovcev, ki končno 

ceno električne energije v Sloveniji oblikujejo prek določenih dajatev, kot je npr. taksa za 

čezmejne prenosne kapacitete (ta je zlasti odvisna od razmer na trgih balkanskih držav in 

prenosa morebitnih viškov na trge srednje Evrope) (Jakovac 2010), in veleprodajnih marž, 

katerim se distribucijska podjetja ne morejo izogniti niti nanje ne morejo vplivati. Podobno 

ugotavlja tudi Orešič (2007) in sicer, da lahko le konkurenca na strani proizvodnje in 

posledično na strani veleprodajnega trga prinese tako želene učinke nižjih cen električne 

energije za odjemalce. 



 

69 

5.5.4 Ugotovitve po preverjanju hipoteze 4 

S hipotezo 4 smo želeli preveriti, ali so cene električne energije v industriji in v 

gospodinjstvih v Sloveniji povezane s ceno električne energije na borzi EEX. Ugotovili smo, 

da so povezane, in sicer, da cena tako v industriji kot v gospodinjstvih konstantno raste. 

Hipotezo smo v celoti potrdili. Cene električne energije v industriji in v gospodinjstvih se v 

Sloveniji torej oblikujejo na podlagi cene električne energije na borzi EEX v Leipzigu. 

5.6 Gibanje cen električne energije po odprtju trga električne energije 

Slovenski trg z električno energijo glede na svojo velikost in interkonekcijsko povezanost 

spada med regijsko najbolj integrirane evropske trge električne energije. Najmočnejša 

električna povezava je tista z Republiko Hrvaško in posredno s trgom JV Evrope. Zato je za 

slovenski trg električne energije izredno pomembna cena električne energije, ki se oblikuje na 

omenjenem trgu (Bandelj, Miklič in Petan 2007). Popolno odprtje trga z električno energijo v 

Sloveniji se je zgodilo leta 2007. Odprtje se nanaša na območje EU in pomeni dostop do vseh 

proizvajalcev oziroma distributerjev električne energije v EU, s tem pa večjo konkurenco in 

potencialno nižje cene električne energije za odjemalce. Ali je po odprtju trga dejansko prišlo 

do znižanja cen zaradi vpliva liberalizacije trga električne energije, bomo preverili s 

testiranjem hipoteze 5. 

5.6.1 Opisne statistike 

Medtem ko se poraba električne energije v gospodinjstvih počasi a konstantno viša, je poraba 

v industriji leta 2007 začela padati in v letu 2009 dosegla najnižjo raven od začetka 

gospodarske krize. Padec gre najverjetneje pripisati vsesplošni gospodarski krizi in 

posledičnemu zapiranju industrijskih obratov (Naš stik 2009, 2) 

V nadaljevanju bomo preverili, ali je cena električne energije v industriji oziroma v 

gospodinjstvih povezana s porabo električne energije v Sloveniji. 

Ker se cene električne enrgije za končne odjemalce v segmentih gospodinjstva in industrija 

oblikujejo različno oziroma na različnih osnovah, bomo v nadaljevanju vsakega od segmentov 

obravnavali posebej. Bistvena razlika pri izračunu oziroma doseženi ceni je v načinu merjenja 

porabljene električne energije. Industrijski odjemalci imajo na vsakem merilnem mestu 

nameščeno merilno napravo, ki beleži 15-minutne vrednosti porabe električne energije. To 

omogoča zelo natančno analiziranje in predvidevanje porabe električne energije v prihodnjem 

obdobju ter, na podlagi borznih cen za prihodnje obdobje, izračunavanje cene električne 

energije. V segmentu gospodinjstev se vrednost porabe električne energije meri z analognimi 

merilnimi napravami, ki se odčitavajo enkrat letno in nimajo možnosti pomnenja podatkov. 
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Cena za prihodnje obdobje se v tem segmentu zato izračunava na podlagi letnih povprečij in 

to na podlagi celotnega portfelja odjemalcev. 

5.6.2 Povezanost med porabo in ceno električne energije v industriji in v gospodinjstvih v 

Sloveniji 

Ugotovimo lahko, da sta cena električne energije v industriji in v gospodinjstvih statistično 

značilno (p = 0,000) in srednje močno povezani (r = 0,455). Tudi iz slike 13 vidimo, da ceni 

relativno skladno rasteta. 

 

Slika 13: Povprečna cena in povprečna poraba električne energije v industriji in v 

gospodinjstvih v Sloveniji v obdobju 2000–2011 

Vir: SURS 2012c,SURS 2012d. 

Poraba električne energije v industriji je s ceno električne energije v industriji povezana (p = 

0,000), in sicer pozitivno (r = 0,585). Če poraba električne energije raste, se cena zviša, in 

obratno. V segmentu gospodinjstev je situacija podobna: cena električne energije se viša s 

porabo električne energije (p = 0,000, r = 0,843). 
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Preglednica 14: Pearsonov koeficient korelacije: cena in poraba električne energije v 

industriji in v gospodinjstvih v Sloveniji v obdobju 2000–2011 

  

cena_gospodinjstvo cena_industrija poraba_industrija 

poraba_gos-

podinjstvo 

cena_gospodinj-

stvo 

Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

1 0,455 -0,246 0,843 

Značilnost  0,000 0,003 0,000 

N 144 144 144 144 

cena_industrija Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

0,455 1 0,585 0,748 

Značilnost 0,000  0,000 0,000 

N 144 144 144 144 

poraba_industr-

ija 

Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

-0,246 0,585 1 0,141 

Značilnost 0,003 0,000  0,093 

N 144 144 144 144 

poraba_gospod-

injstvo 

Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

0,843 0,748 ,141 1 

Značilnost 0,000 0,000 0,093  

N 144 144 144 144 

 

Zgornje ugotovitve lahko potrdimo predvsem s spoznanjem, da se v zadnjem času vse več 

naporov vlaga v učinkovito rabo energije. V slovenski industriji je tu še veliko možnosti, saj 

vse raziskave potrjujejo, da je naša industrija energetsko zelo potratna. Slovensko 

gospodarstvo porabi za energijo 2,1 % odhodkov, energija pa pomeni 2,7 % stroškov blaga, 

materiala in storitev. Najnižji deleži stroškov za energijo so v kemijsko farmacevtski 

dejavnosti, okoli 2 %, od 5 do 10% predstavljajo v avtomobilski industriji, 10 do 15 % v 

papirni industriji ter 20 % in več v industriji predelave jekla in aluminija. To pa so že tako 

veliki deleži v skupnih stroških, da lahko ob večjem nihanju oziroma naraščanju cen energije 

povzročijo celo propad ali vsaj resne težave podjetju in njegovi konkurenčnosti na trgu. 

Morda se zdijo deleži v skupnih stroških podjetja majhni, vendar so to absolutno gledano zelo 

velike vrednosti. Zato v vseh podjetjih posvečajo posebno pozornost področju energetike in 

stroškom, saj to pomembno vpliva na poslovanje podjetja in na njegovo konkurenčnost 

(Paternost 2006, 3). Industrija se zaveda vedno večjih stroškov za električno energijo in druge 

energente, zato je zainteresirana za njihovo zmanjševanje in posledično za izvajanje ukrepov 

na področju učinkovite rabe energije. V segmentu gospodinjskih odjemalcev pa je v primeru 

dviga cen dvig porabe električne energije nekako logičen. Plačila električne energije se 

namreč vršijo na podlagi letnih povprečij porabe (akontacijski način obračuna električne 

energije) in ne dejanske porabe, kar izkoriščajo predvsem socialno šibkejši. Dobavitelji 
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električne energije, ob predpostavljeni povečani porabi, do letnega poračuna kreditirajo svoje 

odjemalce, medtem ko se ostali primarni energenti, kot je plin, plačujejo po dejanski porabi z 

mesečnim obračunom. Naftne derivate je treba plačati celo pred porabo (primer naročila 

kurilnega olja). Poleg tega je cena električne energije še vedno ugodna v primerjavi s ceno (1 

kWh) energije iz drugih energentov. Tu so na primer še ugodnejše cene, ki jih distribucijska 

podjetja nudijo odjemalcem za ogrevanje s toplotno črpalko namesto s kurilnim oljem. 

5.6.3 Regresijska analiza: vpliv porabe električne energije na ceno električne energije v 

industriji in v gospodinjstvih v Sloveniji 

Z regresijsko analizo bomo preverili, ali se cena električne energije oblikuje na podlagi 

porabe v industriji in v gospodinjstvih. 

Industrija 

Regresijski model je statistično značilen (p = 0,000), z njim pa pojasnimo 63,0 % variance 

odvisne spremenljivke. 

Preglednica 15: Regresijska analiza: vpliv porabe električne energije, liberalizacije in 

maksimalne moči elektrarn na ceno električne energije v industriji v 

Sloveniji v obdobju 2000–2011, N=144 

Model 
Nestandardizirani 

koeficienti 
Standardizirani 

koeficienti t p 
B St. napaka Beta 

Konstanta -0,582 0,624  -0,934 0,352 

Neprava_IND 0,215 0,019 0,599 11,414 0,000 

Poraba_IND 0,543 0,072 0,398 7,574 0,000 

Odvisna spremenljivka: cena_industrija 

Popravljeni R
2
 = 0,630 

F statistika = 122,760 

V izračunu smo uporabili navidezno – nepravo spremenljivko, s katero smo vrednost 0 

pripisali obdobju pred liberalizacijo trga električne energije, vrednost 1 pa obdobju po 

liberalizaciji. Tako smo določili vpliv liberalizacije na ceno električne energije v industriji. Iz 

preglednice 15 je razvidno, da se cena električne energije v industriji oblikuje na podlagi 

porabe električne energije v industriji (p = 0,000 in β = 0,398) in tržnega boja med ponudniki 

(p = 0,000 in β = 0,599). Cena električne energije se torej viša z višanjem porabe in niža z 

nižanjem porabe v industriji. Enako velja tudi za nepravo spremenljivko. V prvotnem 

izračunu modela smo uporabili tudi kontrolno spremenljivko IIP in maksimalno dnevno moč 

slovenskih elektrarn, ki pa nista statistično značilni. 
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Gospodinjstva 

Regresijski model je statistično značilen (p = 0,000), z njim pa pojasnimo 77,3 % variance 

odvisne spremenljivke. 

Preglednica 16: Regresijska analiza: vpliv porabe, liberalizacije in maksimalne dnevne 

moči elektrarn, mesečne bruto plače in cene ČPZ na ceno električne 

energije v gospodinjstvih v Sloveniji v obdobju 2000–2011, N=144 

Model 
Nestandardizirani 

koeficienti 
Standardizirani 

koeficienti t p 
B St. napaka Beta 

Konstanta -10,139 3,811  -2,661 0,010 

Maksimalna_dnevna_moč 0,286 0,108 0,286 2,659 0,011 

ČPZ -0,009 0,004 -0,212 -2,601 0,012 

Poraba_GOPS 1,091 0,410 0,361 2,661 0,010 

Mesečna_bruto_plača 0,373 0,112 0,444 3,321 0,002 

Neprava_GOPS 0,062 0,025 0,333 2,533 0,014 

Odvisna spremenljivka: cena_gospodinjstva 

Popravljeni R
2
 = 0,773 

F statistika = 38,433 

Iz tabele 16 je razvidno, da poraba električne energije v gospodinjstvih srednje močno vpliva 

na ceno električne energije za gospodinjstva (p = 0,010; β = 0,361). Večja kot je poraba 

električne energije v gospodinjstvih, višja je cena. Enako veja za kontrolno spremenljivko 

(Neprava_GOPS), ki odraža konkurenčni boj na trgu, in mesečno bruto plačo, ki odraža rast 

gospodinjskih prihodkov. 

5.6.4 Povezanost med ceno električne energije na borzi EEX Leipzigu, porabo električne 

energije v gospodinjstvih in v industriji v Sloveniji ter maksimalno dnevno konico 

Preglednica 17 kaže, da med porabo električne energije v industriji in v gospodinjstvih v 

Sloveniji, ceno električne energije na borzi EEX v Leipzigu in maksimalno dnevno močjo 

obstaja statistično značilna povezanost. Korelacijski koeficient je namreč v vseh primerih 

manjši od 0,05. 
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Preglednica 17: Pearsonov koeficient korelacije: cena električne energije na borzi EEX, 

konica in poraba električne energije v industriji in v gospodinjstvih v 

Sloveniji v obdobju 2000–2011, N=144 

  
cena_EEX 

poraba_ind

ustrija 

poraba_gos

podinjstvo 

Maksimalna_

dnevna_moč 

cena_EEX Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

1 0,241 0,741 -0,538 

Značilnost  0,004 0,000 0,000 

N 139 139 139 120 

poraba_industrija Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

0,241 1 0,153 0,278 

Značilnostt 0,004  0,067 0,002 

N 139 144 144 120 

poraba_gospodinjstvo Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

0,741 ,153 1 -0,687 

Značilnos 0,000 0,067  0,000 

N 139 144 144 120 

Maksimalna_dnevna_moč Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

-0,538 0,278 -0,687 1 

 Značilnos 0,000 0,002 0,000  

 N 120 120 120 120 

5.6.5 Regresijska analiza: vpliv cene električne energije na borzi EEX v Leipzigu na 

porabo električne energije v industriji in v gospodinjstvih v Sloveniji 

S pomočjo regresijske analize bomo preverili, ali cena električne energije na borzi EEX in 

navidezna spremenljivka liberalizacijei elektroenergetskega trga vplivata na porabo električne 

energije v industriji in v gospodinjstvih v Sloveniji. 

Industrija 

Najprej smo preverili, ali na porabo električne energije v industriji vplivata cena električne 

energije na borzi EEX v Leipzigu in povprečna cena električne energije v industriji, 

liberalizacija trga, BDP in IIP. Liberalizacijo trga, BDP in IIP štejemo kot kontrolno 

spremenljivko. Ugotovimo lahko, da je model, ki smo ga zastavili, statistično značilen (p = 

0,000), z njim pojasnimo 55,8 % variance odvisne spremenljivke. 
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Preglednica 18: Regresijska analiza: vpliv cene električne energije na borzi EEX v 

Leipzigu, povprečne cene električne energije v slovenski industriji, 

liberalizacije trga električne energije, BDP in IIP na porabo v industriji 

v Sloveniji v obdobju 2000–2011, N=144 

Model 
Nestandardizirani 

koeficienti 
Standardizirani 

koeficienti t p 
B St. napaka Beta 

konstanta 11,447 0,758  15,107 0,000 

Cena_EEX 0,088 0,031 0,269 2,808 0,006 

Cena_IND 0,667 0,063 0,881 10,505 0,000 

Neprava_IND 0,062 0,030 0,233 2,037 0,044 

IIP 0,302 0,081 0,281 3,717 0,000 

BDP -0,711 0,082 -1,131 -8,653 0,000 

Odvisna spremenljivka: poraba_industrija 

Popravljeni R
2
 = 0,558 

F statistika = 35,891 

Iz preglednice 18 je razvidno, da vse neodvisne spremenljivke vplivajo na odvisno 

spremenljivko, to je povprečno porabo električne energije v industriji. in sicer pozitivno. 

Najmočnejši vpliv pa ima cena električne energije v industriji. Prav tako imajo značilen vpliv 

tudi kontrolne spremenljivke, namreč indeks industrijske proizvodnje kot pokazatelj rasti 

proizvodnje, bruto domači proizvod kot pokazatelj blaginje prebivalstva Slovenije in 

liberalizacijo trga električne energije. 

Gospodinjstva 

Regresijski model, s katerim želimo preveriti, ali cena električne energije na borzi EEX, 

liberalizacija trga in povprečna cena električne energije v gospodinjstvih vplivajo na porabo v 

gospodinjstvih, je statistično značilen (p = 0,000). Z njim pojasnimo 82,0 % variance odvisne 

spremenljivke. 
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Preglednica 19: Regresijska analiza: vpliv cene električne energije na borzi EEX v 

Leipzigu, vpliv liberalizacije trga, povprečne cene električne energije v 

gospodinjstvih v Sloveniji in mesečne bruto plače na porabo v 

gospodinjstvih v Sloveniji v obdobju 2000–2011, N=144 

Model 
Nestandardizirani 

koeficienti 
Standardizirani 

koeficienti t p 
B St. napaka Beta 

Konstanta 5,563 0,190  29,340 0,000 

Cena_EEX 0,032 0,010 0,186 3,145 0,002 

Cena_GOPS 0,131 0,058 0,234 2,247 0,026 

Mesečna_bruto_plača 0,245 0,046 0,661 5,269 0,000 

Neprava_GOPS -0,020 0,009 -0,145 -2,179 0,031 

Odvisna spremenljivka: poraba_gospodinjstvo 

Popravljeni R
2
 = 0,820 

F statistika = 158,391 

Iz preglednice 19 je razvidno, da na porabo električne energije v gospodinjstvih statistično 

značilno vplivata tako cena električne energije za gospodinjstva kot cena električne energije 

na borzi EEX, pa tudi uporabljeni kontrolni spremenljivki, ki sta v tem primeru mesečna bruto 

plača in vpliv liberalizacije trga (p<0,05). Večji kot sta cena električne energije na borzi EEX 

in povprečna cena električne energije za gospodinjstva, večja je poraba v gospodinjstvih. 

To lahko štejemo kot posledico dviga cen drugih primarnih energentov. Razmerje med ceno 

kWh elektrike in kWh ostali primarnih energentov pa trenutno v Sloveniji govori v prid 

električni energiji. 

5.6.6 Ugotovitve po preverjanju hipoteze 5 

Ugotovimo lahko, da cena električne energije, tako v gospodinjstvih kot v industriji, 

statistično značilno raste. 

Najprej smo testirali vpliv porabe električne energije v Sloveniji na ceno električne energije v 

Sloveniji in sicer za segment gospodinjstev in za segment industrije. Ugotovili smo, da se 

cene oblikujejo glede na porabo: v segmentu industrije se cena električne energije viša z 

višanjem porabe, enako kot v segmentu gospodinjstev. Pri testiranju oziroma vplivu 

liberalizacije trga električne energije na ceno električne energije v segmentu industrije in v 

segmentu gospodinjstev pridemo do enakega zaključka. 

Sledila je preverba vpliva cene električne energije na borzi EEX v Leipzigu na porabo 

električne energije v industriji in v gospodinjstvih v Sloveniji. Ugotovili smo, da poraba tako 

v industriji kot v gospodinjstvih na ceno vplivata. Tako v primeru industrije kot v primeru 

gospodinjstev se cena z višanjem porabe viša. 
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Zaključimo lahko, da se cena električne energije tako v gospodinjstvih kot v industriji 

značilno viša s porabo. Zato glede na predpostavko o rasti porabe električne energije hipotezo 

5 potrdimo. 
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6 UGOTOVITVE IN RAZLAGA REZULTATOV 

6.1 Ugotovitve glede testiranja hipotez 

Zbrane primarne podatke smo statistično obdelali s programskim paketom SPSS. Postavljene 

hipoteze smo preverjali s pomočjo različnih statističnih postopkov. Najprej smo pridobljene 

podatke opisno (deskriptivno) analizirali. Nato smo določili statistično značilnost povezav 

med različnimi spremenljivkami s pomočjo Pearsonovega koeficienta korelacije, ki ga lahko 

uporabimo na podatkih, ki ne odstopajo pretirano od intervalne lestvice. Koeficient pokaže 

jakost linearne povezanosti neodvisne spremenljivke x in odvisne spremenljivke y, z drugimi 

besedami, razmerje med pojasnjenim in celotnim standardnim odklonom za odvisno 

spremenljivko. Uporabili smo tudi regresijsko analizo, s katero smo ugotavljali, kako 

spreminjanje neodvisne spremenljivke vpliva na odvisno spremenljivko. 

Hipoteza 1 

Gibanje cene električne energije na borzi EEX v Leipzigu je pozitivno povezano z gibanjem 

cen primarnih energetskih virov in emisijskih kuponov. Cene primarnih energentov so eden 

izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na ceno električne energije na trgih 

kontinentalne Evrope. Med vsemi dejavniki, se pravi cenami primarnih energentov in 

emisijskih kuponov ter ceno električne energije na borzi EEX smo potrdili pozitivno 

povezanost. Poleg navedenega smo preverili in ugotovili tudi, da na ceno električne energije 

na borzi EEX v Leipzigu vplivajo cene vseh primarnih energentov,  cena emisijskih kuponov 

in temperatura. 

Hipotezo potrdimo. 

Hipoteza 2 

Pri testiranju hipoteze 2 smo preverjali vpliv cene primarnih energentov, temperature, cene 

ČPZ in cene emisijskih kuponov na ceno električne energije v Sloveniji in sicer posebej za 

segment industrije in posebej za segment gospodinjstev. Na podlagi regresijske analize smo 

ugotovili, da na ceno električne energije v industriji v Sloveniji značilno vplivajo cene plina, 

ČPZ in emisijskih kuponov ter IIP. V slovenskih gospodinjstvih pa na ceno električne 

energije vplivajo cene plina, premoga in nafte, temperatura, cena ČPZ in mesečna bruto plača. 

Hipoteze ne moremo potrditi. 
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Hipoteza 3 

Skladno s postavljeno hipotezo 3 smo testirali vpliv cen primarnih energentov, temperature, 

cene ČPZ, maksimalne dnevne moči elektrarn in cene emisijskih kuponov na porabo 

električne energije tako v segmentu industrije kot v segmentu gospodinjstev. Na podlagi 

analize smo ugotovili naslednje: 

 Na porabo električne energije v industriji v Sloveniji vplivajo cene plina in nafte, 

temperatura, cene emisijskih kuponov, maksimalna dnevna moč elektrarn in IIP. Višja 

kot je temperatura oziroma cena emisijskih kuponov, manjša je poraba. Ostale 

spremenljivke in poraba v industriji pa so pozitivno povezane. 

 Na porabo električne energije v slovenskih gospodinjstvih pozitivno vplivajo cena 

emisijskih kuponov, mesečna bruto plača in BDP. Višje kot so cena emisijskih 

kuponov, mesečna bruto plača in BDP, večja je poraba. 

Hipotezo potrdimo. 

Hipoteza 4 

Sklepanje pogodb o dobavi električne energije v Sloveniji je statistično značilno povezano s 

ceno električne energije na evropski energetski borzi EEX v Leipzigu. 

 Električna energija je v Sloveniji za gospodinjstva dražja kot za industrijo, medtem ko 

je poraba gospodinjstev 2 do 2,5-krat nižja kot poraba industrije. 

 Na ceno električne energije v slovenski industriji in v gospodinjstvih cena električne 

energije na borzi EEX v Leipzigu vpliva in sicer pozitivno. 

Hipotezo potrdimo. 

Hipoteza 5 

Realna cena električne energije v Sloveniji se zaradi popolnega odprtja trga z električno 

energijo in s tem konkurenco v Sloveniji ne znižuje. Nasprotno, zanjo je značilen rastoč trend, 

podobno kot v ostalih državah članicah EU. Zaradi napovedane večje porabe električne 

energije je v Sloveniji tudi v prihodnje pričakovati nadaljnji porast cene električne energije v 

Sloveniji. 

 Ceni električne energije v industriji in v gospodinjstvih sta statistično značilno in 

srednje močno povezani. 

 Statistično značilen je tudi vpliv porabe električne energije in liberalizacije na ceno 

električne energije v Sloveniji in sicer tako v industriji kot v gospodinjstvih. 

 Cena električne energije na borzi EEX v Leipzigu ima statistično značilen vpliva na 

porabo električne energije v industriji in v gospodinjstvih. 
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 Poraba električne energije raste sorazmerno s ceno električne energije na borzi EEX v 

Leipzigu. To velja tako za gospodinjstva kot za industrijo. 

Hipotezo potrdimo. 

Liberalizacija trga električne energije je povzročila spremembe na energetskem trgu. 

Dereguliran trg električne energije zahteva različne pristope v upravljanju in kakovosti 

storitev, tržni komunikaciji, tehnologiji, marketinški strategiji, upravljanju odnosov s 

potrošniki ter upravljanju z dobavo električne energije za uporabnike v industriji (Papler 

2007). V nekaterih državah se je proces liberalizacije odvil celo hitreje, kot so to načrtovali v 

nacionalnih zakonodajah. Po drugi strani veliko odjemalcev električne energije še vedno ne 

more zares izbirati med več dobavitelji. Razdrobljenost trga zaradi nacionalnih mej, visoka 

stopnja vertikalne integracije in velika koncentracija trga so glavni krivci za pomanjkljivosti 

notranjega trga. Na številnih področjih in v več državah članicah EU se obstoječa zakonodaja 

še ne izvaja, kot je bilo zamišljeno, ali pa se kaže potreba po novi ali dopolnjeni zakonodaji. 

Cene električne energije so se v prvih letih po liberalizaciji sicer nekoliko znižale, pogoji za 

nakup električne energije pa izboljšali. Po drugi strani se je cena električne energije v 

celotnem opazovanem obdobju 2000–2011 dvigovala zaradi bistvenega porasta stroškov 

proizvodnje in večjega tveganja na strani trgovcev zaradi večje konkurence (Finance 2008). 

Poleg navedenega je na dvig veleprodajnih cen v letu 2008 vplivala velika uvozna odvisnost 

slovenskega energetskega sistema, saj so cene prenosnih kapacitet dosegle rekordne 

vrednosti. Nedavni porast veleprodajnih cen električne energije je bolj ali manj pronical v 

račune končnih porabnikov in je izničil nekatera prejšnja znižanja, zlasti pri največjih 

industrijskih porabnikih. Zato je vprašljivo, ali so cene električne energije resnično rezultat 

konkurenčnega procesa ali le rezultat odločitev podjetij s tržno močjo (Pogačnik 2011, 4). 

Zato hipotezo 1 in hipotezo 3 potrdimo, ne moremo pa potrditi hipoteze 2. 

Nadalje, analiza cen električne energije v Sloveniji dokazuje, da sledijo cenam na evropski 

energetski borzi EEX v Leipzigu. Cena električne energije na borzi EEX v Leipzigu je 

statistično značilno povezana s ceno električne energije v Sloveniji. Hipotezo 4 lahko 

potrdimo. 

Na podlagi analize cen električne energije smo ugotovili, da se te zaradi popolnega odprtja 

trga v Sloveniji realno ne znižujejo. Kaže se trend zvišanja realne cene električne energije, 

podobno kot v ostalih državah članicah EU. Zaradi napovedane večje porabe je realno tudi v 

prihodnje pričakovati nadaljevanje tega trenda. Kakor koli, analiza cen je bila opravljena na 

podlagi podatkov, ki ne zajemajo učinkov finančno-gospodarske krize, ki se je pojavila konec 

leta 2008. Pri gospodinjstvih smo bili namreč v zadnjem obdobju priča številnim 

podražitvam, čeprav je bilo gibanje cen na borzi EEX v Leipzigu drugačno. To je posledica še 

prevelikega razkoraka med nabavnimi in prodajnimi cenami, kar tudi v prihodnje po vsej 

verjetnosti napoveduje nadaljnjo rast cen za gospodinjske odjemalce (Obran 2008, 36). Glede 
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na opravljene analize vplivov med ceno električne energije na borzi EEX ter porabo in ceno 

električne energije tako v industriji kot v gospodinjstvih v Sloveniji lahko hipotezo 5 

potrdimo. 

Cene za gospodinjstva so skoraj na ravni tržnih cen, s čimer so vzpostavljene razmere, da se 

tudi v tem segmentu končno začne oblikovati trg. Zdajšnje okoliščine je mogoče izkoristiti za 

vzpostavitev običajnih tržnih načel na trgu gospodinjskih odjemalcev, od česar bodo 

dolgoročno največ koristi imeli prav ti. 

Cena električne energije je odvisna tudi od razlike med proizvodnjo in porabo, države, ki se 

soočajo s primanjkljajem energije in so neto uvoznice, imajo višje cene. Velja tudi obratno, v 

državah, kjer imajo viške energije, so cene nižje. Zaključimo lahko, da je trg električne 

energije zelo dinamičen, na cene vpliva veliko različnih dejavnikov in je vsekakor edinstven 

zaradi narave električne energije, ki se je, vsaj v omembe vrednih količinah, ne da shranjevati 

(Selan 2010, 837). 

6.2 Omejitve raziskave 

Kot eno glavnih omejitev raziskave naj omenimo uporabljene podatke v raziskavi. Podatki so 

bili pridobljeni od različnih družb, ki delujejo na področju energetike. Zaradi občutljivosti 

podatkov obstaja realna verjetnost, da so bile njihove absolutne vrednosti, ne pa tudi 

dinamika, delno »prilagojene« zaradi varovanja poslovnih skrivnosti. Poleg navedenega so 

bile v raziskavi uporabljene cene električne energije in sicer kot končne cene odjemalcev. 

Končne cene pa poleg tržne cene zajemajo tudi ceno za uporabo omrežja, trošarine in ostale 

prispevke, ki jih določi JARSE. Prav ta regulirani del cene električne energije je skozi proces 

liberalizacije trga z električno energijo doživel in doživlja največje spremembe. Tako obstaja 

verjetnost, da na gibanje cene električne energije poleg borznih cen vpliva tudi država prek 

svojih ustanov. Z določanjem reguliranega dela cene električne energije ohranja cene na 

določenih nivojih in tako izničuje učinke liberalizacije trga in konkurence. Poleg naštetega je 

treba poudariti, da se je leta 2008 zgodila gospodarska kriza, ki je prizadela industrijo, zaradi 

izgube delovnih mest pa tudi gospodinjske odjemalce. V industriji se je vpliv krize pokazal 

predvsem na količini porabljene električne energije, ki je posledično vplivala na borzno in 

končno ceno električne energije. Pri gospodinjskih odjemalcih pa se pojav krize odraža 

predvsem v zamenjavi energenta, in sicer kot prehod na večjo porabo električne energije 

(ugodnejša cena toplotne kWh iz električne energije v primerjavi s ceno toplotne kWh iz 

ostalih energentov), in zamudah pri plačevanju. Poleg tega tudi država v okviru spodbujanja 

uporabe čistejših virov energije subvencionira nakupe toplotnih črpalk za ogrevanje domov in 

pripravo tople sanitarne vode. 
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6.3 Prispevek k znanosti 

Magistrska naloga je ena od prvih nalog na tem področju, ki je preučila vpliv več posameznih 

energentov na oblikovanje cene električne energije v Sloveniji, pa tudi njihovo povezanost 

oziroma medsebojni vpliv. Trenutna literatura v večini primerov obravnava povezanost 

oziroma vpliv enega ali dveh energentov na ceno električne energije. Poleg omenjenega pa 

magistrska naloga preuči tudi vpliv oziroma povezanost porabe električne energije glede na 

njene cene. Kot bistveno spoznanje v nalogi štejemo ugotovitev, da na ceno električne 

energije v Sloveniji, tako za gospodinjstva kot industrijo, vpliva cena električne energije na 

borzi EEX v Leipzigu. 

6.4 Prispevek k stroki in implikacije 

Magistrska naloga je začela nastajati v letu 2010 in obravnava začetke liberalizacijskega 

procesa na področju električne energije v Sloveniji od leta 2005 naprej. Začetek liberalizacije 

trga električne energije se je začel leta 2001 s segmentom industrijskih odjemalcev s 

priključno močjo nad 41 kW . Število in poraba električne energije za ta segment odjemalcev 

je predstavljala 65 % odprtost trga z električno energijo. Omenjeni odstotek odprtosti trga se 

naslednji dve leti ni bistveno spreminjal. Naslednji korak pri odpiranju trga se je zgodil, ko so 

vsi industrijski odjemalci lahko prosto izbirali dobavitelja električne energije na trgu. To se je 

zgodilo v letu 2004, ko je stopnja odprtosti trga v Sloveniji dosegla 77 % (JARSE 2005). Šele 

od leta 2007, ko lahko tudi gospodinjski odjemalci prosto izbirajo dobavitelja električne 

energije v Sloveniji, lahko govorimo o popolnoma odprtem trgu z električno energijo v 

Sloveniji. Na podlagi teh ugotovitev lahko trdimo, da je obdobje od leta 2000 do leta 2011, 

katero obravnavamo v magistrski nalogi, začetno obdobje deregulacije oziroma obdobje 

postopne deregulacije elektro energetskega trga v Sloveniji. Zato menimo, da ugotovitve, ki 

jih navajamo v magistrski nalogi, ne kažejo oziroma ne odražajo končne odvisnosti oziroma 

povezanosti med primarnimi energenti kot vplivnimi dejavniki na trgu z električno energijo in 

posledično na oblikovanje cene električne energije. Zato menimo, da je v prihodnosti 

pričakovati spremembe odvisnosti oziroma povezanosti med obravnavanimi dejavniki. To 

izhaja predvsem iz spoznanja, da je danes cena električne energije na borzah odraz gibanja 

cen primarnih energentov in sestave proizvodnih virov (zastopanosti tipov elektrarn), kar pa 

se ob naporih Evropske unije in Slovenije za prehod v nizkoogljično družbo lahko v 

prihodnjih letih spremeni (Služba Vlade RS za podnebne spremembe 2012). 

 

6.5 Možnosti za nadaljnje raziskovanje 

Magistrska naloga je lahko osnova za nadaljnje znanstveno raziskovanje na področju cen 

električne energije in drugih povezanih energentov. Predvsem vidimo možnost za 
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podrobnejšo analizo v smislu »razbitja« cene električne energije na tržni in regulirani del cene 

električne energije, nato pa analizo tržnega dela cene električne energije in primerjavo s 

cenami ostalih primarnih energentov. Prav tako bi bilo treba tudi pri nafti, zemeljskem plinu 

in ostalih energentih izločiti regulirani del cene oziroma dajatve. Smotrno bi bilo spremljati 

energente za enako časovno obdobje pred gospodarsko krizo (oziroma padcem borznih cen) 

in po njej. S tem bi izločili vpliv gospodarske krize na cene in porabo energentov. Kot 

morebitno nadaljevanje pa bi bilo smiselno preučiti delež reguliranega dela cene v ceni 

električne energije in ga primerjati z ostalimi državami članicami EU ter tako razviti model 

predvidevanja končne cene električne energije v Sloveniji v prihodnje. 
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7 SKLEP 

Enotni trg je jedro današnje EU. Za njegovo uresničitev so si države članice prizadevale vrsto 

let. Gospodinjstva in podjetja zdaj lahko sama izbirajo dobavitelja električne energije in 

zemeljskega plina in prav to je bil cilj, ki ga je želela doseči združena Evropa. 

Eden od pogojev za nastanek enotnega trga je bila liberalizacija monopolnih gospodarstev v 

državah članicah. Z liberalizacijo elektroenergetskega področja je tudi v Sloveniji prišlo do 

konkurence, pa čeprav med družbami v večinski lasti države. S tem se je trg prebudil in 

prepoznal električno energijo kot tržno blago. 

Kljub temu, da je Slovenija na področju električne energije relativno samozadostna, se kot 

osnova za izračun cene električne energije upošteva osrednja borza za trgovanje z električno 

energijo EEX v Leipzigu. Tako se tudi v ceno električne energije v Sloveniji prenašajo 

nihanja cen primarnih energentov, kot so premog, zemeljski plin, nafta in ostali. Omenjena 

nihanja skuša predvsem HSE, kot največji proizvajalec električne energije v Sloveniji, 

izkoristiti in ceno električne energije v Sloveniji vezati na borzno ceno električne energije. 

Ugotovili smo, da na ceno električne energije na borzi EEX vpliva cena primarnih 

energentov. Poleg navedenega ugotavljamo, da na končno ceno električne energije v Sloveniji 

vpliva cena naborzi EEX. To izhaja predvsem iz dejstva, da je Slovenija tranzitna država, 

zaradi česar na oblikovanje končne cene električne energije zelo vpliva tudi cena omejenih 

čezmejnih prenosnih zmogljivosti. Ta se določa s pomočjo avkcij ter lahko zaradi vremenskih 

in drugih dejavnikov zelo niha. Nezanemarljivo je tudi dejstvo, da v zadnjem času država 

posega v končno ceno z uvedbo novih dajatev, ki so vezane na priključno moč odjemalcev in 

porabo električne energije. Kljub navedenemu je končna cena električne energije v Sloveniji 

še vedno nižja kot v sosednjih državah (Obran 2008, 34). Zaradi nihanja končnih cen lahko 

trdimo, da so te postale tržne, saj lahko iz leta v leto opazimo vse več primerljivih 

gospodarskih družb, ki imajo popolnoma različne cene električne energije za isto obdobje 

dobave. To je rezultat nakupa električne energije v različnih obdobjih z različnimi borznimi 

cenami. Enako ugotavljata tudi Papler in Bojnec (2010) in sicer, da je cenovna konkurenčnost 

povezana s cenami energentov, možnostjo izbire med konkurenčnimi ponudniki in ceno 

električne energije v gospodinjstvih. 
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Priloga 1 

 

Priloga 1: Stanje na veleprodajnem trgu z električno energijo v letih 2006 in 2007 

 

  

Število gospodarskih družb 
z več kot 5 % deležem v 

proizvodnih zmogljivostih 

Delež teh največjih 
gospodarskih družb (%) 

HHI 

  2006 2007 Razlika 2006 2007 Razlika 2006 2007 Razlika 

Avstrija 5 5 0 52,2 52 -0,2 1575 NA 
 

Belgija 2 2 0 93 99,9 6,9 6500 8390 1890 

Bolgarija 6 6 0 56,4 56,4 0 NA NA 
 

Ciper 1 1 0 100 100 0 
  

0 

Češka 1 1 0 73,54 76,85 3,31 NA NA 
 

Danska 2 2 0 75 75 0 NA NA 
 

Estonija 1 1 0 99 99 0 NAP 
  

Finska 4 4 0 67 68 1 NA NA 
 

Francija 1 1 0 93 93 0 7589 6960 -629 

Nemčija 5 4 -1 68,52 85,4 16,88 NA NA 
 

Grčija 1 1 0 99 NA 
 

NA 1000 
 

Madžarska 6 5 -1 67 67 0 1825 2119 294 

Irska 4 
  

72 
  

4773 
  

Italija 5 5 0 66,3 61,2 -5,1 2265 2126 -139 

Latvija 1 1 0 95 93 -2 8110 8110 0 

Litva 3 3 0 84 84 0 3285 3160 -125 

Luksemburg 3 3 0 74,8 80 5,2 4020 5843 1823 

Malta 
         

Norveška 5 6 1 43,7 40 -3,7 1997 NA 
 

Poljska 6 5 -1 62,8 50,9 -11,9 1789 1312,7 -476,3 

Portugalska 3 2 -1 75 72,5 -2,5 4612 4472 -140 

Romunija 5 5 0 65,1 63,7 -1,4 1890 1813 -77 

Slovaška 1 1 0 84,8 85,2 0,4 7207 NA 
 

Slovanija 3 3 0 89,8 92,7 2,9 5224 7208 1984 

Španija 4 5 1 60,3 76 15,7 1843 2269 426 

Švedska 3 3 0 79 78 -1 880 NA 
 

Nizozemska 4 6 2 62 61 -1 1604 1592 -12 
Velika 
Britanija 6 8 2 37,5 41 3,5 938 986 48 

NA – ni podatka 

HHI – indeks Herfindahl-Hirschman: meri odnos med velikostjo podjetja v povezavi z industrijo in se 

ga uporablja kot indikator za oceno stopnje konkurence v panogi. 

Vir: Evropska komisija 2009 

http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Herfindahl-Hirschman+Index




Priloga 2 

 

Priloga 2: Stanje na maloprodajnem trgu z električno energijo v letih 2006 in 2007 

 

  

Število neodvisnih 

dobaviteljev (%) 

Družbe z tržnim 

deležem večjim od 5% 

(%) 

Tržni delež treh največjih 

družb na vleprodajnem trgu 

(%) 

  2006 2007 Razlika 2006 2007 Razlika 2006 2007 Razlika 

Avstrija 3 3 0 7 7 0 80 80 0 

Belgija 18 18 0 3 4 1 NA NA 
 

Bolgarija 4 4 0 3 3 0 97,5 97,5 0 

Ciper 0 0 0 1 1 0 100 100 0 

Češka 285 282 -3 3 3 0 NA 99 

 
Danska 5 9 4 8 7 -1 NA NA 

 
Estonija 3 3 0 1 1 0 99 99 0 

Finska 5 5 0 4 4 0 40 40 0 

Francija 17 18 1 1 1 0 NA 94 
 

Nemčija NA NA 
 

3 3 0 45,7 46,1 0,4 

Grčija 24 25 1 1 1 0 100 100 0 

Madžarska 11 12 1 4 4 0 85,57 87,18 1,61 

Irska 7 7 0 4 4 0 85 85 0 

Italija 213 NA 
 

4 3 -1 26,9 60 33,1 

Latvija 8 8 0 1 1 0 100 97 -3 

Litva 17 18 1 1 1 0 100 100 0 

Luksemburg 2 3 1 4 3 -1 NA 93 
 

Malta 

         
Norveška 5 5 0 5 5 0 35,7 31,2 -4,5 

Poljska 21 27 6 6 6 0 NA 44,9 

 
Portugalska 3 3 0 3 2 -1 98,5 99,6 1,1 

Romunija 140 117 -23 5 5 0 43 44 1 

Slovaška 140 151 11 3 3 0 NA 35 

 
Slovanija 8 14 6 6 7 1 71 68 -3 

Španija 12 24 12 5 4 -1 67,5 83,9 16,4 

Švedska 10 10 0 3 3 0 49,8 NA 

 
Nizozemska 20 22 2 4 4 0 NA NA 

 
Velika Britanija 16 21 5 6 6 0 NA NA   

NA – ni podatka 

Vir: Evropska komisija 2009, 16.





Priloga 3 

 

Priloga 3: Tržna likvidnosti in kazalniki učinkovitosti delovanja trga z električno energijo 

v državah članicah EU v letu 2008 

 

Število aktivnih 

trgovcev

O bseg 

trgovanja

Število novih 

tržnih 

udeležencev

Preglednost 

ponudbe in 

povpraševanja

Vpliv 

dominantnih 

trgovcev

Reprezentativna 

tržna cena

Možnost terminskega 

trgovanja

Avstrija šibek šibek šibek šibek zmeren zmeren šibek

Belgija šibek šibek šibek zmeren zmeren zmeren šibek

Bolgarija šibek šibek zmeren - šibek šibek močan šibek šibek

Ciper

Češka zmeren šibek zmeren zmeren zmeren - močan zmeren zmeren

Danska zmeren - močan šibek zmeren močan močan zmeren - močan

Estonija

Finska močan močan močan močan šibek močan močan

Francija zmeren zmeren šibek zmeren močan zmeren zmeren

Nemčija močan močan zmeren zmeren zmeren močan močan

Grčija šibek šibek šibek šibek močan zmeren - šibek šibek

Madžarska zmeren zmeren šibek šibek zmeren - močan šibek šibek

Irska

Italija šibek šibek zmeren šibek močan zmeren - šibek šibek

Latvija

Litva

Luksemburg

Malta

Nizozemska zmeren zmeren zmeren - šibek zmeren zmeren močan zmeren

Norveška močan močan močan močan zmeren - šibek močan močan

Poljska zmeren šibek šibek šibek močan zmeren šibek

Portugalska šibek šibek šibek šibek močan šibek šibek

Romunija zmeren močan zmeren zmeren - šibek zmeren zmeren - močan šibek

Slovaška

Slovanija šibek šibek zmeren močan šibek šibek

Španija zmeren šibek šibek močan močan močan zmeren

Švedska

Velika Britanija močan zmeren šibek močan zmeren zmeren - močan zmeren - močan  

 

Vir: Moffatt 2008, 32 





Priloga 4 

 

Priloga 4: Ocena statistične značilnosti regresijskega modela – vpliv cen primarnih 

energentov na ceno električne energije na EEX 

 

Model 

Model R R
2
 Popravljeni R

2
 

Standardna 

napaka ocene 

1 0,775
a
 0,600 0,580 9,11239 

a. Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), Temperatura, Cena_premog, 

Cena_CO2, Cena_plin 

ANOVA
b
 

Model Vsota kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F 

p-

Statistična 

značilnost 

1 Regresijska 

analiza 

9840,594 4 2460,149 29,628 0,000
a
 

Ostanek 6559,821 79 83,036   

Vsota 16400,416 83    

a. Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), Temperatura, Cena_premog, Cena_CO2, Cena_plin 

b. Odvisna spremenljivka: Cena_EEX 

Koeficienti 

Model 

Nestandardizirana koeficienta 

Standardizirani 

koeficient 

t 

p-

Statistična 

značilnost B 

Standardna 

napaka Beta 

1 (Konstanta) -2,428 6,585  -0,369 0,713 

Cena_plin 91,896 20,561 0,444 4,469 0,000 

Cena_premog 0,296 0,036 0,584 8,112 0,000 

Cena_CO2 0,509 0,139 0,278 3,649 0,000 

Temperatura -0,944 0,190 -0,472 -4,963 0,000 

a. Odvisna spremenljivka: Cena_EEX 





Priloga 5 

 

Priloga 5: Ocena statistične značilnosti regresijskega modela – vpliv cen primarnih 

energentov na ceno električne energije na EEX – nadaljevanje 

 

Model 

Model R R
2
 Popravljeni R

2
 

Standardna 

napaka ocene 

1 0,669
a
 0,448 0,444 11,95258 

a. Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), Cena_nafta 

ANOVA
b
 

Model Vsota kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F 

p-

Statistična 

značilnost 

1 Regresijska 

analiza 

15891,026 1 15891,026 111,232 0,000
a
 

Ostanek 19572,405 137 142,864   

Vsota 35463,432 138    

a. Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), Cena_nafta 

b. Odvisna spremenljivka: Cena_EEX 

Koeficienti 

Model 

Nestandardizirana koeficienta 

Standardizirani 

koeficient 

t 

p-

Statistična 

značilnost B 

Standardna 

napaka Beta 

1 (Konstanta) 11,448 2,897  3,952 0,000 

Cena_nafta 0,625 0,059 0,669 10,547 0,000 

a. Odvisna spremenljivka: Cena_EEX 

 





Priloga 6 

 

Priloga 6: Ocena statistične značilnosti regresijskega modela – vpliv cen primarnih 

energentov, ČPZ, in emisijskih kuponov ter IIP na ceno električne energije v slovenski 

industriji 

 

Model 

Model R R
2
 Popravljeni R

2
 

Standardna 

napaka ocene 

1 0,792
a
 0,627 0,608 0,00424618 

a. Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), IIP, Cena_CO2, Cena_plin, 

ČPZ 

ANOVA
b
 

Model Vsota kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F 

p-

Statistična 

značilnost 

1 Regresijska 

analiza 

0,002 4 0,001 33,228 0,000
a
 

Ostanek 0,001 79 0,000   

Vsota 0,004 83    

a. Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), IIP, Cena_CO2, Cena_plin, ČPZ 

b. Odvisna spremenljivka: Cena_IND 

Koeficienti 

Model 

Nestandardizirana koeficienta 

Standardizirani 

koeficient 

t 

p-

Statistična 

značilnost B 

Standardna 

napaka Beta 

1 (Konstanta) 0,067 0,005  13,203 0,000 

Cena_plin 0,022 0,008 0,220 2,684 0,009 

Cena_CO2 0,000 0,000 -0,484 -4,826 0,000 

ČPZ 0,000 0,000 0,337 3,399 0,001 

IIP 0,000 0,000 0,168 2,284 0,025 

a. Odvisna spremenljivka: Cena_IND 

 

 





Priloga 7 

 

Priloga 7: Ocena statistične značilnosti regresijskega modela – vpliv cen primarnih 

energentov in ČPZ, temperature, ter mesečne bruto plače na ceno električne energije v 

slovenskih gospodinjstvih 

 

Model 

Model R R
2
 Popravljeni R

2
 

Standardna 

napaka ocene 

1 0,953
a
 0,908 0,904 0,00364151 

a. Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), Mesečna_bruto_plača, 

Temperatura, ČPZ, Cena_plin, Cena_premog, Cena_nafta 

ANOVA
b
 

Model Vsota kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F 

p-

Statistična 

značilnost 

1 Regresijska 

analiza 

0,018 6 0,003 224,400 0,000
a
 

Ostanek 0,002 137 0,000   

Vsota 0,020 143    

a. Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), Mesečna_bruto_plača, Temperatura, ČPZ, Cena_plin, 

Cena_premog, Cena_nafta 

b. Odvisna spremenljivka: Cena_GOPS 

Koeficienti 

Model 

Nestandardizirana koeficienta 

Standardizirani 

koeficient 

t 

p-

Statistična 

značilnost B 

Standardna 

napaka Beta 

1 (Konstanta) 0,038 0,003  13,020 0,000 

Cena_plin -0,022 0,007 -0,121 -3,305 0,001 

Cena_premog -8,563E-5 0,000 -0,201 -4,114 0,000 

Cena_nafta 0,000 0,000 0,205 3,911 0,000 

Temperatura 0,000 0,000 0,142 3,949 0,000 

ČPZ 0,000 0,000 -0,130 -4,886 0,000 

Mesečna_bruto_plača 4,716E-5 0,000 0,929 22,259 0,000 

a. Odvisna spremenljivka: Cena_GOPS 

 





Priloga 8 

 

Priloga 8: Ocena statistične značilnosti regresijskega modela – vpliv cen primarnih 

energentov in emisijskih kuponov, temperature, maksimalne dnevne moči elektrarn in IIP na 

porabo električne energije v slovenski industriji 

 

Model 

Model R R
2
 Popravljeni R

2
 

Standardna 

napaka ocene 

1 0,775
a
 0,601 0,570 610,90149 

a. Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), IIP, Cena_CO2, Temperatura, 

Maksimalna_dnevna_moč, Cena_plin, Cena_nafta 

ANOVA
b
 

Model Vsota kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F 

p-

Statistična 

značilnost 

1 Regresijska 

analiza 

4,329E7 6 7214873,609 19,332 0,000
a
 

Ostanek 2,874E7 77 373200,632   

Vsota 7,203E7 83    

a. Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), IIP, Cena_CO2, Temperatura, 

Maksimalna_dnevna_moč, Cena_plin, Cena_nafta 

b. Odvisna spremenljivka: Poraba_IND 

Koeficienti 

Model 

Nestandardizirana koeficienta 

Standardizirani 

koeficient 

t 

p-

Statistična 

značilnost B 

Standardna 

napaka Beta 

1 (Konstanta) -4919,567 1408,256  -3,493 0,001 

Cena_plin 8203,017 1484,417 0,598 5,526 0,000 

Cena_nafta 18,487 7,264 0,282 2,545 0,013 

Cena_CO2 -57,146 10,697 -0,472 -5,342 0,000 

Temperatura -54,165 13,496 -0,409 -4,014 0,000 

Maksimalna_dnevna_moč 0,087 0,015 0,652 5,954 0,000 

IIP 23,537 6,657 0,280 3,535 0,001 

a. Odvisna spremenljivka: Poraba_IND 





Priloga 9 

 

Priloga 9: Ocena statistične značilnosti regresijskega modela – vpliv cen primarnih 

energentov in emisijskih kuponov, temperature, maksimalne dnevne moči elektrarn in IIP na 

porabo električne energije v slovenski industriji – nadaljevanje 

 

Model 

Model R R
2
 Popravljeni R

2
 

Standardna 

napaka ocene 

1 0,331
a
 0,110 0,097 757,97376 

a. Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), ČPZ, Cena_premog 

ANOVA
b
 

Model Vsota kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F 

p-

Statistična 

značilnost 

1 Regresijska 

analiza 

9967400,856 2 4983700,428 8,674 0,000
a
 

Ostanek 8,101E7 141 574524,214   

Vsota 9,098E7 143    

a. Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), ČPZ, Cena_premog 

b. Odvisna spremenljivka: Poraba_IND 

Koeficienti 

Model 

Nestandardizirana koeficienta 

Standardizirani 

koeficient 

t 

p-

Statistična 

značilnost B 

Standardna 

napaka Beta 

1 (Konstanta) 6255,729 162,422  38,515 0,000 

Cena_premog -1,477 2,337 -0,051 -,632 0,528 

ČPZ 46,837 11,247 0,336 4,164 0,000 

a. Odvisna spremenljivka: Poraba_IND 





Priloga 10 

 

Priloga 10: Ocena statistične značilnosti regresijskega modela – vpliv cen primarnih 

energentov, emisijskih kuponov in ČPZ ter maksimalne moči elektrarn na porabo električne 

energije v slovenskih gospodinjstvih 

 

Model 

Model R R
2
 Popravljeni R

2
 

Standardna 

napaka ocene 

1 0,933
a
 0,870 0,862 35,82001 

a. Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), BDP, ČPZ, Cena_CO2, 

Mesečna_bruto_plača, Maksimalna_dnevna_moč 

ANOVA
b
 

Model Vsota kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F 

p-

Statistična 

značilnost 

1 Regresijska 

analiza 

670522,569 5 134104,514 104,518 0,000
a
 

Ostanek 100079,716 78 1283,073   

Vsota 770602,286 83    

a. Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), BDP, ČPZ, Cena_CO2, Mesečna_bruto_plača, 

Maksimalna_dnevna_moč 

b. Odvisna spremenljivka: Poraba_GOPS 

Koeficienti 

Model 

Nestandardizirana koeficienta 

Standardizirani 

koeficient 

t 

p-

Statistična 

značilnost B 

Standardna 

napaka Beta 

1 (Konstanta) 2776,666 170,883  16,249 0,000 

Cena_CO2 1,754 0,660 0,140 2,658 0,010 

Maksimalna_dnevna_moč -0,005 0,001 -0,337 -3,928 0,000 

ČPZ -3,295 0,719 -0,248 -4,582 0,000 

Mesečna_bruto_plača 0,189 0,049 0,292 3,870 0,000 

BDP 0,011 0,003 0,353 3,719 0,000 

a. Odvisna spremenljivka: Poraba_GOPS 





Priloga 11 

 

Priloga 11: Ocena statistične značilnosti regresijskega modela – vpliv cen primarnih 

energentov, emisijskih kuponov in ČPZ ter maksimalne moči elektrarn na porabo električne 

energije v slovenskih gospodinjstvih – nadaljevanje 

 

Model 

Model R R
2
 Popravljeni R

2
 

Standardna 

napaka ocene 

1 0,695
a
 0,483 0,472 148,63223 

a. Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), Cena_nafta, Cena_plin, 

Cena_premog 

ANOVA
b
 

Model Vsota kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F 

p-

Statistična 

značilnost 

1 Regresijska 

analiza 

2891712,459 3 963904,153 43,632 0,000
a
 

Ostanek 3092815,541 140 22091,540   

Vsota 5984528,000 143    

a. Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), Cena_nafta, Cena_plin, Cena_premog 

b. Odvisna spremenljivka: Poraba_GOPS 

Koeficienti 

Model 

Nestandardizirana koeficienta 

Standardizirani 

koeficient 

t 

p-

Statistična 

značilnost B 

Standardna 

napaka Beta 

1 (Konstanta) 2783,314 73,579  37,828 0,000 

Cena_plin -495,310 191,884 -0,158 -2,581 0,011 

Cena_premog 2,265 ,812 0,305 2,790 0,006 

Cena_nafta 5,051 1,309 0,422 3,858 0,000 

a. Odvisna spremenljivka: Poraba_GOPS 





Priloga 12 

 

Priloga 12: Ocena statistične značilnosti regresijskega modela – vpliv cene električne 

energije na borzi EEX na ceno električne energije v industriji v Sloveniji 

 

Model 

Model R R
2
 Popravljeni R

2
 

Standardna 

napaka ocene 

1 0,461
a
 0,213 0,207 ,01057929 

a. Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), Cena_EEX 

ANOVA
b
 

Model Vsota kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F 

p-

Statistična 

značilnost 

1 Regresijska 

analiza 

0,004 1 0,004 37,045 0,000
a
 

Ostanek 0,015 137 0,000   

Vsota 0,019 138    

a. Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), Cena_EEX 

b. Odvisna spremenljivka: Cena_IND 

Koeficienti 

Model 

Nestandardizirana koeficienta 

Standardizirani 

koeficient 

t 

p-

Statistična 

značilnost B 

Standardna 

napaka Beta 

1 (Konstanta) 0,061 0,002  25,377 0,000 

Cena_EEX 0,000 0,000 0,461 6,086 0,000 

a. Odvisna spremenljivka: Cena_IND 





Priloga 13 

 

Priloga 13: Ocena statistične značilnosti regresijskega modela – vpliv cene električne 

energije na borzi EEX na ceno električne energije v gospodinjstvih v Sloveniji 

 

Model 

Model R R
2
 Popravljeni R

2
 

Standardna 

napaka ocene 

1 0,479
a
 0,229 0,224 ,00993916 

a. Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), Cena_EEX 

ANOVA
b
 

Model Vsota kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F 

p-

Statistična 

značilnost 

1 Regresijska 

analiza 

0,004 1 0,004 40,754 0,000
a
 

Ostanek 0,014 137 0,000   

Vsota 0,018 138    

a. Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), Cena_EEX 

b. Odvisna spremenljivka: Cena_GOPS 

Koeficienti 

Model 

Nestandardizirana koeficienta 

Standardizirani 

koeficient 

t 

p-

Statistična 

značilnost B 

Standardna 

napaka Beta 

1 (Konstanta) 0,078 0,002  34,385 0,000 

Cena_EEX 0,000 0,000 0,479 6,384 0,000 

a. Odvisna spremenljivka: Cena_GOPS 





Priloga 14 

 

Priloga 14: Ocena statistične značilnosti regresijskega modela – vpliv porabe električne 

energije, liberalizacije in maksimalne moči elektrarn na ceno električne energije v slovenski 

industriji 

 

Model 

Model R R
2
 Popravljeni R

2
 

Standardna 

napaka ocene 

1 0,797
a
 0,635 0,630 0,10604420 

a. Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), Poraba_IND, Neprava_IND 

ANOVA
b
 

Model Vsota kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F 

p-

Statistična 

značilnost 

1 Regresijska 

analiza 

2,761 2 1,380 122,760 0,000
a
 

Ostanek 1,586 141 0,011   

Vsota 4,347 143    

a. Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), Poraba_IND, Neprava_IND 

b. Odvisna spremenljivka: Cena_IND 

Koeficienti 

Model 

Nestandardizirana koeficienta 

Standardizirani 

koeficient 

t 

p-

Statistična 

značilnost B 

Standardna 

napaka Beta 

1 (Konstanta) -0,582 0,624  -0,934 0,352 

Neprava_IND 0,215 0,019 0,599 11,414 0,000 

Poraba_IND 0,543 0,072 0,398 7,574 0,000 

a. Odvisna spremenljivka: Cena_IND 





Priloga 15 

 

Priloga 15: Ocena statistične značilnosti regresijskega modela – vpliv porabe električne 

energije, liberalizacije in maksimalne dnevne moči elektrarn, mesečne bruto plače in cene 

ČPZ na ceno električne energije v slovenskih gospodinjstvih 

 

Model 

Model R R
2
 Popravljeni R

2
 

Standardna 

napaka ocene 

1 0,891
a
 0,794 0,773 0,04271142 

a. Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), Neprava_GOPS, ČPZ, 

Maksimalna_dnevna_moč, Mesečna_bruto_plača, Poraba_GOPS 

ANOVA
b
 

Model Vsota kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F 

p-

Statistična 

značilnost 

1 Regresijska 

analiza 

0,351 5 0,070 38,433 0,000
a
 

Ostanek 0,091 50 0,002   

Vsota 0,442 55    

a. Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), Neprava_GOPS, ČPZ, Maksimalna_dnevna_moč, 

Mesečna_bruto_plača, Poraba_GOPS 

b. Odvisna spremenljivka: Cena_GOPS 

Koeficienti 

Model 

Nestandardizirana koeficienta 

Standardizirani 

koeficient 

t 

p-

Statistična 

značilnost B 

Standardna 

napaka Beta 

1 (Konstanta) -10,139 3,811  -2,661 0,010 

Maksimalna_dnevna_moč 0,286 0,108 0,286 2,659 0,011 

ČPZ -0,009 0,004 -0,212 -2,601 0,012 

Poraba_GOPS 1,091 0,410 0,361 2,661 0,010 

Mesečna_bruto_plača 0,373 0,112 0,444 3,321 0,002 

Neprava_GOPS 0,062 0,025 0,333 2,533 0,014 

a. Odvisna spremenljivka: Cena_GOPS 





Priloga 16 

 

Priloga 16: Ocena statistične značilnosti regresijskega modela – vpliv cene električne 

energije na borzi EEX v Leipzigu, povprečne cene električne energije v slovenski industriji, 

liberalizacije trga električne energije, BDP in IIP na porabo v slovenski industriji 

 

Model 

Model R R
2
 Popravljeni R

2
 

Standardna 

napaka ocene 

1 0,758
a
 0,574 0,558 0,08491 

a. Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), BDP, IIP, Cena_IND, 

Cena_EEX, Neprava_IND 

ANOVA
b
 

Model Vsota kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F 

p-

Statistična 

značilnost 

1 Regresijska 

analiza 

1,294 5 0,259 35,891 0,000
a
 

Ostanek 0,959 133 0,007   

Vsota 2,253 138    

a. Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), BDP, IIP, Cena_IND, Cena_EEX, Neprava_IND 

b. Odvisna spremenljivka: Poraba_IND 

Koeficienti 

Model 

Nestandardizirana koeficienta 

Standardizirani 

koeficient 

t 

p-

Statistična 

značilnost B 

Standardna 

napaka Beta 

1 (Konstanta) 11,447 0,758  15,107 0,000 

Cena_EEX 0,088 0,031 0,269 2,808 0,006 

Cena_IND 0,667 0,063 0,881 10,505 0,000 

Neprava_IND 0,062 0,030 0,233 2,037 0,044 

IIP 0,302 0,081 0,281 3,717 0,000 

BDP -0,711 0,082 -1,131 -8,653 0,000 

a. Odvisna spremenljivka: Poraba_IND 





Priloga 17 

 

Priloga 17: Ocena statistične značilnosti regresijskega modela – vpliv cene električne 

energije na borzi EEX v Leipzigu, liberalizacije trga, povprečne cene električne energije v 

slovenskih gospodinjstvih in mesečne bruto plače na porabo v slovenskih gospodinjstvih 

 

Model 

Model R R
2
 Popravljeni R

2
 

Standardna 

napaka ocene 

1 0,909
a
 0,825 0,820 0,02833 

a. Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), Neprava_GOPS, 

Cena_EEX, Cena_GOPS, Mesečna_bruto_plača 

ANOVA
b
 

Model Vsota kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F 

p-

Statistična 

značilnost 

1 Regresijska 

analiza 

0,509 4 0,127 158,391 0,000
a
 

Ostanek 0,108 134 0,001   

Vsota 0,616 138    

a. Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), Neprava_GOPS, Cena_EEX, Cena_GOPS, 

Mesečna_bruto_plača 

b. Odvisna spremenljivka: Poraba_GOPS 

Koeficienti 

Model 

Nestandardizirana koeficienta 

Standardizirani 

koeficient 

t 

p-

Statistična 

značilnost B 

Standardna 

napaka Beta 

1 (Konstanta) 5,563 0,190  29,340 0,000 

Cena_EEX 0,032 0,010 0,186 3,145 0,002 

Cena_GOPS 0,131 0,058 0,234 2,247 0,026 

Mesečna_bruto_plača 0,245 0,046 0,661 5,269 0,000 

Neprava_GOPS -0,020 0,009 -0,145 -2,179 0,031 

a. Odvisna spremenljivka: Poraba_GOPS 

 


