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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je predstaviti in analizirati ukrepe energetske učinkovitosti, ki se 
spodbujajo in izvajajo v slovenskih malih in srednje velikih podjetij (MSP). Cilj je ugotoviti 

ovire ter predlagati rešitve za povečevanje energetske učinkovitosti in poslovne uspešnosti 
MSP. Preverili smo, kaj pri MSP pogojuje odločitev za izvajanje ukrepov energetske 

učinkovitosti, predvsem iz vidika energetske ozaveščenosti med slovenskimi podjetji. V 

empiričnem delu je bila izvedena kvantitativna raziskava med 115 slovenskimi MSP. Iz 

rezultatov raziskave smo ugotovili, da je energetsko ozaveščenost slovenskih MSP odvisna od 

velikosti podjetja. Na drugi strani, med posameznimi spremenljivkami energetske 

ozaveščenosti ni zaslediti močnejše linearne odvisnosti. Ugotavljamo, da bi za dvig 

energetske ozaveščenosti slovenskih MSP bili koristni sofinanciranje energetske učinkovitosti, 
izobraževanje energetskih strokovnjakov, načrtno povečevanje zelenih delovnih mest in 
spremljanje ogljičnega odtisa tudi v MSP. Izidi raziskav med slovenskimi MSP kažejo, da je 
stopnja energetske ozaveščenosti v Sloveniji med MSP slaba. Glede na rezultate raziskave 

lahko predlagamo, da je pri oblikovanju bodočih politik na področju energetske učinkovitosti 
potrebno zagotoviti več sredstev  za spodbujanje energetske ozaveščenosti  v slovenskih MSP.  

Ključne besede: energetska učinkovitost, energetska ozaveščenost, energetski menedžment, 
obnovljivi viri energije, mala in srednje velika podjetja. 

SUMMARY 

The overall objective of the master's thesis is to present and analyse the energy efficiency 

measures that are being initiated and carried out in the Slovenian small and medium-sized 

enterprises (SMEs). The specific goal is to identify obstacles and propose solutions for 

increasing energy efficiency and business performance of SMEs. Key factors that are 

influencing decisions for the implementation of energy efficiency measures, particularly in 

terms of energy awareness among Slovenian companies, have been investigated. . The 

empirical part of the thesis presents a quantitative survey among 115 Slovenian SMEs. The 

results of the research are indicating that the energy awareness in SMEs is dependent on the 

size of the company. However, strong linear dependence is not observed among variables that 

are influencing energy awareness in Slovenian SMEs. It has been identified that in order to 

raise energy awareness among Slovenian SMEs the following actions would be useful: state 

co-financing of energy efficiency, education of energy experts, planned increase in green jobs 

and monitoring the carbon footprint in SMEs. Results of research are indicating that the level 

of energy awareness among Slovenian SMEs is relatively poor. As a recommendation on the 

policy level it can be stated that conducted research is clearly indicating that more efforts 

should be invested into awareness raising about importance of energy efficiency in Slovenian 

SMEs. 

Keywords: energy efficiency, energy awareness, energy management, renewable energy, 

small and medium sized enterprises. 
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1 UVOD 

S propadanjem naravnega okolja smo vse bolj izpostavljeni okoljskim težavam, med njimi je 

tudi težava izrabe ne le fosilnih, temveč tudi obnovljivih virov. Temu sledijo pozivi k razumni 

rabi naravnih virov, v tem okviru pa tudi ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti. 

Pospešen razvoj energetske učinkovitosti v povezavi z lokalno oskrbo z energijo, ki temelji na 

rasti kakovosti energetskih storitev ob manjšem vložku energije, je eden od temeljnih 

elementov prehoda v nizkoogljično družbo in bo ključno vplival na konkurenčnost evropske 

industrije. Za Evropsko unijo (EU) pospešen razvoj energetsko učinkovitih tehnologij pomeni 

tudi zmanjšanje energetske odvisnosti od tretjih držav in bo prispeval k doseganju ciljev 

lizbonske strategije, katere cilj sta ponoven zagon evropskega gospodarstva in boj proti 

podnebnim spremembam. 

1.1 Izhodišča 

Vprašanja energetske učinkovitosti se pojavljajo na vseh ravneh in v vseh sektorjih, tako da je 

to postala globalna težava, saj ni povezana samo z določeno državo ali gospodarstvom. 

Vseprisotnost energetske učinkovitosti v globalnih izzivih predstavlja področje dela vrste 

teoretikov in praktikov v okviru programov in projektov za ohranjanje okolja in zmanjševanje 

rabe energije (Knez Ridel 2010). Različne študije poudarjajo velik potencial za izboljšanje 

energetske učinkovitosti in učinkovitosti rabe surovin v proizvodnih družbah (Thiede, Posselt 

in Herrmann 2013). V zadnjih letih se vprašanje energetske učinkovitosti vse bolj povezuje 

tudi z malimi in srednje velikimi podjetji (MSP), ki so najbolj pomemben del evropskega 

gospodarstva, predstavljajo namreč kar 99 % vseh podjetij oziroma več kot 23 milijonov 

podjetij v EU. MSP so evropski neto ustvarjalci delovnih mest, ki zaposlujejo več kot 100 

milijonov ljudi, trdno zasidrani v svojih lokalnih in regionalnih skupnostih ter so jamstvo za 

socialno kohezijo in stabilnost (European Commission 2009). MSP igrajo pomembno vlogo 

evropski rasti, ustvarijo 60 % evropskega bruto družbenega proizvoda (BDP). Poleg tega 

MSP igrajo pomembno vlogo tudi v procesu inovacij in so tako pomemben element na znanju 

temelječega gospodarstva (European Commission 2009). Vendar se skoraj 65 % industrijskih 

vplivov na okolje v EU nanaša na MSP (Constantinos idr. 2010).  

Obravnavo energetske učinkovitosti v povezavi z MSP je mogoče zaslediti na vseh celinah. 

Sicer je značilnost projektov, ki obravnavajo energetsko učinkovitost MSP, njihova 

mednarodna razsežnost. Združujejo raziskovalce iz raznih držav in celin, ki v 

interdisciplinarnih timih delujejo npr. na Kitajskem, v južnoameriških, afriških državah in 

drugje. Povečanje konkurenčnosti predstavlja osnovni cilj vključevanja energetske 

učinkovitosti v industrijske strategije na državni ali lokalni ravni. Izboljšave na področju 

energetske učinkovitosti pomenijo zmanjšanje neposrednih stroškov za energijo in posrednih 

stroškov, ki so povezani z okoljem, npr. stroškov zaradi izpustov CO2. Doseženi prihranki 

predstavljajo dokaz delovanja na okoljsko odgovoren način in so tudi potencialni vir 
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financiranja za prihodnje projekte (Lunt, Ball in Kaladgew 2015). Oblikovanje učinkovitih 

industrijskih energetskih politik predstavlja velik izziv. Velika večina industrijskih procesov 

je zelo kompleksna in medsebojno povezana, znanje o tem, kje in kako učinkovito se energija 

porablja, kot tudi, kdaj obstajajo možnosti za izboljšave, pa lahko zagotovi dobro podporo za 

razvoj najbolj učinkovitih energetskih politik. Rezultati študije o energetski učinkovitosti v 

industrijskih MSP v Belgiji, Italiji, na Japonskem in Švedskem kažejo, da se obstoj in 

kakovost neposrednih podatkov o končni rabi energije v industrijskih MSP v veliki meri 

razlikujeta med državami in na ta način neposredno vplivata na kakovost politik energetske 

učinkovitosti (Thollander idr. 2015). V nekaterih dejavnostih stroški za energijo po navadi 

predstavljajo majhen del celotnih proizvodnih stroškov, zato so stroški energije deležni 

relativno malo pozornosti (Kannan in Boie 2003). Raziskava, ki je bila izvedena na Kitajskem 

in je zajela 480 MSP, nakazuje na dejstvo, da so informacijske ovire jedro zaviranja izboljšav 

energetske učinkovitosti v sektorju MSP na Kitajskem. Poleg tega del rezultatov nakazuje, da 

finančne in organizacijske ovire vplivajo na aktivnosti na področju energetske učinkovitosti in 

poudarjajo tri glavne ovire za varčevanje z energijo: vlogo lastniške strukture, ohlapno 

izvrševanje vladnih uredb in pomanjkanje vladne podpore, kot tudi pomanjkanje ustrezno 

kvalificirane delovne sile (Kostka, Moslener in Andreas 2013). Poleg ustvarjanja spodbud za 

lokalno zmanjševanje ogljičnega odtisa ima sodelovanje MSP v grozdih potencial za 

prispevek k širši mreži dekarbonizacije (Rawlings idr. 2014). Kljub temu se je treba zavedati, 

da raznolikost MSP otežuje razvoj učinkovite strategije. MSP so dejavna na skoraj vseh 

področjih poslovanja in zasedajo celoten spekter panog in prav zaradi tega obstaja potreba po 

sistematičnem pristopu za zmanjšanje porabe energije v podjetjih. Obstoječe metode se 

osredotočajo na optimizacijo proizvodnih procesov in nimajo pregleda nad celotnim sistemom 

rabe energije v podjetju. Veliko oviro predstavljata pridobivanje podatkov o rabi energije in 

popoln pregled nad celotnim energetskim sistemom v posameznih podjetjih (Krones in Müller 

2014). Izkušnje iz Kanade nakazujejo na dejstvo, da je ena od glavnih ovir za napredek 

energetske učinkovitosti povezana s tradicionalno industrijsko miselnostjo in odnosom do 

trajnostnega razvoja izdelkov. Zahteve, ki so povezane z energetsko učinkovitostjo, se 

doživljajo kot težave, ki zavirajo proizvodne aktivnosti, in ne kot izzivi, ki lahko omogočijo 

dodatne gospodarske in okoljske koristi (O’Rielly in Jeswieta 2014). Rezultati raziskav, 

izvedenih v Gani in Senegalu, nakazujejo, da je omejenost možnosti za financiranje 

najpomembnejša ovira za ustanovitev in širitev energetskih MSP, s čimer bi sprožili plaz 

energetske učinkovitosti tudi v drugih MSP. Po drugi strani donacije omogočajo uspešen krog 

rasti in donosnosti samo podjetjem, ki so donacije prejela (Haselip, Desgain in Mackenzie 

2014). Zanimive informacije o energetski učinkovitosti v slovenskih MSP prinaša raziskava 

Okoljsko certificiranje in tehnološko posodabljanje proizvodnih slovenskih podjetij, v katero 

so bila zajeta podjetja, ki se ukvarjajo s predelovalno dejavnostjo in so pridobila certifikat 

ISO 14001 (Radonjič in Tominc 2005). Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da se po številu 

podeljenih certifikatov na milijon prebivalcev Slovenija sicer uvršča v sam vrh v EU. Podjetja 

so ta standard opredelila kot koristno orodje pri uvajanju novih čistejših tehnologij in 
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spodbujanju tehnološko inovacijskih dejavnosti. V raziskavo slovenskega podjetništva so bila 

vključena podjetja vseh velikosti. Zato je raziskava hkrati opozorila na razlike med 

velikostnimi razredi podjetij glede vplivov na okolje in glede njihove zmožnosti uvajanja 

novih tehnologij. V sklopu te raziskave so MSP v primerjavi z velikimi predelovalnimi 

podjetji sicer manj vplivala na okolje, a so bila na slabšem glede možnega uvajanja novih 

tehnologij. Med te sodijo tudi tiste, ki izboljšujejo energetsko učinkovitost. Slovenska MSP se 

ukvarjajo, razen s predelovalnimi, tudi z drugimi dejavnostmi, predvsem s storitvenimi 

(Radonjič in Tominc 2005). 

Problem energetske učinkovitosti 

Raven energetske učinkovitosti se odraža v izbiri virov in rabi končne energije, vpliva na 

energetsko intenzivnost, okoljske stroške, ki so del poslovnih stroškov podjetja, na ceno 

izdelkov/storitev, konkurenčnost in splošno poslovno uspešnost. Nič manjši ni pomen 

energetske učinkovitosti za kakovost naravnega okolja in uveljavljanje trajnostnega razvoja z 

vidika vseh treh njegovih razsežnosti (okoljske, ekonomske in tudi socialne). Poslovna 

uspešnost je odraz uspešnega delovanja podjetja oziroma njegovega vodenja. Nedvomno je za 

MSP pomembna odgovornost v širšem kontekstu (okoljska, energetska), saj se razteza na 

poslovne operacije, proizvode/storitve in zmogljivosti. Novak in Žižmond (2011) v 

menedžmentu produktivnosti ugotavljata, da je tretja faza načrtovanja produktivnosti 

vitalnega pomena. V njej namreč lahko določimo izhodišča za opredeljevanje strategij 

izboljševanja produktivnosti. Energetska učinkovitost tako postane del strategije načrtovanja 

produktivnosti v podjetju, kar je tudi cilj energetsko ozaveščenega in odgovornega podjetja.  

Schmidtova (2004) omenja znanje, motivacijo in pripravljenost za izbor energetsko 

učinkovite rešitve pri poslovnih odločitvah. Možnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti 

povezuje s povečano produktivnostjo sredstev. Poudarja, da se upravljanje z energijo v 

podjetju dopolnjuje s podjetniško vizijo. Rast podjetij je v Sloveniji zaradi majhnega 

domačega trga zelo težka, zato nimajo veliko drugih možnosti, kot da svoje priložnosti za rast 

iščejo na mednarodnih trgih v razvoju, kar pa zahteva določene prilagoditve in novosti. Pri 

slovenskih podjetnikih je v ospredju še vedno izkoriščenost strojev in opreme, pa tudi delovne 

sile ter zmanjšanje stroškov, ne pa inovativnost, kar je zaskrbljujoče. S tega vidika bi bilo 

treba ustrezno spodbuditi MSP, da čim več časa in sredstev posvetijo iskanju inovacij 

(Ruzzier in Mlakar 2011). 

Energetska učinkovitost je vse višje na lestvici pomembnosti načrtovanja gospodarske in 

socialne prihodnosti. Povečanje energetske učinkovitosti, vključno z zmanjšanjem količine 

rabe energije na enoto BDP, je priznano kot potreben in pomemben gospodarski ukrep (World 

Energy Council 2013). Z novimi učinkovitimi tehnologijami in znanjem bi lahko do leta 2035 

dosegli znižanje globalne rabe energije za 20 % glede na leto 2010, kar predstavlja največji 

neizkoriščen in ekonomsko zanimiv domači vir energije (IEA 2012). Med ostalimi izzivi se 
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omenjajo tudi omejene zaloge fosilnih virov, rast svetovnega povpraševanja po energiji in v 

primeru EU njena visoka energetska odvisnost od uvoza energije za zadovoljevanje lastnih 

potreb. Pri tem moramo poudariti, da je celotna oskrba z energijo v rokah peščice držav, s 

čimer se trajnostni razvoj energetske politike v EU postavlja pod vprašaj. Prvi odgovor na ta 

izziv je bila direktiva EU iz leta 2006 (Direktiva 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta 

z dne 5. aprila 2006 o energetski učinkovitosti in energetskih storitvah). Cilj omenjene 

direktive je spodbuditi vzpostavitev jasnih politik vseh držav članic na področju energetske 

učinkovitosti, kar je bistvenega pomena za doseganje skupnih ciljev. Nacionalne akcijske 

načrte, pripravljene na podlagi te direktive, so morale države članice pripraviti za obdobje 

2008–2016, medtem pa je bila v letu 2012 ta direktiva že nadomeščena z Direktivo o 

energetski učinkovitosti (EED, 2012/27/EU), ki predstavlja nadgradnjo in posodobitev 

prejšnje direktive glede na izzive sedanjega časa. 

MSP pogosto nimajo zadostnih finančnih ali človeških virov, s katerimi bi lahko prevzela bolj 

aktivno vlogo pri izboljševanju svoje energetske učinkovitosti. Najbolj pogosta napaka pri 

načrtovanju državnih politik za spodbujene energetske učinkovitosti MSP je neupoštevanje 

posebnosti lastnega podjetniškega okolja in s tem je povezano slepo prevzemanje oziroma 

kopiranje tujih strategij in rešitev. Vsaka država in pripadajoče podjetniško okolje sta 

drugačna in za spodbujanje energetske učinkovitosti morata razviti lastno strategijo. 

Univerzalnih rešitev ni, zato sta sodelovaje z drugimi državami in izmenjava izkušenj več kot 

zaželena in ju je treba spodbujati, konkretne rešitve pa morajo temeljiti na prednostih in 

posebnostih vsakega posameznega podjetniškega okolja. Iz globalnih raziskav lahko 

povzamemo naslednje ovire, s katerimi se MSP srečujejo pri izboljševanju energetske 

učinkovitosti:  

- majhnost podjetja,  

- pomanjkanje ustreznega energetskega kadra,  

- menedžment je usmerjen v kakovost in dobro pozicioniranost proizvodov na trgu,  

- omejeni stroški za energetsko izobraževanje zaposlenih,  

- delež stroškov za energijo je majhen glede na ostale stroške,  

- ozka usmerjenost v lastno proizvodnjo,  

- ni okoljske zavesti in  

- druge investicije imajo prednost pred energetiko.  

V zgoraj omenjenem kontekstu se postavlja naslednje raziskovalno vprašanje: Katere od 

zgoraj omenjenih ovir imajo največji vpliv na poslovanje in uspešnost izvajanja programov 

energetske učinkovitosti v slovenskih MSP? 
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1.2 Namen in cilji 

Namen raziskave sta prikaz in analiza ukrepov za spodbujanje energetske učinkovitosti v 

MSP ter analiza ovir, ki imajo največji vpliv na poslovanje in uspešnost izvajanja programov 

energetske učinkovitosti v slovenskih MSP. Predstavili bomo ukrepe, ki se v ta namen 

izvajajo v okviru skupne evropske politike in v okviru politik posameznih držav (Slovenije, 

Hrvaške, Nemčije in Danske). Glede na trenutno stanje in razvitost MSP menimo, da se 

Slovenija in Hrvaška trenutno soočata z relativno podobnimi težavami na področju oskrbe z 

energijo. Zaradi tega je medsebojna primerjava politik in ukrepov za povečanje energetske 

učinkovitosti izredno zanimiva. Danska velja za državo, kjer ima energetska učinkovitost 

izredno dolgo tradicijo, poleg tega trenutno v to področje tudi zelo veliko vlaga. Zaradi tega je 

zanimivo videti, kako se s tem vprašanjem po mnenju energetskih strokovnjakov sooča ena od 

najuspešnejših držav na svetu. Nemčija velja za eno od držav, ki je najhitreje okrevala po 

gospodarski krizi. Analizirali smo, ali je to morebiti tudi posledica energetske učinkovitosti. 

Temu sledi analiza mnenj slovenskih podjetnikov o vplivu in pomenu energetske 

učinkovitosti na poslovno uspešnost njihovih podjetij. Namen te raziskave je predlagati in 

spodbuditi ukrepe, ki bi preusmerjali slovenska MSP, pa tudi MSP iz drugih držav v sklopu 

EU, od energetsko potratnega poslovanja k energetsko učinkovitemu. 

Cilj magistrske naloge je predstaviti in analizirati ukrepe energetske učinkovitosti, ki se 

trenutno spodbujajo in izvajajo v Sloveniji, in sicer s posebnim poudarkom na MSP. Cilj je 

ugotoviti tudi ovire in predlagati rešitve za povečevanje energetske učinkovitosti in poslovne 

uspešnosti slovenskih MSP.  

1.3 Temeljna teza in hipotezi  

V magistrski nalogi izhajamo iz temeljne teze, da lahko z energetsko ozaveščenostjo v 

podjetju vplivamo na poslovno uspešnost in konkurenčnost MSP. Na temelju proučevanja 

literature pričakujemo, da se bo pokazalo, da v Sloveniji in na Hrvaškem namenjamo manjšo 

pozornost energetski učinkovitosti kot v Nemčiji in na Danskem. Prav tako pričakujemo, da v 

državah, kjer je energetska učinkovitost višje na lestvici vrednot poslovanja in kjer več 

sredstev namenjajo energetski učinkovitosti (npr. Nemčija, Danska), dosegajo boljše 

gospodarske rezultate kot v državah, kjer področju energetske učinkovitosti ne pripisujejo 

tolikšnega pomena (v Sloveniji in na Hrvaškem). 

V okviru kvantitativne analize poskušamo potrditi zastavljeni hipotezi glede zaznanih ovir pri 

izboljšanju energetske učinkovitosti slovenskih MSP, s katerimi se srečujejo pri svojem 

poslovanju na globaliziranih svetovnih trgih. Ker je bila pred štirimi leti že opravljena 

podobna analiza med 518 slovenskimi podjetji, bomo naredili tudi primerjavo med obema 

raziskavama. Kljub temu, da raziskavi nista popolnoma primerljivi, saj se je raziskava iz leta 

2011 omejila samo na električno energijo, prav tako pa so anketo izvedli med velikimi, 
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srednjimi in malimi podjetji, bo primerjava zanimiva. Predvsem iz stališča, ali se je v 

vmesnem času med slovenskimi podjetji spremenilo dojemanje pomena energetske varčnosti 

in energetske učinkovitosti.  

V drugem, raziskovalnem delu naloge, bomo preverili vpliv naslednjih hipotez na izvajanje 

programov energetske učinkovitosti v slovenskih MSP: 

- H1: Pri energetski ozaveščenosti ne obstajajo statistično značilne razlike v odvisnosti od 

velikosti podjetja. 

- H2: Med spremenljivkami, s katerimi ugotavljamo energetsko ozaveščenost, obstaja 

linearna povezanost. 

Pri hipotezi H1 bomo poskušali s pomočjo t-testa preverili ali ima velikost podjetja statistično 

pomembno vlogo pri odgovorih na posamezna vprašanja, ki zadevajo energetsko 

ozaveščenost. Gre za vprašanja o posedovanju energetskih standardov, energetskega 

certifikata, zaposlovanja strokovnjakov za energetska vprašanja, sodelovanja z zunanjimi 

strokovnjaki za energetska vprašanja, merjenja ogljičnega odtisa in posedovanja sistemov za 

upravljanje z energijo. 

Pri hipotezi H2 bomo preverjali, ali med, v prejšnjem odstavku omenjenimi spremenljivkami 

(posedovanje energetskih standardov, energetskega certifikata, zaposlovanje strokovnjakov za 

energetska vprašanja, sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki za energetska vprašanja, merjenje 

ogljičnega odtisa in posedovanje sistemov za upravljanje z energije), obstaja korelacijska 

povezanost (merjeno s pomočjo Pearsonovega korelacijskega koeficienta), večja od 0,69. Če 

je večja od tega koeficienta, pomeni, da med njimi obstaja močna korelacijska povezanost. 

S pomočjo anketnega vprašalnika bomo preverili vpliv identificiranih ovir na izvajanje 

programov energetske učinkovitosti v slovenskih MSP. V ta namen smo uporabili slovensko 

mrežo energetskih menedžerjev, ki so končali izobraževanje po mednarodno priznanem 

programu EUREM. V okviru projektu CEEM (Central Environmental and Energy 

Management as a Kit for Survival) smo sodelovali tudi s strokovnjaki s Centra za energetsko 

učinkovitost Instituta Jožef Stefan. 

1.4 Metodologija 

Magistrska naloga je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu smo na podlagi razpoložljivih 

virov poglobljeno proučili in analizirali trende s področja energetske učinkovitosti, ukrepe za 

povečanje energetske učinkovitosti na ravni države in podjetij ter pomen energetske 

učinkovitosti za razvoj gospodarstva. Na takšen način smo dobili osnovo in izhodišča za 

izvedbo kvantitativne raziskave, ki je izvedena v drugem delu magistrske naloge. 

Prvi del analize temelji na enem od kazalnikov gospodarske aktivnosti (stopnja rasti BDP) 

Slovenije za obdobje od leta 1995 do leta 2012, trendu oskrbe z energijo in prikazu skupne 
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energetske intenzivnosti Slovenije in EU-27 v tem obdobju. Obdobje 1995–2012 je bilo 

izbrano zato, ker podatki zajemajo obdobje velikega preoblikovanja družbene strukture in 

podjetništva v Sloveniji. 

V nadaljevanju magistrske naloge sta izvedeni anketa in analiza ovir za izvajanje programov 

energetske učinkovitosti v slovenskih MSP. V povezavi s tem smo želeli raziskati, kaj 

podjetja žene v naložbe v energetsko učinkovitost in kje se na tem področju kažejo največje 

ovire ter kakšen je vpliv vlaganj v energetsko učinkovitost na razvoj in konkurenčnost 

analiziranih MSP. Anketa je bila izvedena s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je kot priloga 

prikazan v zadnjem delu magistrske naloge. Anketo so anketiranci izpolnjevali prek spleta, 

izvedli pa smo jo na namenskem vzorcu več kot 100 udeležencev, ki so bili k sodelovanju 

povabljeni namensko prek elektronske pošte. Podjetja smo izbrali na ta način, da smo zajeli 

tiste panoge, ki so za slovensko gospodarstvo najpomembnejše, hkrati pa iz teh panog 

izhajajo tudi največji porabniki energije. Glede na geografski kriterij smo poskušali v 

raziskavo zajeti vsaj po eno podjetje iz vsake slovenske regije.  

1.5 Omejitve in predpostavke 

Omejitve: raziskava ima tako geografske kot tudi časovne omejitve. Geografsko omejitev 

predstavlja dejstvo, da smo v analizo zajeli samo države, ki jih prištevamo med članice EU 

(EU-27), časovno omejitev pa predstavlja analizirano obdobje 1995–2012. Podatke smo 

pridobili iz poročil evropskega in slovenskega statističnega urada, predstavljeni pa so na letni 

ravni.  

Naslednjo omejitev predstavlja tudi dostopnost vzorca za izvedbo anketiranja, namreč 

potencialni anketiranci so zelo zasedeni in pogosto nimajo dovolj časa in potrpežljivosti za 

opravljanje obsežnejšega anketiranja, kot je bilo naše, saj celoten postopek natančnega in 

celovitega izpolnjevanja traja več kot 15 minut. Zaradi tega smo na začetku na večje število 

elektronskih naslovov podjetij poslali dopis z željo po izvedbi anketiranja. Upoštevati je treba 

tudi dejstvo, da anketiranci varujejo svoje poslovne skrivnosti in nam zato včasih ne dajo 

povsem iskrenih ali neposrednih odgovorov ter nam tako morda kaj tudi zamolčijo. 

Predpostavke: predpostavljamo, da bi lahko s pomočjo večjih naložb v energetsko 

učinkovitost podjetij spodbudili gospodarsko rast, kar je še posebej pomembno v sedanjih 

pogojih gospodarsko-finančne krize. Pri tem predpostavljamo, da v državah, kjer za stroške 

energije namenijo manj sredstev (so posledično tako bolj energetsko učinkovite), posledice te 

krize niso tako izrazite. Povprečni stroški energije v okviru EU znašajo približno 11,5 % BDP, 

na Kitajskem je ta delež blizu 13 %, v Rusiji približno enak kot v EU, v ZDA pa je manjši od 

9 %. Pri tem moramo opozoriti tudi na dejstvo, da se kljub naporom za večjo energetsko 

učinkovitost delež sredstev, ki jih namenjamo za energijo, ne zmanjšuje. Razlog je v rasti cen 

energentov in večjih potrebah po energiji, saj smo priča pojavu tako imenovanega 
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Jevonsovega paradoksa, ko se navkljub večji energetski učinkovitosti potrebe po energiji ne 

zmanjšajo. 

Hkrati predpostavljamo, da se v slovenskih podjetjih ne zavedajo dovolj pomena energetske 

učinkovitosti v njihovem poslovanju in temu področju ne pripisujejo dovolj pozornosti. 

Zaradi tega je treba na ravni države to področje sistematično urediti, s čimer bi slovenske 

podjetnike spodbudili, da bi več vlagali v energetsko učinkovitost svojega poslovanja. S tem 

bi pozitivno vplivali tako na slovenski BDP kot tudi na uspešnost njihovega lastnega 

poslovanja, merjeno skozi večji dobiček zaradi manjših stroškov za energijo. 
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2 ENERGETSKA UČINKOVITOST  

V strokovnih besedilih o energetiki se veliko uporablja pridevnik energetski. Beseda 

energetski je namreč pridevnik samostalnika energetika, ki pomeni nauk o energiji, njenih 

oblikah, spremembah in zakonih. Energetska učinkovitost je torej učinkovitost nauka o 

energiji in ne učinkovito izrabljena energija (Kuhta in Brunčič 2013). Za začetek definirajmo 

nekaj besed iz energetske terminologije.  

2.1 Definicije in pomen besed 

Energetsko učinkovitost opredeljujemo na različne načine, zato ne obstaja samo ena natančna 

definicija. Debrecin, Tomšić in Robić (2010) izhajajo iz dejstva, kaj dejansko pomeni 

učinkovito izrabljati energijo. To pomeni uporabo na način, da imamo minimalne morebitne 

izgube ali, da za dosego želenega rezultata uporabimo čim manj energije. V energetskem 

standardu 50001 je energetska učinkovitost razmerje ali drugi količinski odnos med učinki 

delovanja, storitve, blaga ali energije in vloženo energijo (ISO 2011b). Lah (2008) energetsko 

učinkovitost razlaga kot razmerje med končno porabo energije in oskrbo z energijo. 

Energetsko učinkovitost je mogoče izraziti na več načinov, vedno pa mora biti količinsko in 

kakovostno opredeljena ter merljiva. V okviru upravljanja z energijo se lahko rezultati merijo 

glede na energetsko politiko, okvirne in izvedbene cilje ter druge zahteve glede energetske 

učinkovitosti. Učinkovitost rabe energije spremljamo s kazalniki. Kazalniki energetske 

učinkovitosti so lahko enostaven parameter, preprosto razmerje ali zapleten model. Primeri 

kazalnikov energetske učinkovitosti lahko vključujejo porabo energije v časovnem obdobju, 

porabo energije na proizvodno enoto in modele z več spremenljivkami (ISO 2011b). Pri tem 

je treba poudariti, da energetska učinkovitost ni varčevanje z energijo, saj se le-to vedno 

povezuje z zmanjševanjem ugodnosti, na drugi strani pa energetska učinkovitost temelji na 

pogoju, da je končni rezultat optimirane aktivnosti enake kakovosti, kot je bil pred izvedbo 

programa energetske učinkovitosti (Sučić idr. 2014)  

Energetska intenzivnost je definirana kot poraba primarne energije na enoto BDP. Mlakar 

(2009) prikazuje energetsko intenzivnost kot razmerje med količino energije, izraženo v tonah 

ekvivalentne nafte (toe), in BDP. Ta kazalec omogoča vrednotenje energetske učinkovitosti 

na državni ali sektorski ravni. V praksi se je kazalec energetske intenzivnosti potrdil kot 

kakovosten in uporaben kazalnik zaradi enostavnosti načina računanja in enostavne 

interpretacije dobljenih izračunov. Energetska intenzivnost in spremenljivke, ki nanjo 

vplivajo, so postale pomemben element v strategijah za zmanjšanje toplogrednih plinov v 

različnih industrijskih sektorjih (Schipper 2000). Povezava med energetsko intenzivnostjo in 

energetsko učinkovitostjo je obratno sorazmerna. Pri večji energetski učinkovitosti se 

zmanjšuje energetska intenzivnost, zato je potrebne manj energije za proizvodnjo enote BDP 

in obratno, ko gre za rast porabe energije in povečanje energetske intenzivnosti. Najpogosteje 
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je to vzrok za zmanjšanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu, kar privede do povečanja 

porabe energije za proizvodnjo ene enote BDP (Gelo 2010).  

Trajnostna raba energije je definirana kot zadoščanje potreb današnjih generacij, pri čemer ni 

ogrožena zmožnost zadostitve potreb prihajajočih generacij, ob tem pa je tehnologija 

trajnostna, če: zelo malo ali celo nič ne prispeva h klimatskim spremembam zaradi človeških 

potreb, je zmožna proizvajati energijo za več generacij brez znatnega zmanjšanja 

uporabljenega vira, prihajajočim generacijam pa ne pušča posledic. Termin trajnostna raba, 

uporabljen v industriji in storitveni dejavnosti, predstavlja dejstvo, da mora taka industrija: 

varčevati z energijo in drugimi viri, reciklirati materiale, zniževati emisije toksičnih snovi 

skozi celoten proizvodno-potrošniški ciklus, biti v harmoniji, sozvočju z lokalno klimo, 

tradicijo, kulturo in okolico ter biti sposobna trajno izboljševati in hkrati ohranjati ekološko 

bilanco na lokalni in globalni ravni (Coley 2008). 

Učinkovita raba energije nam opiše, kako učinkovito smo sposobni uporabiti energijo 

vhodnega energenta. Ta količina porabljene energije je izražena z enim ali več številčnimi 

kazalniki, ki so izračunani ob upoštevanju tehničnih značilnosti, porabe energije, projektne 

zasnove in položaja v zvezi s klimatskimi parametri, osončenjem in vplivom sosednjih 

konstrukcij, lastne proizvodnje energije ter drugih dejavnikov, vključno z notranjo klimo, ki 

vplivajo na potrebe po energiji (Moore 2007). 

Energetska politika je izjava podjetja o njegovih celovitih namenih in usmeritvi v zvezi z 

njegovo energetsko učinkovitostjo, ki jo formalno poda oseba ali skupina ljudi, ki na najvišji 

ravni usmerjajo in obvladujejo podjetje v okviru meja sistema upravljanja z energijo (ISO 

2011b). 

Energetska ozaveščenost pomeni informirane in motivirane zaposlene v smislu učinkovite 

rabe energije v delovnem in življenjskem okolju (Sučić idr. 2014). Energetska ozaveščenost 

pomeni tudi usposobljenost in zavedanje v smislu razumevanja in izvajanja ukrepov 

energetske učinkovitosti (Morvay in Gvozdenac 2008).  

V magistrski nalogi bomo najpogosteje uporabljali besedno zvezo energetska učinkovitost v 

povezavi z ostalo energetsko terminologijo, s katero jasno definiramo izrazja, ki so navedena 

v standardih in zakonih. Pri tem ne gre za definicije, ki jih zahteva urejena terminologija, saj 

njihov namen ni definiranje stroke oziroma njenega izrazja, pač pa opredelitev posebnih 

izrazov, ki so v strokovni literaturi, standardih oziroma zakonih uporabljeni (Kuhta in Brunčič 

2013). 

2.2 Poraba energije in trendi v smeri obnovljivih virov energije 

Na energetskem trgu smo priča velikim spremembam. V Sloveniji smo kljub ustvarjenim 

prihrankom med letoma 1999 in 2004 pri porabi električne energije na račun učinkovitejše 
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tehnologije električnih naprav, učinkovitejših gospodinjskih aparatov, varčnih žarnic ipd. v 

nadaljnjih letih te prihranke izničili, saj je poraba električne energije v gospodinjstvih narasla 

za 11 %, v industriji pa za 10 %. Do leta 2009 je poraba energije sicer zopet nekoliko padla, 

kar pa lahko v veliki meri pripišemo posledicam gospodarske krize in nižji poslovni 

aktivnosti. Kljub vsem spremembam izstopa dejstvo, da je v analiziranem obdobju končna 

cena električne energije konstantno naraščala. V Sloveniji je od leta 2005 do leta 2012 končna 

cena električne energije narasla za približno 25 %. Naprave, kot so gospodinjski aparati in 

zabavna elektronika, postajajo vse bolj varčne, vendar pa se težava pojavi, ko gospodinjstvo 

kupi novo, sicer varčno napravo, a stare ne zavrže ali pa jo podari oziroma proda. Tako je v 

uporabi vedno več naprav in s tem se poraba energije veča, kljub večji varčnosti novih naprav. 

Spet novi problem oziroma porast porabe električne energije predstavljajo električna vozila. 

Električna vozila sicer ne onesnažujejo okolja ob samem delovanju, vendar pa zahtevajo neki 

vir energije. Če ta energija ni pridobljena iz obnovljivih virov, ne samo, da povečamo porabo 

električne energije, pač pa povečamo tudi onesnaženost (SURS 2014). 

Obnovljivi viri energije so tisti, za katere menimo, da so večni in neizčrpni. Prednosti 

obnovljivih virov energije se kažejo v omogočanju ustvarjanja novih delovnih mest v 

industrijah obnovljivih virov energije, v večji okoljski prijaznosti in v njihovi neomejeni 

uporabi. Imajo pa tudi ti viri energije svoje slabosti, ki se kažejo v tehnološko zelo dragi 

investiciji in v ne popolnoma razviti tehnologiji. V prihodnosti lahko pričakujemo, da bo 

razvoj izrabe obnovljivih virov energije usmerjen zlasti v nižanje stroškov za proizvodnjo teh 

tehnologij in povečevanje njihovih izkoristkov. Na znižanje stroškov bo vplivala zlasti 

ekonomija obsega pri proizvodnji naprav ob povečanem povpraševanju po teh tehnologijah. 

Velik prodor razpršenih, od vremenskih razmer odvisnih tehnologij, bo zahteval sočasen 

razvoj in nadgradnjo upravljanja omrežij v aktivna omrežja, vključno z optimizacijo 

proizvodnje električne energije (Urbančič 2012). 

V nadaljevanju so na kratko opisani nekateri od pomembnejših obnovljivih virov. 

Sončna energija: V osnovi obstajata dva načina izkoriščanja sončnega sevanja, pretvorba 

sončne energije v toploto in neposredna pretvorba v električno energijo s pomočjo sončnih 

celic. Sončne fotonapetostne pretvornike uporabljamo za neposredno pretvorbo sončne 

svetlobe v električno energijo. Te fotovoltaične celice so lahko izdelane iz monokristalnega 

ali polikristalnega silicija, amorfnega silicija, kadmijevega telurida ali bakreno-indij-

diselenida. Fotovoltaične celice ali sončne celice pretvarjajo sončno energijo neposredno v 

električno energijo. Proizvajajo električno energijo brez gibljivih delov, delujejo tiho, brez 

emisij in večjega vzdrževanja. Fotovoltaične celice delujejo po fotoelektričnem načelu in se 

uporabljajo za neposredno pretvorbo sončne energije v električno energijo. Zelo tanka 

kristalna plast silicija se, ko je izpostavljena sončnemu sevanju, obnaša kot polprevodniška 

spojina (Focus, društvo za sonaraven razvoj 2014).  
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Geotermalna energija: Je toplota Zemljine notranjosti. Pri geotermalnih izvorih gre za 

akumulirano toplotno energijo v notranjosti Zemlje oziroma v masi kamnin in tekočih fluidov 

Zemljine skorje. V notranjosti Zemlje nastajajo ogromne količine toplote, ki nenehno potujejo 

iz globin na površje, pri čemer se večina toplotne energije prenaša s konvekcijo toplote. Ta 

naravna energija je ekonomsko pomembna pod pogojem, da je osredotočena na omejenem 

področju, kot so rudna nahajališča in naftna ležišča, torej v vulkanskih in geotermalnih 

področjih Zemlje. Konvencionalna izraba geotermalne energije se deli na (Grobovšek 2006): 

- visokotemperaturne vire s temperaturo vode nad 150 °C, ki jih izrabljamo za proizvodnjo 

elektrike, in 

- nizkotemperaturne vire s temperaturo vode pod 150 °C, ki jih v glavnem izrabljamo 

neposredno za ogrevanje. 

Največ geotermalne energije porabimo za ogrevanje. Glede na deleže je razdelitev uporabe 

geotermalne energije naslednja (Grobovšek 2006): 

- ogrevanje 35 %, 

- bazeni (balneologija) 15 %, 

- rastlinjaki 14 %, 

- ribogojnice 10 %, 

- industrija 10 %, 

- klimatizacija 1 %, 

- toplotne črpalke 13 % in 

- drugo 2 %. 

Evropa geotermalno energijo izkorišča predvsem za pridobivanje električne energije in 

ogrevanje stanovanj ter industrijskih objektov, v kmetijstvu jo uporablja za ogrevanje 

rastlinjakov, uporablja se še v turizmu in v nekaterih drugih dejavnostih. Najboljše pogoje za 

izkoriščanje geotermalne energije v Evropi imajo Islandija, Italija in Grčija. Največja 

elektrarna, ki deluje s pomočjo geotermalne energije, je bila v Italiji zgrajena že leta 1913, 

njena električna moč pa znaša 390 MW. 

Toplotna črpalka: Pri svojem delovanju izkorišča toploto okolice, zraka, podtalnice in 

površinske vode, toploto, akumulirano v zemlji in kamnitih masivih, ter odpadno toploto 

tehnoloških procesov, ki jo pretvarjajo v uporabno toploto za ogrevanje prostorov in pripravo 

tople sanitarne vode. Toplotna črpalka odvzema toploto okolici na nižji temperaturni ravni in 

jo oddaja v sistem na višji temperaturni ravni, torej ogreva. Gre za krožni proces, pri katerem 

delovni medij toplotne črpalke v uparjalniku odvzame toploto okolici. Delovni medij se pri 

tem upari. Zaradi dela, dovedenega s kompresorjem, se mediju povečata temperatura in tlak, v 

kondenzatorju pa se medij ponovno utekočini in pri tem v sistem ogrevanja odda toploto. Pred 

ponovnim vstopom v uparjalnik potuje medij skozi dušilni ventil, kjer se razširi na začetni 

tlak. Kompresor za svoje delovanje potrebuje pogonsko energijo. Razmerje med pridobljeno 

toploto in vloženim delom, pogonsko energijo, imenujemo grelno število. Za obratovanje 
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toplotne črpalke je potrebna električna energija. Grelno število toplotne črpalke znaša 3 do 4 

(z 1 kW porabljene električne energije pridobimo 3–4 kW toplotne energije). Sodobne 

toplotne črpalke običajno dosegajo vrednosti grelnega števila tudi več kot 3,5, kar pomeni, da 

lahko z enim delom vložene energije pridobimo več kot trikratnik dela nizkotemperaturne 

toplote. Toplotne črpalke pri svojem delovanju izkoriščajo različne medije, zato jih glede na 

to delimo v tri skupine (Grobovšek 2006): 

- toplotne črpalke zemlja/voda: izkoriščajo toploto iz zemlje, in sicer s pomočjo zemeljskih 

zbiralnikov ali zemeljskih sond;  

- toplotne črpalke voda/voda: toploto pridobivajo iz več ali manj konstantne temperature 

podtalnice in s tem dosegajo konstantne izkoristke, tudi pri hladnejših dnevih;  

- toplotne črpalke zrak/voda pa izkoriščajo od sonca segreto toploto zraka. V hladnejših 

dnevih lahko za dogrevanje priklopimo drugo ogrevalno napravo. 

Biomasa: Pri lesni biomasi gre za trdno biomaso v obliki olesenelih delov rastlin. To so vse 

rastline, ki za gradnjo svojih delov tvorijo celulozo. Najbolj pogosto so uporabljeni les iz 

gozda, ostanki industrijske rabe in rastlinski ostanki kmetijsko-predelovalnega sektorja. 

Najbolj smotrna energetska izraba lesne biomase bi bila njena raba za pridobivanje primarne 

energije v obliki toplote v procesu zgorevanja. Surovine lesne biomase lahko izvirajo 

neposredno iz gozda ali pa jih pridobimo iz ostankov sečnje in industrijske rabe lesa ter 

kmetijskih ostankov (Novak in Medved 2000). Lesna biomasa je lahko v obliki: 

- polen, 

- lesnih sekancev, 

- briketov in 

- peletov. 

Uporaba lesne biomase v energetske namene je večinoma omejena na zgorevanje, ki nam 

prinese dokaj enostavno obliko energije v obliki toplote. Ta toplota se lahko uporabi za 

ogrevanje bivalnih in drugih prostorov, mogoče pa jo je uporabiti tudi za segrevanje vode do 

uparitve in jo s tem pretvoriti v energijo pare za pridobivanje električne energije. 

Bioplin: Lahko je pridobljen iz organske biomase (koruze, travniške trave, krmne pese, listov 

sladkorne pese, sončnic, ogrščice) ter hlevskega gnoja in gnojevke. Sproščanje bioplina 

poteka v procesu anaerobne digestacije (fermentacije). Pridobljeni plin ima podobne lastnosti 

kot zemeljski plin, zato ga lahko uporabimo za proizvodnjo električne energije in toplote ter 

kot pogonsko gorivo kmetijske mehanizacije. Pri bioplinu gre za zmes plinov, ki nastane pri 

anaerobnem vrenju, to je brez prisotnosti kisika, v napravi, ki jo imenujemo digestor oziroma 

fermenter. Razkroj biomase in živalskih odpadkov poteka ob pomoči razkrojnih organizmov, 

kot so bakterije in plesni. 

Vetrna energija: Prvi, ki so energijo vetra začeli izkoriščati, so bili Egipčani, saj so že pred 

več kot 5000 leti uporabljali primitivna jadra za pogon ladij po Nilu navzgor, proti toku. Na 
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kopnem so energijo vetra začeli uporabljati mnogo kasneje kot na morjih. Prvi mlini na veter 

so bili na področju današnje Aleksandrije v Egiptu, približno okoli 3000 let pred našim 

štetjem. Obstaja tudi možnost, da so take mline imeli že Babilonci in Asirci. Konec 18. 

stoletja je v Evropi in Ameriki delovalo na deset tisoč mlinov na veter z izstopno močjo okoli 

50 kW. Te velike mline so postopno zamenjali parni stroji. Energije vetra ne spremljajo 

škodljivi odpadki, niti oddani plini, ki bi ogrožali naše zdravje in okolje. Ob tem je 

sorazmerno poceni, če odmislimo začetno investicijo. Omogoča tudi nemoteno kmetovanje, 

četudi vetrnice stojijo sredi obdelovalne zemlje. Nekateri se sicer pritožujejo, da pogled na 

vetrnice kazi videz krajine in da so rotorji včasih preglasni ali da so potencialna nevarnost za 

ptice. Vendar prednosti energije vetra daleč prekašajo slabosti, zato bo to zagotovo energija 

prihodnosti v vseh deželah, kjer je vetra dovolj. Predvsem lahko poudarimo možnost 

kombiniranja izrabe vetrne in sončne energije, pri čemer nam obe skupaj lahko ponekod 

zamenjata potrebe po klasičnih virih energije (Wilkes 2010). 

Hidroenergija: Voda je najpomembnejši obnovljivi vir energije in kar 21,6 % vse električne 

energije na svetu proizvedemo z izkoriščanjem energije vode oziroma hidroenergije. 

Pretvorba hidroenergije v električno energijo poteka v hidroelektrarnah. Količina pridobljene 

energije je odvisna tako od količine vode kot od višinske razlike vodnega padca. 

Hidroelektrarna pridobiva električno energijo iz potencialne energije vode. Za zajezeno rečno 

strugo nastane umetno jezero oziroma akumulacija, voda v akumulacijskem jezeru pa 

predstavlja shranjeno, a še ne pridobljene energije (primarna energija). Po dovodnem tunelu, 

ki je lahko različno dolg; glede na tip elektrarne (pretočna ali akumulacijska) se potencialna 

energija vode spreminja v kinetično, ki je največja tik pred vstopom v turbino. V turbini se 

kinetična energija vode pretvori v mehansko (turbina se zavrti). Na os turbine je nameščen 

rotor generatorja, ki se tako vrti skupaj s turbino in v statorju generatorja inducira napetost, ki 

predstavlja pridobljeno električno energijo (sekundarna energija). Električna napetost na 

generatorju je dokaj nizka (običajno nekaj kV), zato se s transformatorji pretvori v višjo 

napetost, ki omogoča prenos na daljše razdalje do končnega uporabnika (končna energija) 

(Voršič in Orgulan 1996). 

Glavna prednost OVE so njihova neomejena trajnost, velik potencial in enakomernejša 

prerazporeditev, glavna pomanjkljivost pa je časovna spremenljivost moči. »Nič čudnega, če 

so naši predniki slavili sonce kot božanstvo, saj je pravir vsega, kar potrebuje življenje na 

Zemlji« (Lovelock 2007). OVE predstavljajo tehnologijo prihodnosti, pri čemer ima tudi 

Evropa pionirsko vlogo. Gre za gospodarsko vejo s stopnjami rasti, ki jih poznata samo 

informacijska in komunikacijska tehnologija (Tischer idr. 2008). Po mnenju nekaterih 

strokovnjakov (npr. Knies iz Transmediteranske kooperacije za čisto energijo) bi lahko 

Sahara s sončno energijo pokrila celotne svetovne potrebe po električni energiji. Vendar pa 

zaradi nestalnosti sončne in vetrne energije potrebujemo vmesno, prenosno obliko energije, ki 

jo lahko skladiščimo (Lovins 2011). Strokovnjaki zato menijo, da bi gorivo 21. stoletja lahko 

predstavljal vodik, ki ga lahko proizvedemo s pomočjo energije sonca in vetra – pridobili bi 
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ga torej z obnovljivo energijo. Nekatere industrijske panoge že sprejemajo izziv in razvoj 

usmerjajo v tehnologije s čim manjšim vplivom na okolje. Avtomobilska industrija kot 

pogonsko gorivo že na veliko uvaja OVE, med njimi vodik, biodizel in bioetanol. Tudi 

gradbena industrija sledi tem trendom, saj se gradijo hiše, ki »imajo enako ali še manjšo letno 

porabo energije kurilnega olja na kvadratni meter ogrevane površine kot najvarčnejši 

avtomobil, kar predstavlja velik potencial k razbremenjevanju okolja v prihodnosti« (Zbašnik 

Senegačnik 2008). 

2.3 Pregled znanstvenih in strokovnih mnenj o pomenu energetske učinkovitosti 

Znano je, da povprečni Evropejec letno za energijo porabi več kot 1.000 EUR (Debrecin, 

Tomšić in Robić 2010). Stroški primarne energije, vključno z gorivi, zlasti fosilnimi, znaša na 

globalni ravni letno okrog 4 % BDP – v Sloveniji 2 milijardi EUR oziroma 5 % BDP 

(Urbančič 2012). Za leto 2008 je ocenjeni skupni letni strošek (brez davkov in dajatev) glede 

na skupno rabo primarne energije v državi znašal okrog 1,95 milijarde EUR oziroma okrog 

5,2 % BDP. Z doseganjem cilja zmanjšanja rabe energije za 20 % z izboljšanjem energetske 

učinkovitosti je mogoče prihraniti okoli 390 milijonov EUR/letno oziroma več kot 1 % BDP 

glede na leto 2008. Navedeni znesek predstavlja konservativno ocenjen potencial za 

izboljšanje energetske učinkovitosti v Sloveniji do leta 2020 (Česen 2010). 

V Evropi se velik del energije še vedno neracionalno porabi zaradi neučinkovite opreme in 

neozaveščenosti uporabnikov energije, kar predstavlja strošek brez koristi. Večja energetska 

učinkovitost pomeni skladno s 3. členom Direktive 2006/32/ES povečanje učinkovitosti rabe 

končne energije in za skupno evropsko gospodarstvo manjšo odvisnost od uvoza iz tretjih 

držav, večje spoštovanje okolja in nižje stroške. To je lahko posledica sprememb v tehnologiji 

ter obnašanja porabnikov in/ali gospodarskih sprememb. Energetska učinkovitost bi tako 

posredno postala največji energetski vir v Evropi. Učinkovita raba energije lahko prispeva k 

zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in posledično k ublažitvi podnebnih sprememb. 

Učinkovita raba energije je lahko tudi stroškovno najbolj učinkovit ukrep za doseganje 

ciljnega deleža obnovljivih virov energije v bilanci rabe bruto končne energije do leta 2020 

(Sučić idr. 2014). 

Osredotočenost na prihranke energije, ki je glavni cilj politik energetske učinkovitosti, lahko 

pripelje do podcenjevanja polne vrednosti energetske učinkovitosti nacionalnih in svetovnih 

gospodarstev. Energetska učinkovitost lahko prinese številne koristi, med njimi tudi 

izboljšanje vzdržnosti energetskega sistema, podpiranje strateških ciljev za gospodarski in 

družbeni razvoj, spodbujanje okoljskih ciljev in splošno povečanje blaginje. Glavne koristi 

energetske učinkovitosti so: makroekonomski razvoj, pozitiven vpliv na javne proračune, 

zdravje in dobro počutje ljudi, produktivnost v industriji in povečanje zanesljivosti oskrbe z 

energijo. Poleg tradicionalnih koristi zmanjšanja emisij, porabe energije in toplogrednih 

plinov so se naložbe v ukrepe energetske učinkovitosti pokazale kot sposobne vrniti 4 USD za 
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vsak vloženi USD. Glede na številne koristi imamo tudi številne izzive na področju 

energetske učinkovitosti – gre za povratni učinek, ki pa ni vedno negativen. V resnici se 

povratni učinek pogosto kaže kot pozitiven rezultat pri doseganju širših družbenih in 

gospodarskih ciljev (IEA 2014).  

Energetska učinkovitost predstavlja odlično priložnost za spopadanje s številnimi glavnimi 

evropskimi izzivi 21. stoletja hkrati. Energetska učinkovitost je sredstvo, ki omogoča 

(EUFORES 2013): 

- blaženje podnebnih sprememb; 

- zagotovitev varne oskrbe z energijo brez odvisnosti od uvoza fosilnih goriv; 

- omejevanje stroškov energije za zasebna gospodinjstva in podjetja; 

- da podjetje, ki izvaža tehnologije za učinkovitost, postane dobavitelj tehnologije za ves 

svet. 

S tehnološkimi možnostmi in spremenjenim ravnanjem bi lahko do leta 2020 dosegli veliko 

zmanjšanje povpraševanja po primarni in končni energiji. Na inštitutu Fraunhofer ISI (v 

EUFORES 2013) so izračunali, da je mogoče do leta 2050 v primerjavi z izhodiščnimi 

scenariji zmanjšati povpraševanje po primarni energiji za 67 %. Prav tako ocenjujejo, da je 

92 % možnosti za prihranek stroškovno učinkovitih, kar pomeni, da je prihranek skoraj vsake 

energetsko učinkovite možnosti večji od njenih stroškov, če upoštevamo stroške življenjskega 

cikla. Na podlagi ugotovitev te študije bi finančna vrednost vseh možnih prihrankov do leta 

2050 lahko znašala več kot 500 milijard EUR več, kot je bilo izračunano leta 2005. 

Naložbe v energetsko učinkovitost lahko zagotovijo veliko različnih koristi za različne 

interesne skupine. Bodisi z neposrednim zmanjšanjem povpraševanja po energiji in s tem 

povezanimi stroški (ki lahko omogočijo naložbe v drugo blago in storitve) bodisi z lažjim 

doseganjem drugih ciljev (na primer spodbujanjem industrijske produktivnosti). Zato nedavne 

raziskave priznavajo ogromen potencial energetske učinkovitosti, ki dokazuje svojo 

pomembno vlogo pri strateških ciljih na petih glavnih temah: povečanju vzdržnosti 

energetskega sistema, gospodarskem razvoju, socialnem razvoju, okoljski trajnosti in 

povečanju blaginje. Temeljijo na celovitem pregledu obstoječih dokazov (IEA 2014).  

Energetska učinkovitost je dokazala svoje mesto na poziciji glavnega vira energetske blaginje 

v okviru nacionalnih in mednarodnih prizadevanj za doseganje trajnostnih ciljev. To se odraža 

v paradigmi, ki se začenja na strani ponudbe in povpraševanja v prizadevanju, da bi dosegli 

gospodarsko rast, hkrati pa podpirajo varnost preskrbe z energijo, konkurenčnost in okoljsko 

trajnost. Zbirne letne naložbe v energetsko učinkovitost so ocenjene na 300 milijard USD v 

letu 2011, kar je enako skupnim naložbam v proizvodnjo premoga, nafte, plina in električne 

energije. Makroekonomisti navajajo, da je energetska učinkovitost najbolj zanesljiva oskrba z 

energijo, ki obstaja. Ekonomsko upravičene naložbe v energetsko učinkovitost naj bi 

pripomogle k bolj učinkovitemu razporejanju virov preko svetovnega gospodarstva, s 



 

17 

potencialom za povečanje do leta 2035 za več kot 40 %. Energetska učinkovitost je postala 

steber globalnih razvojnih ciljev, vključno s trajnostno energetsko politiko Združenih narodov. 

Zaradi naraščajočega povpraševanja po energiji, globalnih teženj rasti in težnje, da je treba 

nujno omejiti emisije toplogrednih plinov, se trg energetske učinkovitosti lahko hitro razvija – 

pod pogojem, da interesne skupine razumejo njegovo vrednost. Ne glede na te nove vloge 

energetske učinkovitosti projekcije kažejo, da bo v okviru obstoječih politik velika večina 

gospodarsko uspešnih naložb v energetsko učinkovitost še vedno ostala neuresničena. 

Obstajajo številne ovire, ki prispevajo k omejenim možnostim za večjo energetsko 

učinkovitost; ena od glavnih ovir je pomanjkanje pozornosti glede možnosti naložb v 

energetsko učinkovitost, ki jih imajo zainteresirane strani v zasebnem in državnem sektorju 

(IEA 2014).  

Vse bolj se priznava pomembna vloga energetske učinkovitosti pri ustvarjanju širokega 

nabora rezultatov, ki podpirajo cilje za izboljšanje blaginje in dobrega počutja – cilje, ki so 

javni in jih oblikovalci politike tako razumejo in si prizadevajo, da bi jih dosegli. Do danes ti 

širši vplivi energetske učinkovitosti niso bili sistematično ocenjeni, deloma zaradi 

pomanjkanja kritičnih podatkov in odsotnosti metodologij za merjenje njihovega obsega in 

dimenzij. Vendar pa strokovnjaki ocenjujejo, da energetska učinkovitost prinaša naslednje 

(IEA 2014): 

- Makroekonomski razvoj: Izboljšanje energetske učinkovitosti lahko prinese koristi 

celotnemu gospodarstvu, z neposrednimi in posrednimi učinki na gospodarsko aktivnost 

(merjena z BDP, zaposlovanjem, trgovinsko bilanco in energetskimi cenami). Na splošno 

analize sprememb BDP zaradi obsežnih ukrepov za energetsko učinkovitost kažejo 

pozitivne vplive z gospodarsko rastjo v razponu od 0,25 % do 1,1 % na leto. Potencial za 

ustvarjanje novih delovnih mest je od osem do 27 zaposlitev na milijon EUR vloženih 

sredstev v ukrepe za energetsko učinkovitost. Kako ukrepi energetske učinkovitosti 

vplivajo na ta področja, je odvisno od strukture gospodarstva neke države ter od 

oblikovanja in razsežnosti osnovnih politik.  

- Javni proračuni: Z zmanjšanjem javnofinančnih odhodkov za energijo in ustvarjanjem 

večjih davčnih prihodkov lahko pomembno vplivamo na proračunski položaj nacionalnih 

subjektov. Pomemben vpliv na javni proračun se kaže v nižjih stroških za energijo za 

ogrevanje, hlajenje in razsvetljavo. Eden izmed največjih vplivov na splošno se kaže v 

možnosti, da lahko s temi prihranki ustvarjamo nova delovna mesta, ker pomeni, da so ti 

vplivi tesno povezani z makroekonomskimi učinki. Čeprav je večina vlad razvila 

metodologijo za oceno stroškov in koristi za javni proračun, se celoten obseg 

proračunskih prejemkov redko ocenjuje.  

- Zdravje in dobro počutje: Energetska učinkovitost v stavbah (na primer boljša izolacija) 

ustvarja pogoje, ki omogočajo boljše prebivanje stanovalcev, zdravje in dobro počutje, še 

posebej med ranljivimi skupinami, kot so otroci, starejši in bolniki. Potencialne koristi 
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vključujejo izboljšano telesno zdravje, kot so manj simptomov bolezni dihal ter bolezni 

srca in ožilja, revmatizem, artritis in alergije, kot tudi manj poškodb.  

- Industrijska produktivnost: Industrija pogosto vidi energijo kot operativni strošek; 

prihranki energije se dojemajo kot naključne koristi naložb in ne kot osrednji del, ki 

ustvarja dodano vrednost. Vendar pa ukrepi industrijske energetske učinkovitosti poleg 

prihrankov pri stroških energije zagotovijo tudi precejšnje ugodnosti – krepitev 

konkurenčnosti, donosnosti, proizvodnje in kakovosti proizvodov ter izboljšanje 

delovnega okolja, hkrati pa tudi zmanjšanje stroškov za delovanje in vzdrževanje ter za 

okoljsko skladnost. Vrednost pridobitev produktivnosti in operativnih pridobljenih koristi 

lahko do 2,5-krat presežejo vrednosti prihrankov energije (odvisno od vrednosti naložbe). 

Tovrstni učinki na povečanje produktivnosti lahko bistveno zmanjšajo vračilno dobo za 

naložbe v energetsko učinkovitost, v nekaterih primerih s štirih let na eno leto.  

- Dobava energije: Neposredne koristi vključujejo nižje stroške za proizvodnjo energije, 

prenos in distribucijo, izboljšano zanesljivost sistema in manjšo nestanovitnost cen na 

veleprodajnih trgih. Ponudniki imajo lahko tudi posredno korist zaradi pridobitev, ki 

nastanejo kot posledica izboljšane dostopnosti energetskih storitev.  

Izboljšana energetska učinkovitost ponuja številne prednosti, ki so posebnega pomena za 

gospodarstva v vzponu in države v razvoju, ki si prizadevajo za izkoriščanje temeljnih virov 

za zmanjšanje revščine in podporo trajnostne rasti (IEA 2014):  

- Dostop: Energetska učinkovitost lahko pomaga državam pri razširitvi dostopa in 

omogoča učinkovito oskrbo z električno energijo, da lahko več ljudi dostopa do energije 

z obstoječo energetsko infrastrukturo.  

- Razvoj/rast: Energetska učinkovitost ima vrsto pozitivnih učinkov, ki podpirajo 

gospodarsko rast, na primer z izboljšanjem industrijske produktivnosti in zmanjšanjem 

uvoznih računov za energente.  

- Dostopnost/revščina: Energetska učinkovitost lahko poveča dostopnost energetskih 

storitev za revnejše družine z zniževanjem stroškov na enoto za osvetljevanje, ogrevanje, 

hlajenje in druge storitve.  

- Lokalno onesnaženje: Energetska učinkovitost (tako na strani ponudbe kot tudi končne 

rabe) lahko pomaga zmanjšati potrebo po proizvodnji energije, hkrati pa podpira 

gospodarsko rast.  

- Prilagodljivost podnebnim spremembam: Z zmanjšanjem potreb po energetski 

infrastrukturi lahko energetska učinkovitost zmanjša količino potrebnih sredstev, ki so 

izpostavljena ekstremnim vremenskim dogodkom (primer daljnovodov v Sloveniji, ki so 

bili ob žledolomu izpostavljeni poškodbam). 

Velik del potencialov energetske učinkovitosti je gospodarnih, vendar ovire za energetsko 

učinkovitost zavirajo njihovo uresničitev. Nekatere glavne ovire so (EUFORES 2013):  
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- pomanjkanje motivacije in dostopa do informacij (pridobivanje informacij o najbolj 

energetsko učinkovitih rešitvah je drago, energetska učinkovitost je samo en dejavnik pri 

odločanju o nakupu); 

- finančne omejitve (za nekatere vlagatelje je lahko kapital za naložbe v energetsko 

učinkovitost omejen ali drag); 

- deljene spodbude (prejemnik naložbe v energetsko učinkovitost ni vedno tisti, ki mora 

plačati zanjo); 

- odpor do tveganja (obdobja povrnitve naložb v energetsko učinkovitost so včasih dolga, 

kar povzroča veliko negotovost pri morebitnih vlagateljih). 

Raziskave Energy Efficiency Watch 2013 so pokazale, da so ukrepi energetske učinkovitosti 

najučinkovitejši, če so različne vrste instrumentov za izvajanje ukrepov združene v celovite 

svežnje sektorskih ukrepov. V stavbnem sektorju bi na primer takšni svežnji morali biti 

namenjeni končnim uporabnikom in krovnim organizacijam, zasebnim gospodinjstvom in 

institucionalnim vlagateljem. Razlikovati je mogoče med dvema dopolnjevalnima svežnjema 

ukrepov (EUFORES 2013): 

- svežnji ukrepov za končne uporabnike energije, da bi jih obveščali o priložnostih za 

energetsko učinkovitost, jim ponujali nasvete in finančno podporo ter določili regulativne 

standarde; 

- svežnji ukrepov, namenjeni dobaviteljem, na primer izobraževanje inženirjev, arhitektov 

in obrtnikov, uvedba tržnih instrumentov, kot je sistem belih certifikatov, določitev 

okvirnih pogojev za energetske storitve, zagotovitev financiranja in omogočanje 

navezovanja stikov. 

2.4 Dokumenti in ukrepi, ki spodbujajo energetsko učinkovitost v podjetjih 

EU je energetski učinkovitosti namenila vrsto dokumentov. Krovni dokument je Bela knjiga o 

energetski politiki EU (White Paper: An energy policy for the European Union), ki jo je 

Evropska komisija izdala že leta 1995. Ta dokument energetsko politiko povezuje s tremi cilji, 

ki se deloma dopolnjujejo, deloma pa so tudi konfliktni. Trije stebri te politike so zanesljiva 

oskrba z energijo, liberalizacija energetskega trga in varovanje okolja. To so hkrati izhodišča 

za izdelavo dokumentov, ki mnogo natančneje določajo energetsko učinkovitost oziroma 

gospodarjenje z energijo na makro ravni. Med temi dokumenti so pomembni zlasti (Tomšič in 

Bukarica 2009): 

- 1998 – Energetska učinkovitost v Evropski skupnosti – izhodišča za strategijo za 

racionalno rabo energije (Energy Efficiency in the European Community – Towards a 

Strategy for the Rational Use of Energy); 

- 2000 – Akcijski načrt za izboljšanje energetske učinkovitosti v Evropski skupnosti 

(Action Plan to Improve Energy Efficiency in the European Community); 
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- 2000 – Zelena knjiga Usmeritev evropske strategije k varni oskrbi z energijo (Green 

Paper Towards a European Strategy for the Security of Energy Supply); 

- 2005 – Zelena knjiga o energetski učinkovitosti ali Narediti več z manj (Green Paper on 

Energy Efficiency or Doing More with Less); 

- 2006 – Zelena knjiga »Energija«: Strategija za trajnostno, konkurenčno in varno energijo 

(The Green Paper »Energy«: A European Strategy for Sustainable, Competitive and 

Secure Energy). 

EU je v tem času izdala vrsto direktiv in uredb, ki se lotevajo energetske učinkovitosti 

(Tomšič in Bukarica 2009): 

- Direktiva o energetski učinkovitosti stavb (Directive on energy performance of buildings, 

Evropska komisija 2002 – prenovljena 2010);  

- Direktiva za obdavčenje energetskih produktov in elektrike (Directive for the taxation of 

energy products & electricity) (Evropska komisija 2003);  

- Direktiva o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo 

izdelkov, ki uporabljajo energijo (Directive on Eco-design requirements for energy using 

product) (Evropska komisija 2005); 

- Direktiva o učinkovitosti rabe končne energije in energetskih storitev (Directive on 

energy end-use efficiency and energy services) (Evropska komisija 2006); 

- Uredba za označevanje pisarniške opreme z oznako Energy Star (Regulation on Energy 

Star labelling for office equipment) (Evropska komisija 2006).  

Naštete so le nekatere, ki zadevajo podjetja vseh velikosti, bodisi v vlogi proizvajalcev bodisi 

kupcev. Odkar je Slovenija članica EU, velja to tudi za naša podjetja. 

V Evropskem parlamentu in Svetu je bila leta 2012 sprejeta Direktiva o energetski 

učinkovitosti (EED, 2012/27/EU). Direktiva EED spreminja direktivo o učinkovitosti rabe 

končne energije in energetskih storitev (ESD, 2006/32/ES), ki je začela veljati leta 2006, ter 

predstavlja korak k nadaljnjemu urejanju in usklajevanju dejavnosti držav članic na področju 

energetske učinkovitosti. Direktiva EED določa pravno zavezujoče ukrepe in posebne 

določbe za različne sektorje porabnikov energije. Direktiva od držav članic EU med drugim 

zahteva (EUFORES 2013): 

- vzpostavitev dolgoročne strategije za prenovo stavbnega fonda; 

- od leta 2014 vsako leto prenovo 3 % skupne tlorisne površine vseh javnih stavb v lasti 

osrednje vlade; 

- izvajanje določb za zelena naročila; 

- uvajanje načrta obveznosti energetske učinkovitosti; 

- povečanje uporabe pametnih števcev. 

Direktiva EED od držav članic zahteva pripravo nacionalnega akcijskega načrta energetske 

učinkovitosti (NEEAP), v katerem morajo poročati o izvajanju ukrepov energetske 
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učinkovitosti in njihovih predvidenih učinkih. Države članice so se zavezale, da bodo 

predložile drugi nacionalni akcijski načrt energetske učinkovitosti do junija 2011. Rezultati 

analize njihove vsebine, opravljene v okviru projekta Energy Efficiency Watch, so bili skrb 

vzbujajoči. Direktiva EED zato vsekakor predstavlja korak naprej, vendar rezultati projekta 

Energy Efficiency Watch kažejo na to, da ukrepi, ki se trenutno izvajajo, še zdaleč ne 

zadostujejo. Čeprav bi se direktiva EED začela uspešno izvajati, kot je predvideno, obstaja 

tveganje, da EU do leta 2020 ne bo dosegla ciljne energetske učinkovitosti. Niti ni 

samoumevno, da bo direktiva EED izvedena v polnem obsegu, saj analiza nacionalnih 

akcijskih načrtov energetske učinkovitosti in s tem povezana raziskava kažeta, da je pri 

izvajanju pogosto mogoče odkriti vrzeli. To poudarja dejstvo, da bo treba spremeniti tudi 

miselnost. Energetska učinkovitost je prepogosto razumljena kot breme in ne kot priložnost. 

Zaradi takšnega načina razmišljanja o ukrepih energetske učinkovitosti obstaja še veliko 

vrzeli, ki jih je treba zapolniti. Prav tako že izvedeni ukrepi pogosto ne dosežejo svojega 

pravega potenciala. Vseeno za ukrepe energetske učinkovitosti še vedno obstaja veliko 

priložnosti, poleg tega pa so nacionalni akcijski načrti energetske učinkovitosti pokazali 

veliko obetavnih pristopov (EUFORES 2013). 

2.5 Energetska učinkovitost na ravni EU in Slovenije 

EU se, kot smo že omenili, sooča s številnimi izzivi na področju energetike. Evropska 

strategija za trajnostno, konkurenčno in varno energijo ponuja celovit pregled težave. Pokritje 

povpraševanja in zamenjava dotrajane infrastrukture bosta v naslednjih 20 letih stala okoli 

1.000 milijard EUR. Potreben bo razvoj trga električne energije in energetskih storitev na 

notranjih trgih EU. Potrebno pa je tudi izboljšanje delovanja celotnega energetskega omrežja. 

Trenutno EU pokriva samo okoli 50 % svojih energetskih potreb iz lastnih virov, ostalo je iz 

uvoza; v naslednjih 30 letih je predvideno 70-odstotno zvišanje tega, seveda ob upoštevanju 

predvidene in napovedane gospodarske rasti (IEA 2014). Evropa je v glavnem odvisna od 

fosilnih goriv (nafta, premog, zemeljski plin), ta delež pa trenutno znaša okoli 80 %. 

Odvisnost od takšnih omejenih in neobnovljivih virov je skrb vzbujajoča. Raziskave sicer 

kažejo, da bi lahko sedanje znane zaloge nafte zadostovale nadaljnjih 35 let, zemeljskega 

plina 37 let in premoga 107 let (Shafiee in Topal 2009). EU je v slabem položaju, ki postane 

še toliko bolj negotov ob dejstvu, da je velika večina fosilnih goriv zunaj EU, v Afriki, na 

Bližnjem vzhodu in države pogosto uporabljajo svoj položaj na trgu fosilnih goriv kot orodje 

za izsiljevanje (na primer Rusija) (Nel in Cooper 2009).  

Ukrepi spodbujanja energetske učinkovitosti niso novi, nekatere države na račun teh ukrepov 

že dosegajo pomembne prihranke. Slika 1 kaže slovenski trend oskrbe z energijo, skupno 

energetsko intenzivnosti Slovenije in EU-27 ter stanje slovenskega BDP v obdobju 1995–

2012. Slovenija ima visoko stopnjo energetske intenzivnosti, njeno zmanjševanje pa se je v 

zadnjih letih ustavilo. S tem se Slovenija oddaljuje od povprečja EU-27, kar predstavlja 

odmik od zastavljenih ciljev (KOS 2013). 
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Slika 1: Gibanje skupne rabe energije, BDP in skupne energetske intenzivnosti v 

obdobju 1995–2012 glede na leto 1995 ter primerjava z gibanjem intenzivnosti v EU-27 

Vir: KOS 2013. 

S kazalnikom skupne energetske intenzivnosti ugotovimo, kako energetsko učinkovito je 

gospodarstvo. Slika 1 prikazuje skupno energetsko intenzivnost (Total Energy Intensity TEI), 

ki je izračunana kot količnik skupne rabe energije in BDP za posamezno koledarsko leto. 

Poraba energije na enoto BDP je eden izmed ključnih kazalcev trajnostnega razvoja, ki v 

časovni dinamiki kaže uspešnost razhajanja rasti porabe energije od gospodarske rasti. 

Kazalec se zmanjšuje, če je rast BDP-ja večja od rasti rabe energije, pritiski na okolje pa se 

zmanjšujejo, če se zmanjšuje raba energije. Energetska intenzivnost se manjša z 

izboljševanjem energetske učinkovitosti ter nam omogoča ovrednotiti porabo energije 

gospodarstva in njegovo energetsko učinkovitost. Izraža se v toe/mio EUR 2005 (porabljeno 

energijo merimo v tonah naftnih ekvivalentov, BDP države pa zaradi neposredne 

primerljivosti z državami EU pretvorimo v stalne cene preteklega leta; referenčno leto je leto 

2005) (KOS 2013). 

Največje zmanjševanje energetske intenzivnosti je bilo prisotno v drugi polovici devetdesetih 

let prejšnjega stoletja, po letu 2000 pa se je dinamika zmanjševanja umirila. Občutnejše 

zmanjševanje intenzivnosti je bilo znova zabeleženo v letih 2006 in 2007, v času gospodarske 

krize (2008–2012) pa ni bilo izrazitega trenda. Zaustavitev zmanjšanja intenzivnosti 

predstavlja odmik od želenega cilja. Na gibanje intenzivnosti oskrbe z energijo vpliva gibanje 

intenzivnosti rabe končne energije. EU-27 je leta 2011 za BDP v višini milijon EUR v letu 

2005 potrebovala 144 toe primarne energije, kar je 5,1 % manj kot leto prej. V Sloveniji smo 

torej enak proizvod ustvarili s približno 60 % večjo porabo energije kot v povprečju držav 

EU-27. V obdobju 1995–2011 se je v EU-27 intenzivnost v povprečju zmanjševala za 1,7 % 

letno, v letih 2005–2011 pa s stopnjo 2,2 %. V Slovenji se je v obdobju 1995–2011 zniževala 
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s stopnjo 1,9 %, v obdobju 2005–2011 pa s stopnjo 1,6 %. Intenzivnost slovenskega 

gospodarstva se je v obdobju 1995–2011 približala evropski (EU-27), vendar samo za štiri 

odstotne točke. Po letu 2007 se intenzivnost slovenskega gospodarstva oddaljuje od 

intenzivnosti EU-27 (KOS 2013). 

Primerjava intenzivnosti, izračunanih iz BDP v enotah standardne kupne moči, pokaže, da je 

bila intenzivnost slovenskega gospodarstva leta 2011 za 26 % višja od EU-27. Velike razlike 

obstajajo tudi med državami članicami. Energetsko najmanj intenzivna država je Irska, ki 

porabi 1,89-krat manj energije za enak BDP v enotah standardne kupne moči kot energetsko 

najbolj intenzivna Estonija. Slovenija sodi med energetsko bolj potratne države (KOS 2013). 

Zmanjšana poraba je med drugim posledica nadaljnjega prehoda evropskega gospodarstva iz 

energetsko intenzivnih v energetsko manj intenzivne dejavnosti, vendar pa ni nič manjša niti 

vloga vseh dosedanjih politik in ukrepov. Kljub vsemu pa je v EU še vedno dovolj prostora za 

izboljšave, zlasti z jasno in celovito strategijo za energetsko učinkovitost. Med njimi lahko 

omenimo smernice in strateške dokumente, kot je na primer »energetsko podnebni paket«. 

Vprašanje energetske učinkovitosti je obravnavala Direktiva 2006/32/ES, ki je služila kot 

zakonodajni okvir in temeljno vodilo za vse države članice EU na tem področju. Ta evropska 

direktiva je bila vodilo tudi za program Inteligentna energija – Evropa (IEE). Program IEE je 

ponujal pomoč organizacijam, ki so želele izboljšati energetsko učinkovitost v smeri večje 

trajnosti. Gre za program, ki se je pričel v letu 2003 s strani Evropske komisije. Program je 

del širokega pritiska za večjo energetsko ozaveščenost vseh družbenih sektorjev. Podporni 

program spodbuja energetsko učinkovitost in politiko obnovljivih virov energije z namenom 

doseganja ciljev EU strategije Evropa 2020 do leta 2020 (20-odstotno zmanjšanje emisij 

toplogrednih plinov, 20-odstotno izboljšanje energetske učinkovitosti in 20-odstotna poraba 

energije iz obnovljivih virov v EU).  

V pregledu politik in ukrepov na področju energetske učinkovitosti in varovanja okolja 

moramo vsekakor predstaviti študijo, ki se izvaja pod okriljem Eurobarometra in je bila 

objavljena v letu 2014 (Eurobarometer 2014). Predstavlja razmišljanje Evropejcev o 

energetski učinkovitosti in varovanju okolja, iz česar sledi naslednje: varstvo okolja lahko 

spodbudi gospodarstvo in zaposlovanje. Anketa o podnebnih spremembah kaže na to, da se 

80 % ljudi v EU zaveda, da sta boj proti podnebnim spremembam in učinkovita uporaba 

energije izkoriščenosti nujna za spodbujanje gospodarstva in zaposlovanje. Raziskava 

ugotavlja, da 70 % državljanov EU meni, da lahko zmanjšanje uvoza fosilnih goriv iz držav 

zunaj EU prinese gospodarske koristi za EU. Ta študija je zato močno sporočilo vodjem EU, 

naj se odločijo za odločne akcije varovanja okolja, kar bo prispevalo k trajnostnemu 

gospodarskemu okrevanju. Po podatkih vodje Evropske komisije za podnebne ukrepe Connie 

Hedegaard (Eurobarometer 2014) raziskave potrjujejo, da Evropejci pričakujejo, da se bodo 

njihovi politiki lotili težave podnebnih sprememb. Evropejci se zavedajo, da so vlade 

nekoliko pozabile na podnebne spremembe, medtem ko so reševale gospodarska vprašanja 
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kot posledico krize. Večina (90 %) Evropejcev meni, da so klimatske spremembe resna težava. 

Podnebne spremembe predstavljajo resno težavo za ves svet, takoj za revščino in 

ekonomskimi razmerami. Petdeset odstotkov Evropejcev meni, da so podnebne spremembe 

ena od štirih največjih težav. Delež anketirancev, ki verjamejo, da je podnebje že najresnejša 

svetovna težava, je najvišji na Švedskem (39 %), Danskem (30 %) in Malti (30 %), tem 

sledijo anketiranci v vseh razvitih državah, ki veliko vlagajo v ohranjanje okolja. Velika 

večina Evropejcev podpira nacionalne ukrepe na področju energetske učinkovitosti in 

obnovljivih virov energije. Delež anketirancev, ki menijo, da je pomembno, da njihove vlade 

podpirajo izboljšanje energetske učinkovitosti do leta 2030, znaša 92 %. Enak delež 

Evropejcev je opredeljen tudi za obnovljive vire energije. 90 % vprašanih meni, da je 

pomembno, da njihove vlade določijo cilje za povečanje uporabe obnovljivih virov energije 

do leta 2030 (Eurobarometer 2014). 

2.6 Okoljski programi in standardi energetske učinkovitosti 

Metodologija SBA Fact Sheet (Evropska komisija 2009) pri izračunu kazalnikov za prikaz 

energetske učinkovitosti MSP upošteva dva prostovoljna okoljska programa in nekatere 

okoljske standarde, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.  

K povečanju energetske učinkovitosti naj bi torej prispevala dva prostovoljna okoljska 

programa – Sistem skupnosti za podeljevanje znaka za okolje ter Sistem skupnosti za 

okoljsko ravnanje in presojo (ECO – Management and Audit Scheme, kratko EMAS). Za oba 

programa je na slovenski nacionalni ravni pristojna Agencija Republike Slovenije za okolje. 

Znak za okolje (simbol okoljske kakovosti – roža) se podeli proizvodom in tudi storitvam pod 

pogojem, da izpolnjujejo vrsto meril okoljske uspešnosti, ob upoštevanju celotnega 

življenjskega cikla proizvoda. Znak zagotavlja, da so bili označeni proizvodi preverjeni s 

strani neodvisnih organov in da izpolnjujejo okoljska merila. Znak naj bi spodbujal 

proizvodnjo in storitve visoke kakovosti, predvsem iz okoljskega vidika. Zahteve glede 

energetske učinkovitosti so del teh meril. Za MSP so predvideni tudi popusti v postopku 

pridobivanja omenjenega znaka (Industry and Technology Ecolabel). Na spletni strani 

Agencije Republike Slovenije za okolje je seznam pridobiteljev eco label – znaka za okolje 

(EMAS 2014). Shema EMAS je namenjena spodbujanju primernejšega ravnanja podjetij z 

okoljem in obveščanju javnosti o vplivih njihovih dejavnosti na okolje. Gre za nadgradnjo 

ISO 14001, predvsem glede razkritij in transparentnosti ter rednega objavljanja preverjenih 

okoljskih informacij. V skladu z EMAS morajo organizacije neprestano izboljševati svojo 

okoljsko uspešnost. Energetska učinkovitost je del teh izboljšav; vključena je v okoljski 

pregled in okoljsko izjavo. Ta seznanja javnost, kako podjetje ravna z okoljem in, ali so pri 

tem vidne izboljšave. EMAS lahko pripomore k pozitivni podobi podjetja pri njegovih 

deležnikih. Vključitev v shemo EMAS odobri Agencija Republike Slovenije za okolje. 

Seznam organizacij, vključenih v sistem EMAS, je objavljen na spletni strani Agencije 

Republike Slovenije za okolje (Knez Riedl 2010).  
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Energetsko učinkovitost spodbujajo tudi določeni standardi. Čeprav prostovoljni, so standardi 

oziroma njihovo certificiranje že nujni, saj predstavljajo referenco in s tem sredstvo za 

selekcijo na trgu (Knez Riedl 2010). Podjetjem, ki so certificirala standarde, se odpira več 

možnosti in jim omogoča poslovne povezave. Za tista podjetja, ki se za nakup standarda in 

certificiranje še niso odločila ali pa jim to še ni uspelo, je to ovira, zlasti v dobavnih verigah. 

Vendar je treba certifikat ohranjati, zato je to za podjetje hkrati obveza. Standardi so z 

energetsko učinkovitostjo povezani neposredno ali posredno, kar velja tudi za ISO 9001 in 

ISO 14001. ISO 9001 – mednarodni standard za zagotavljanje želene kakovosti – je osnovni 

standard vodenja in hkrati osnova vrste standardov, ki ga nadgrajujejo. Katerega od obstoječih 

standardov bo organizacija še uporabljala, je odvisno od njene dejavnosti. Predhodni standard, 

ISO 9001:2000, je bil revidiran predvsem z namenom, da bi bil bolj kompatibilen (združljiv) s 

standardom ISO 14001:2004. Standard ISO 9001:2008 danes namenja posebno pozornost 

prav malim in srednje velikim podjetjem. Za podjetja te velikosti je celo izšel posebni 

priročnik, in sicer ISO 9001 for Small Businesses – What to do: Advice from ISO/TC 176 

(ISO, ITC 2010). Gre za tretjo izdajo, ki želi pomagati zlasti malim podjetjem v 

gospodarstvih v razvoju, tranzicijskih in industrijskih gospodarstvih. ISO 14001:2004 – 

sistem ravnanja z okoljem – obsega vrsto procesov in praks, ki organizaciji omogočajo, da 

zmanjša svoj vpliv na okolje in poveča učinkovitost. Teži k celovitemu obvladovanju 

okoljskih vidikov tako proizvodne kot storitvene dejavnosti. Smernice za sistem ravnanja z 

okoljem so v standardu ISO 14001:2004, kar organizacijam olajšuje realizacijo 

okoljevarstvenih načel okoljske politike. Certifikate omenjenih standardov so pridobila tudi 

slovenska MSP. Razberemo jih lahko iz seznamov na spletnih straneh Slovenskega inštituta 

za kakovost in meroslovje (SIQ), v e-katalogu Gospodarske zbornice Slovenije. Največ MSP 

je med podjetji s certifikatom ISO 14001:2004, med njimi vse več samostojnih podjetnikov.  

Omeniti moramo tudi standard EN 16001:2009 – sistem upravljanja z energijo, ki je prerastel 

v standard ISO 50001:2011 – Standard ISO za upravljanje z energijo (Energy Management 

System). Splošni cilj tega standarda je pomagati organizaciji pri vzpostavitvi sistemov in 

procesov, da bi izboljšala energetsko učinkovitost. Sistematično gospodarjenje z energijo bi 

moralo voditi do nižjih stroškov in manjših izpustov toplogrednih plinov (Inštitut za 

energetsko svetovanje 2010). ISO 50001 prinaša koristi za organizacije, velike in majhne, 

tako v javnem kot zasebnem sektorju, v predelovalnih in storitvenih dejavnostih, v vseh 

regijah sveta. Standard cilja na široko uporabnost v nacionalnih gospodarskih sektorjih in 

ocenjuje se, da bi lahko vplival na do 60 % svetovne porabe energije (ISO 2011a). 

Energija je bistvenega pomena za delovne procese v organizaciji. Poleg ekonomskih stroškov 

za energijo v organizaciji pa energija predstavlja tudi okoljski in družbeni strošek z 

izčrpavanjem virov in prispeva k podnebnim spremembam. Večina organizacij sicer ne more 

nadzorovati cen energije, vladnih politik ali svetovnega gospodarstva, vendar pa lahko 

izboljšajo lastne načine upravljanja z energijo. Izboljšana energetska učinkovitost pomeni 
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uporabo lastnih energetskih virov, s čimer se zmanjšujejo energijski stroški in poraba (ISO 

2011a).  

Standard ISO 50001 naj bi dosegel naslednje (ISO 2011a):  

- pomoč organizacijam pri boljši uporabi obstoječih sredstev za energijo, 

- ustvarjanje preglednosti in lažje komuniciranje o upravljanju energetskih virov, 

- spodbujanje upravljanja z energijo ob implementaciji najboljših praks, 

- pomoč pri prednostni uporabi novih energetsko učinkovitih tehnologij, 

- zagotavljanje okvira za spodbujanje energetske učinkovitosti v celotni dobavni verigi, 

- olajšanje upravljanja na področju toplogrednih plinov s pomočjo projektov za zmanjšanje 

emisij, 

- integracijo z drugimi organizacijskimi sistemi za upravljanje, kot so okolje, zdravje in 

varnost. 

ISO 50001 temelji na modelu sistema vodenja ISO, ki je poznan več kot milijonu svetovnih 

organizacij. ISO 50001 sledi procesu »Načrtuj (Plan) – Naredi (Do) – Preveri (Check) – 

Ukrepaj (Act)« (PDCA) za stalno izboljšanje sistema upravljanja z energijo. ISO 50001 

določa okvir za zahteve, ki organizacijam omogočajo, da (ISO 2011b):  

- razvijejo politiko za bolj učinkovito rabo energije, 

- uporabijo dostopne podatke za boljše razumevanje in sprejemanje odločitev v zvezi z 

energijo, 

- merijo rezultate ukrepov,  

- pregledajo učinkovitost politik in 

- nenehno izboljšujejo upravljanje z energijo.  

Model sistema upravljanja z energijo PDCA lahko prikažemo s pomočjo slike 2. 

 

Slika 2: Sistem upravljanja z energijo 

Vir: ISO 2011b. 
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Glede na dostopne vire ima standardizacija na področju upravljanja z energijo potencial, da 

prispeva k večji energetski učinkovitosti v podjetjih (Morvay in Gvozdenac 2008). 

2.7 Politike energetske učinkovitosti v Sloveniji, na Hrvaškem, v Nemčiji, na Danskem 

V tem primerjalnem poglavju si bomo ogledali nacionalne pristope na področju energetske 

učinkovitosti v gospodarsko uspešni Nemčiji in Danski ter med državami, ki so zaključile ali 

zaključujejo proces tranzicije, Sloveniji in Hrvaški. Slovenija in Hrvaška sta v nekdanji 

skupni državi predstavljali ključni gospodarski motor ter z okoli 28 % njenega prebivalstva 

prispevali slabo polovico njenega BDP-ja (Jaklič in Svetličič 2005). Državi sta si gospodarsko 

v grobem podobni, čeprav je Hrvaška in še vedno nekoliko zaostaja za Slovenijo. Šoošova 

(2014) je v letih 2003–2012 preučila gospodarske razmere med Slovenijo in Hrvaško ter 

ugotovila zmanjševanje gospodarske aktivnosti v obeh državah po letu 2008, torej v času 

gospodarske krize. Stopnje gospodarske rasti so v letu 2012 bile negativne v obeh državah, 

prav tako se je v obeh državah zmanjšal kazalnik gospodarske razvitosti. Po drugi strani pa 

lahko rečemo, da sta Danska in Nemčija glede energetske učinkovitosti in ozaveščenosti v 

samem evropskem vrhu in lahko zaradi tega predstavljata primere dobre prakse za ostale 

evropske države. 

V Sloveniji ima področje energetske učinkovitosti že dolgo zgodovino, Slovenija se je namreč 

s tem vprašanjem začela ukvarjati v zgodnjih 90-ih letih prejšnjega stoletja. Leta 1995 je bila 

ustanovljena Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije (Vlada RS 2008). V 

tem času je nastala prva resolucija o strategiji rabe in oskrbe z energijo, prvi nacionalni načrt 

pa je bil izdelan leta 2004, torej načrti za bolj učinkovito rabo energije obstajajo že več let. 

Toda podatki ustreznih institucij kažejo, da v Sloveniji zadostimo manj kot 10 % ciljev. 

Energetska intenzivnost je visoka, rast porabe energije pa je višja od načrtovane (Knez Riedl 

2010). Skladno z zahtevami 14. člena Direktive 2006/32 je bil izdelan načrt AN-URE, ki je 

bil vodilo slovenski vladi, kako doseči cilj zmanjšanja porabe energije za 9 % v obdobju 

2008–2016. V primeru Slovenije so bili prihranki energije ocenjeni na 4261 GWh. Industrija 

bi morala glede na ta načrt prihraniti 840 GWh energije, kar je 20 % celotnih prihrankov 

energije. Za MSP so bili predvideni instrumenti, kot so financiranje izvajanja energetskih 

projektov (za MSP v terciarnem sektorju in industriji), pogodbeno znižanje stroškov za 

energijo ter finančne spodbude za podporo razvojno-raziskovalnih in pilotnih projektov 

(neposredne subvencije za podporo razvoju in prenosu energetskih tehnologij). Podrobneje so 

bile opredeljene spodbude za učinkovito rabo tako energije kot tudi obnovljivih virov (Selan 

2009). 

Po Resoluciji o Nacionalnem energetskem programu, t. i. ReNEP (Ur. l. RS, št. 57/2004), je 

bil oblikovan Nacionalni energetski program (NEP), ki je predstavljal izhodišče za snovanje 

vizije energetike do leta 2030. Cilji NEP-a so zanesljivejša oskrba z energetskimi storitvami, 

zagotavljanje konkurenčnosti gospodarstva, razpoložljive in dostopne energije, spodbujanje 
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okoljske trajnosti, boj proti podnebnim spremembam in zagotavljanje socialne kohezivnosti. 

Za doseganje teh ciljev so bili predvideni ukrepi oziroma rešitve na več povezanih področjih, 

med temi tudi na področju učinkovite rabe energije. V to so vključeni vsi akterji, od 

dobaviteljev do odjemalcev energije. Predvideni so ukrepi, ki so v prvi vrsti usmerjeni k 

prihrankom energije, vključno z rabo energije stavb, bivalnim udobjem in drugimi ukrepi. Za 

področje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije so bila Sloveniji odobrena sredstva 

kohezijskega sklada EU za obdobje 2007–2013 v višini 180 mio. EUR (Knez Riedl 2010). 

Hrvaški nacionalni program za energetsko učinkovitost za obdobje od leta 2008 do leta 2016 

analizira porabo končne energije in določa nacionalne cilje v skladu z zahtevami evropske 

direktive o energetski učinkovitosti in energetskih storitvah. V skladu s priporočili Evropske 

komisije naj bi se hrvaški davčni sistem še bolj uporabljal za spodbujanje energetske 

učinkovitosti. A ker trenutno ni tako, bo treba spremeniti davčni sistem, da bodo lahko 

opredelili primerne načine za njegovo uporabo v zvezi z energetsko učinkovitostjo. Poleg 

davčnega sistema je bilo kot prednostno področje opredeljeno področje javnih naročil. 

Zagotoviti je treba smernice za učinkovitejše javno naročanje tako, da bi se zakonske zahteve 

izvajale tudi v praksi (Vlada RH 2009).  

Energetska učinkovitost ima tudi v Nemčiji dolgo zgodovino. Nemčija je ukrepe za 

izboljšanje toplotne izolacije začela izvajati že v letu 1978. Do leta 1993 jim je uspelo za  

30 % zmanjšati potrebe po energiji za ogrevanje. Država je že leta 1990 skupaj z vodilnimi 

podjetji v javnem in zasebnem sektorju sprejela ukrepe za zmanjšanje intenzivnosti emisij za 

20 % do leta 2005 (kasneje se je ta odstotek povečal na 28 %). V zameno za to država 

podjetjem nudi posojila z nizkimi obrestnimi merami za povečanje energetske učinkovitosti 

(Geller idr. 2006). Leta 1995 so bile uvedene subvencije za arhitekte in inženirje, ki skrbijo za 

projekte na področju energetske učinkovitosti. Na področju razvoja mest se je začela politika 

učinkovitega transporta v mestih, leta 2000 pa je bila ustanovljena Državna agencija za 

energijo (DENA). Istega leta je bil sprejet Nacionalni program za preprečevanje podnebnih 

sprememb, ki je vključeval številne ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti. V zadnjem 

desetletju so bili ukrepi Nemčije na tem področju še številnejši, med drugim so povišali davke 

za emisije toplogrednih plinov in sprejeli dodatno zakonodajo o energetski učinkovitosti stavb 

(Ministrstvo za infrastrukturo RS 2010). V sodelovanju z industrijo se izboljšuje tudi področje 

inovacij. Nemška politika je tako postala ena vodečih glede vprašanja energetske 

učinkovitosti v svetu. V skladu z zahtevami iz Direktive 2006/32 /ES bodo prihranki energije 

do leta 2016 znašali 172.778 GWh, kar je sicer manj od zahtevanih 9 % in bi pomenilo 

300.000 GWh, vendar Direktiva omogoča, da se bodo prihranki iz preteklih časovnih obdobij 

vračunali v celotne prihranke, s čimer bi izpolnili zahteve. V industrijskem sektorju se bo do 

leta 2016 izvajalo sedem ukrepov, in sicer kampanje za pogodbeno izvajanje izboljšav na 

področju energetske učinkovitosti, sklad za spodbujanje energetske učinkovitosti v MSP, 

strategija »Top Runner« in več ukrepov, povezanih z energetsko učinkovitimi stroji, 

napravami in razsvetljavo.  



 

29 

Dansko poznamo kot eno od vodilnih držav na področju energetske učinkovitosti. Razlog za 

to je uspešna izvedba energetske politike v 70-ih letih prejšnjega stoletja, ko se je država 

uspešno odzvala na naftno krizo leta 1973. Država je bila do takrat v veliki meri odvisna od 

uvoza nafte. Naftna kriza se je pokazala kot priložnost za korenite spremembe v energetskem 

sektorju, premog pa je zamenjalo olje. S tem so bili postavljeni temelji danske energetske 

učinkovitosti in neodvisnosti. Kasnejši strategiji, »Energija 81« in »Energija 2000«, sta 

vsebovali veliko spodbud za energetsko učinkovitost in varstvo okolja. »Energija 2000« je 

bila namenjena zmanjšanju emisij CO2 za 20 % do leta 2005 glede na emisije v letu 1988. Ta 

cilj je bil glavno gonilo energetske politike. V 90-ih letih prejšnjega stoletja je Danska svojo 

energetsko politiko začela izvajati z mehanizmi spodbud EU, kot jo izvaja še danes (Energy 

Charter Secreteriat 2014). Danski akcijski načrt za večjo energetsko učinkovitost je bil 

ustanovljen še pred uradno objavo Direktive 2006/32/ES. V sektorju industrije načrtujejo 

izboljšanje svetovanja za podjetja in razvoj tržišča energetskih storitev. Poudarjena je potreba 

po večji uporabi odpadne toplote, nastale kot posledica proizvodnih procesov.  

Na podlagi zapisanega vidimo, da so države, ki so se področju energetske učinkovitosti 

posvetile dovolj zgodaj, danes naprednejše tako s stališča varovanja okolja kot tudi s stališča 

razvitosti gospodarstva, kar dokazuje, da lahko energetska učinkovitost pomembno vpliva na 

razvoj gospodarstva. 

2.8 Povzetek poglavja o pomenu energetske učinkovitosti 

V poglavju o pomenu energetske učinkovitosti smo obravnavali energetsko učinkovitost in jo 

predstavili iz številnih zornih kotov, tako podjetniškega, finančnega kot pravnega, 

predstavljeni pa so bili tudi prihodnji trendi. Temeljni namen energetske varčnosti sta 

ozaveščanje in spodbujanje ljudi, podjetij in organizacij k varčnejši porabi energije. Opozoriti 

je treba na omejenost virov energije in na vpliv porabe energije na dolgoročni obstoj 

globalnih ekoloških sistemov. V svetu poraba električne energije neprestano narašča. 

Razveseljivo pa je dejstvo, da se vse več ljudi zaveda pomena energetske učinkovitosti in je 

možno zaznati vedno bolj pozitiven odnos ljudi do porabe energije. Vendar pa dejanska 

izvedba še ni na želeni ravni. Ključni dejavnik spodbujanja učinkovite rabe energije bo v 

prihodnje ozaveščanje vseh ljudi. Poleg ozaveščanja moramo opozoriti tudi na standarde s 

področja varovanja okolja in varčevanja z energijo. Na žalost so ti standardi še premalo 

implementirani v podjetniško okolje, zato še ne prinašajo učinkov, kot so bili predvideni ob 

njihovem nastanku. 
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3 ENERGETSKA UČINKOVITOST V GOSPODARSTVU 

Že dalj časa je znano, da so vlaganja v raziskave in inovacije edini koncept razvoja in 

napredka, tako tudi naložbe v razvoj učinkovitejše energetske izrabe. Vlaganja v raziskave in 

razvoj so investicije v kapital z namenom proizvesti več oziroma bolj dobičkonosno. Mogoče 

jih je izvajati v podjetjih ali gospodarstvu, v obeh primerih pa vplivajo na gospodarsko rast in 

življenjski standard. Zato podjetja in država del kapitala zavestno namenjajo v raziskovalni in 

izobraževalni sektor (Weil 2005). Kot pravita Samuelson in Nordhaus (2002, 528), 

gospodarstvo brez tehnološkega napredka raste le v omejeni meri. Vlaganja v tehnološki 

razvoj tehnologije omogočajo nadaljnjo gospodarsko rast. 

3.1 Gospodarska rast kot posledica vlaganj v energetsko učinkovitost in inovacije 

Izboljšanje energetske učinkovitosti je danes predmet raziskav številnih študij. Zmanjševanje 

energetske intenzivnosti izboljšuje konkurenčnost gospodarstva, predstavlja učinkovit način 

zagotavljanja zanesljive oskrbe z energijo, zmanjšajo se emisije toplogrednih plinov in 

spodbuja se razvoj trga z visokoenergetsko učinkovito tehnologijo. To ponavljajo skoraj vsi 

odgovorni za obravnavanje podnebnih sprememb. Vsi se strinjajo, da je poleg naložb v 

raziskave in razvoj boj za energetsko učinkovitost edina možna politika. Razlika med njima je, 

da se naložbe v energetsko učinkovitost povrnejo v vsega nekaj letih, medtem ko so vlaganja 

v raziskave in razvoj dolgoročnejša in bolj tvegana ter zato manj zanimiva, če želimo merljivi 

učinek čim prej (Schmidt 2004; Tomšič in Bukarica 2009; Wei 2007). EU pričakuje, da bo 

bolj učinkovita raba energije prispevala k 40 % manj emisij toplogrednih plinov, k čemur jih 

zavezuje Kjotski protokol. 

V nadaljevanju so predstavljene nekatere teorije gospodarske rasti, z namenom predstavitve 

tistih, ki so povezane z naložbami v energetsko učinkovitost. Solow-Swanov model (teorija 

rasti z eksogeno danim tehnološkim napredkom) raziskuje tehnološki napredek eksogeno in 

vztrajno ter konstantno narašča, hkrati pa je edini, ki omogoča gospodarsko rast. Model 

pomeni popolno konkurenco in vsem prosto dosegljivo znanje in inovacije (Uppenberg 2009). 

Neoklasični modeli gospodarske rasti so postavili temelje za analizo vpliva tehnološke rasti 

na gospodarsko rast in so bili povod za razvoj teorij gospodarske rasti z endogenim 

tehnološkim napredkom. Neoklasični modeli so povsem teoretični in niso v skladu z 

ekonomsko realnostjo. Valdes (1999) in Uppenberg (2009) navajata več pomanjkljivosti: 

Prvič, menita, da je znanje javna dobrina, ki je na voljo vsem, z njegovo uporabo vsi dobijo 

enak rezultat. Drugič, modeli temeljijo na predpostavki popolne konkurence, kjer so dobički 

minimalni in podjetja nimajo sredstev za vlaganje v raziskave in inovacije. Tretjič, 

neoklasični modeli ne pojasnjujejo, kako se oblikuje znanje, vendar menijo, da je eksogeno 

dano in na voljo vsem ter ne sprejema koncepta varovanja inovacij in poslovnih skrivnosti. 
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Zaradi vseh teh pomanjkljivosti so se razvili modeli endogene rasti. Eden od njih je model 

učenja skozi delo, drugi pa je model tehnološkega napredka kot posledica vlaganj v razmerah 

nepopolne konkurence (Uppenberg 2009). Arrow (1962) je predstavil model učenja skozi 

delo (learning by doing) z namenom, da pojasni učinke inovacij in tehnološkega napredka. Po 

njegovem mnenju je stranski učinek novega proizvodnega dejavnika dodatno znanje za 

namen učinkovitejše proizvodnje in kako uporabljati nove tehnologije. To pa vodi do 

reorganizacije poslovnih procesov in izboljšanja teh procesov. Idejo je potrdil tudi 

Schmookler (1966), ki je skozi analizo podatkov v različnih panogah našel povezavo med 

naložbami v fizični kapital in na novo registriranimi patenti. 

Drugi model endogene rasti s tehnološkim napredkom, kjer je tehnološki napredek odvisen od 

tehnološke opremljenosti podjetja, je Arrow-Romerov model, ki je povezan s proizvodno 

Cobb-Douglasovo funkcijo in pravi naslednje: tehnološki napredek se bo odražal z večjo 

proizvodnjo ob enaki kombinaciji dela in kapitala. S povečanjem kapitala in delovne sile 

lahko proizvajamo več, vendar le do točke, kjer produktivnost začne padati, tako da edini 

dejavnik gospodarske rasti ostaja tehnološki napredek (Wei 2007). Naslednji model, ki ga 

moramo omeniti, je model nepopolne konkurence, ki temelji na ideji, da sta temelj 

gospodarske rasti povečanje raznolikosti ponudbe izdelkov in večja specializacija dela. 

Povečanje dobička nastane zaradi večjega števila raznolikih proizvodov, ki se uporabljajo v 

proizvodnji končnih izdelkov (Zamparelli 2004). 

Empirične študije kažejo, da je donosnost naložb v raziskave in razvoj večja od donosnosti 

naložb v osnovna sredstva (Uppenberg 2009; Wei 2007; Aghion in Howitt 1998). Uppenberg 

na primer dokaže močno povezavo med naložbami v raziskave in inovacije ter povečano 

produktivnostjo. Za Bojneca in Paplerja (2011) so za gospodarsko rast pomembne sinergije z 

upravljanjem tehnologij, spodbujanjem inovacij in prenosom tehnologije v trajnostno 

proizvodnjo ter proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. Ob tem so potrebne konkurenčna 

oskrba z energijo, učinkovita raba energije in večja relativna vloga obnovljivih virov energije, 

ki zahtevajo ustrezno znanje, vodstveno zavest in ustrezne okvire ter ukrepe institucionalne 

politike. To so pomembni izzivi, tako za Slovenijo kot tudi za druge razvite države in države 

v tranziciji.  

Obstaja več razlogov za naložbe v raziskave in inovacije, prvi je ekstra dobiček, drugi je 

velikost trga in tretji pričakovana doba prejemanja ekstra dobička (Wei 2007). 

3.2 Energetska učinkovitost MSP 

Sprva je bila energetska učinkovitost poudarjena predvsem kot makroekonomska težava. Na 

mezo in mikroekonomski ravni je vprašanje energetske učinkovitosti največ pozornosti 

pritegnilo v povezavi z velikimi podjetji kot največjimi porabniki energije in obenem najbolj 



32 

problematičnimi onesnaževalci okolja. Šele kasneje je moč zaslediti obravnavo energetske 

učinkovitosti v povezavi z MSP.  

Energetsko učinkovitost v podjetjih na osnovi znanstveno utemeljenih vplivnih dejavnikov in 

instrumentov energetske učinkovitosti obravnava Schmidtova (2004). Avtorica omenja znanje, 

motivacijo in pripravljenost za izbor energetsko učinkovite rešitve pri poslovnih odločitvah. 

Možnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti povezuje s povečano produktivnostjo virov. 

Poudarja, da se upravljanje z energijo v podjetju dopolnjuje s podjetniško mrežo. V knjigi 

nameni MSP posebno pozornost; zanje je priredila vprašalnik, ki se dopolnjuje z 

vprašalnikom za njihove energetske svetovalce. MSP zahtevajo glede obravnave energetske 

učinkovitosti poseben pristop zaradi lastnosti, po katerih se razlikujejo od velikih podjetij. 

Avstrijski Energie Institut der Wirtschaft je namenil študijo spodbudi za povečanje energetske 

učinkovitosti MSP (Staberger in Kapusta 2009). Prispevek študije je v tem, da predlaga 

kazalnike po dejavnostih, za katere so registrirana avstrijska MSP po nomenklaturi NACE. S 

tem je gradivo zelo uporabno za motiviranje MSP, da spremljajo in, če je mogoče, 

obvladujejo rabo energije v podjetju, in sicer na področjih, ki so zanje relevantna glede na 

specifiko dejavnosti. Študija podaja kazalnike za dejavnosti, npr. od primarnih, kot so 

kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, vse do pralnic in čistilnic ter frizerske, kozmetične in 

pedikerske dejavnosti. Zajete so vse dejavnosti, v katerih delujejo MSP, tudi tista najmanjša, 

mikropodjetja. Študija o vlogi in pomenu energetske učinkovitosti in energetskih storitev v 

MSP (Thamling, Seefeldt in Glockner 2010) poudarja predvsem pomen energetskega 

pogodbeništva. V slovenski praksi energetsko pogodbeništvo definiramo kot pogodbeno 

zagotavljanje prihrankov energije in pogodbeno oskrbo z energijo (Pospiš Perpar, Mulej in 

Torkar 2004). Avtorji nemške študije ga opredeljujejo kot integriran proizvod energetskih 

storitev z namenom, da bi dolgoročno izboljšali energetsko in stroškovno učinkovitost zgradb 

ter proizvodnih obratov.  

Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije združuje naložbe v ukrepe učinkovite rabe 

energije na vseh področjih. Storitve izvajalca ukrepov lahko pri tem obsegajo tako ukrepe za 

večjo učinkovitost oskrbe z energijo ter uporabo obnovljivih virov energije kot tudi ukrepe za 

znižanje porabe končne energije. Pri pogodbenem zagotavljanju prihranka energije prevzame 

izvajalec poleg načrtovanja in izvedbe ukrepov običajno tudi financiranje, vodenje in nadzor 

obratovanja, vzdrževanje, pa tudi motiviranje uporabnikov energije. Vložena sredstva se mu 

povrnejo v obliki deleža v doseženih prihrankih stroškov za energijo. Pri tem izvajalec 

prevzame vsa tveganja in s pogodbo zagotavlja prihranke (Transparense 2013). Študija 

poudarja, da potrebujejo MSP ne le strokovno, temveč hkrati odgovorno zunanjo pomoč.  

Knez Riedlova (2004) je analizirala pomen energetske učinkovitosti v slovenskih MSP. V 

raziskavi Okoljska odgovornost slovenskih MSP (Knez Riedl 2004) so bili zanimivi motivi za 

okoljsko odgovorno obnašanje, ovire, ki ga otežujejo oziroma preprečujejo, nadalje, kako je 

okoljska aktivnost podjetja povezana z njegovo strategijo, predvsem pa, kako se kaže v 
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podjetju (z osvojenimi okoljskimi standardi in na posameznih segmentih poslovanja še s 

pomočjo drugih kazalcev in kazalnikov). Zanimali so jih tudi načrti teh podjetij glede varstva 

okolja v naslednjih treh letih. Odnos podjetja do naravnega okolja se je med MSP sprva kazal 

kot varstvo okolja v obliki izpolnjevanja okoljevarstvenih predpisov in odzivanja na pobude, 

tedaj pretežno za recikliranje, a tudi že za energetsko učinkovitost. Danes pojmujemo 

okoljsko odgovornost v širšem kontekstu, saj se razteza na poslovne operacije, 

proizvode/storitve in zmogljivosti. Okoljska odgovornost se zaradi okoljske problematike 

uveljavlja kot temeljna vrednota. Posamezna podjetja so različno pozorna na okoljsko 

problematiko in hkrati različno izpostavljena okoljskim tveganjem, na kar vplivajo številni 

dejavniki. Med temi so predvsem okoljska ozaveščenost (njihova, kakor tudi drugih v okolju, 

v katerem delujejo), njihova dejavnost in fizična lokacija, informiranost in znanje. Za 

slovenska MSP so ugotovili naslednje (Knez Riedl 2004): 

- Med motivi za okoljsko odgovorne aktivnosti so bili predvsem skrb za zdravo okolje in 

zdravje ljudi ter prilagajanje zakonodaji. 

- Takšne aktivnosti so ovirali razen pomanjkanja časa predvsem previsoki stroški, povezani 

z okoljsko odgovornimi aktivnostmi. 

- Anketirana podjetja tedaj v veliki večini niso imela certificiranega še nobenega standarda; 

standard ISO 14001 – sistem ravnanja z okoljem – je imelo komaj 2 % vseh anketiranih 

MSP. 

- Povezanost okoljsko odgovornih aktivnosti s strategijo podjetja je bila zanemarljiva. 

- Še največ pozornosti so tedaj podjetja namenjala ravnanju z embalažo in odpadki ter 

porabi materiala, v vzponu pa sta bila tudi okoljsko izobraževanje in sodelovanje v raznih 

okoljskih projektih. 

- Le tretjina anketiranih podjetij je bila odločena nadaljevati z okoljskimi aktivnostmi v 

nadaljnjih treh letih, prav toliko jih tega ni načrtovalo, preostali pa niso vedeli, kaj se bo v 

njihovem podjetju glede varstva naravnega okolja dogajalo v bližnji prihodnosti. Med te 

podatke je energetska učinkovitost sicer posredno vključena, predvsem v standard ISO 

14001, a skrb zanjo med podjetji takrat ni izstopala. 

Z drugo raziskavo, Okoljsko certificiranje in tehnološko posodabljanje proizvodnih 

slovenskih podjetij, so bila zajeta podjetja predelovalnih dejavnosti v Sloveniji, ki so pridobila 

certifikat ISO 14001. Ta od podjetij zahteva, da pripravijo okoljsko politiko in cilje, 

upoštevaje zakonodajo. Odnos certificiranih podjetij v Sloveniji do standarda ISO 14001 se je 

pokazal kot pozitiven. Podjetja so ta standard opredelila kot koristno orodje pri uvajanju 

novih čistejših tehnologij in pri spodbujanju tehnološko inovacijskih dejavnosti. Raziskava je 

opozorila na razlike med velikostnimi razredi podjetij glede vplivov na okolje, glede njihove 

zmožnosti uvajanja novih tehnologij, obenem pa tudi na kompleksnost industrije. V sklopu 

tega so MSP v primerjavi z velikimi podjetji sicer manj vplivala na okolje, a so bila na 

slabšem glede možnega uvajanja novih tehnologij (Radonjič in Tominc 2005). 
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V obeh raziskavah je bila energetska učinkovitost vključena samo posredno, ne da bi jo 

posebej opredelili in raziskovali. Že takrat se je pokazalo, da jo povezujemo s standardom 

ISO 14001. 

3.3 Ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti MSP 

Gre v glavnem za ukrepe, sprejete na ravni EU, in vladne ukrepe posameznih držav članic EU 

od leta 2007 naprej. Nekateri se nanašajo neposredno na energetsko učinkovitost, drugi so z 

njo povezani posredno. Več okoljskih ukrepov je na ravneh posameznih držav skladnih, 

seveda pa obstajajo tudi razlike (npr. glede tega, kdaj je kakšna država uvedla določen ukrep, 

kako ga je osredotočila na MSP, ali ga je umestila v širši okvir, kot je npr. trajnostni razvoj 

ipd.). Na začetku predstavljamo ukrepe, ki so na voljo v Sloveniji, nato pa podajamo 

primerjavo za tujino. 

Državna pomoč za MSP: Finančno pomoč za izboljšanje energetske učinkovitosti je predvidel 

tudi sveženj ukrepov za podnebne spremembe. Smernice o državni pomoči za varstvo okolja, 

sprejete leta 2008, omogočajo državam članicam, da podprejo okoljske projekte vseh podjetij, 

tudi MSP. Pomoč je predvidena tako za prilagajanje standardom skupnosti, kakor tudi za 

ukrepe varčevanja z energijo, za energijo iz obnovljivih virov, za naložbe v so-proizvodnjo, 

za naložbe za energetsko učinkovito daljinsko ogrevanje, tudi za okoljske študije ipd. V 

okviru Priročnika pravil skupnosti o državnih pomočeh za MSP iz leta 2009 so predvidene 

vrste možnih ukrepov pomoči za varstvo okolja, posebej za mala in posebej za srednje velika 

podjetja. Med možnimi ukrepi pomoči lahko omenimo (Knez Riedl 2010): 

- pomoč za naložbe za podjetja, ki presegajo standarde Skupnosti ali, ki zvišujejo stopnjo 

varstva okolja v odsotnosti standardov Skupnosti, 

- pomoč za predčasno prilagajanje na prihodnje standarde Skupnosti,  

- pomoč za ukrepe varčevanja z energijo (za naložbe, pomoč za tekoče poslovanje) in 

- pomoč za naložbe za energetsko učinkovito daljinsko ogrevanje. 

Financiranje okoljskih naložb MSP s strani skladov in bank: Za MSP so razpisani posebni 

krediti za okoljske naložbe. Nudijo jih skladi in banke, pri čemer je treba izpostaviti Eko 

sklad, Slovenski okoljski javni sklad. V okviru svojega delovanja med drugim kreditira 

dolgoročne okoljevarstvene naložbe na območju Republike Slovenije, katerih nameni so 

predvsem učinkovito ravnanje z energijo (npr. zmanjševanje porabe energije) in uporaba 

obnovljivih virov energije. Sklad kreditira (razen pravnih oseb in samostojnih podjetnikov) 

tudi občane. Ugodni krediti sklada so namenjeni naložbam, ki jih je mogoče utemeljiti z 

merljivimi okoljskimi učinki naložbe. Zaradi emisij toplogrednih plinov, ki jih povzročata 

proizvodnja in raba energije, je spodbujanje naložb v ukrepe učinkovite rabe energije in 

izrabe obnovljivih virov energije prednostno področje delovanja Eko sklada. Kreditiranje je 

glavni finančni instrument sklada, krediti pa so strogo namenski. Pri naložbah na področju 

podnebnih sprememb je v letih 2007, 2008 in 2009 Eko sklad s pravnimi osebami in 



 

35 

samostojnimi podjetniki podpisal kreditne pogodbe za izvedbo različnih ukrepov učinkovite 

rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. Iz seznama prejemnikov do pravice kredita, 

dostopnega na spletni strani, je razvidno, da so do sedaj malim in srednje velikim podjetjem 

ter tudi samostojnim podjetnikom odobrili predvsem kredite za naložbe v obnovljive vire 

energije. Sklad daje tudi poroštva in druge oblike pomoči. Za delovanje sklada je odgovorno 

Ministrstvo za okolje in prostor. SID banka, d. d., Ljubljana nudi (v sodelovanju s poslovnimi 

bankami) slovenskim MSP še storitve financiranja iz vira evro obveznic, iz vira pri EIB in 

drugih virov (Beravs 2008). Sporazum o sodelovanju z namenom doseganja sinergijskih 

učinkov pri dejavnostih za izboljšanje dostopa do finančnih sredstev za mala in srednje velika 

podjetja v Republiki Sloveniji je SID banka leta 2009 podpisala pogodbo tudi s Slovenskim 

podjetniškim skladom (Knez Riedl 2010). 

Nagrajevanje energetske učinkovitosti: Podobno kot drugje po svetu, ima tudi Slovenija že 

utečeno nagrajevanje energetske učinkovitosti. Časnik Finance in Ministrstvo za gospodarstvo 

oziroma Ministrstvo za okolje in prostor sta doslej že trinajstkrat podelila nagrado za 

Energetsko učinkovito podjetje in devetkrat za Energetsko učinkovit projekt. 

Zaradi celovitosti pregleda je treba poudariti tudi nekaj primerov dobrih praks iz tujine. Na 

Švedskem je leta 2009 Švedski tehnološki okoljski svet (Swentec) razvil akcijski načrt za 

višjo rast in izvoz švedskih čistih tehnologij. Znotraj petih strateških akcijskih področij 

(politično vodenje, pristojnost za trajnostni razvoj, komercializacijo, poslovne modele in 

sodelovanje) predlaga kar 82 ukrepov. Švedska agencija za ekonomsko in regionalno rast 

upravlja projekt, ki spodbuja trg, motiviran z ekologijo. Njihov cilj je pomagati MSP, da bi 

razvila poslovne načrte, ki se osredotočajo na okolje, in jim pomagala vpeljati okolju prijazne 

tehnologije. Ciljna skupina so MSP, ki naj bi sodelovala v teh omrežjih. Malta je leta 2008 

uvedla ERDF Innovation Actions Grant Scheme, ki podpira MSP oziroma njihove naložbe v 

projekte za povečanje okoljskih inovacij. Shema predvideva sofinanciranje stroškov 

certificiranja. Iniciativo za izboljšanje energetske učinkovitosti MSP in Iniciativo za izvoz 

okoljskih tehnologij je uvedla tudi Avstrija, nov sistem okoljskih subvencij za MSP pa je 

uvedla Belgija. Češka je leta 2007 uvedla program Podjetje in inovacije, kjer so prioriteta 

učinkovita energija oziroma prihranki energije, pa tudi obnovljivi viri energije in po možnosti 

sekundarni viri energije. Vlada si prizadeva za manjšo porabo energije in energetsko 

pogodbeništvo. V Združenem kraljestvu imajo MSP od leta 2009 možnost posojil, ki naj bi 

prispevala k izboljšanju njihovega ogljičnega odtisa (t. i. Carbon Trust Loans). Posojila so 

namenjena nadgraditvi ali zamenjavi opreme, da bi izboljšala energetsko učinkovitost. V 

zmanjšanje ogljičnega odtisa je usmerjen tudi program »Low Carbon Energy Demonstration«. 

Kampanja »Prihranite denar, to je vaše podjetje« za vsa podjetja, vključno z MSP, poudarja 

preproste in poceni ukrepe (no/low cost). Finska je ustanovila strateški center za znanost, 

tehnologijo in inovacije, s poudarkom na okoljskih raziskavah. Nemčija je ustanovila poseben 

sklad za energetsko učinkovitost v okviru Zveznega ministrstva za ekonomiko in tehnologijo, 

spodbudila je tudi partnerstvo za podnebje, energetsko učinkovitost in inovacije med zvezno 
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vlado ter Nemško zbornico za industrijo in trgovino. Na Nizozemskem so uvedli 

spodbujevalno shemo za trajnostno energijo, v Španiji pa akcijski načrt za energetsko 

učinkovitost 2008–2012 za vsa podjetja, vključno z MSP (Knez Riedl 2010; SBA Fact Sheet 

2010). 

3.4 Dobre prakse za povečanje energetske učinkovitosti v industriji in podjetništvu v 

EU 

Po načrtu Evropske komisije morajo biti ukrepi energetske učinkovitosti vključeni v krovni 

okvir upravljanja, ki pomaga povečati njihov učinek. Krovni okvir upravljanja z energijo 

sestavljajo naslednji elementi (EUFORES 2013):  

- energetske agencije, ki sprožajo in usklajujejo dejavnosti ter ukrepe in imajo vlogo 

posrednika; javnim energetskim službam te agencije nalagajo obveznost za dosego 

določenega ciljnega prihranka energije; 

- skladi energetske učinkovitosti, ki zagotavljajo finančno podporo za naložbe v energetsko 

učinkovitost; 

- ugodni okvirni pogoji za energetske storitve, pri čemer energetske storitve olajšujejo 

naložbe v energetsko učinkovitost, saj vnaprejšnje stroške naložb v energetsko 

učinkovitost nosi tretja oseba, sredstva pa se povrnejo s finančno vrednostjo prihrankov 

energije. 

Glede na rezultate, prikazane v EUFORES (2013), naj bi največ prizadevanja za energetsko 

učinkovitost pokazale Danska, Luksemburg in Finska, kot primeri dobre prakse pa so 

navedene tudi nekatere druge države. Da bi Danska lahko dosegla svoje velikopotezne cilje na 

področju energetske učinkovitosti, je bilo v tej državi uvedenih več krovnih ukrepov. Danska 

energetska agencija predstavlja glavnega akterja, ki usklajuje in izvaja vse danske ukrepe 

energetske učinkovitosti, zato ima pomembne pristojnosti. Tudi energetska podjetja na 

Danskem morajo prispevati svoj delež k doseganju ciljev na področju energetske 

učinkovitosti, kar je zagotovljeno z obveznostjo varčevanja z energijo. Poleg tega sklad za 

varčevanje z energijo (Center for Energibesparelser) zagotavlja državno financiranje za 

energetsko učinkovitost v zasebnih gospodinjstvih, javnem sektorju in podjetjih. Te ukrepe 

dopolnjujejo na primer zvišani davki na fosilne vire energije (EUFORES 2013).  

Pri zasnovi krovnega okvira upravljanja z energijo je primer dobre prakse Francija. Njena 

strategija je bila razvita v sodelovanju z nekaterimi družbenimi akterji (nevladne organizacije, 

delodajalci in sindikati ter občine), na ta način pa so pridobili široko podporo za cilje. 

Pomembno vlogo pri usklajevanju in spodbujanju ukrepov za izboljšanje energetske 

učinkovitosti ima Francoska nacionalna agencija za energetiko ADEME. Francija je leta 2005 

uvedla mehanizem certificiranja energetske učinkovitosti (EEC), ki javne energetske službe 

obvezuje, da morajo učinkovito ravnati in varčevati z energijo. Spodbuja se uporaba 

pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. Podjetja za energetske storitve morajo na 
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podlagi pogodbe o zagotavljanju prihrankov dosegati prihranke energije, pri čemer v zameno 

za to prejmejo plačilo z njihovo finančno vrednostjo. Ti ukrepi so dopolnjeni s horizontalnimi 

ukrepi. Kot primer lahko navedemo financiranje raziskav in razvoja novih energetskih 

tehnologij. Francoska vlada je zaradi posameznih ukrepov od spodaj navzgor, poleg izračuna 

od zgoraj navzdol, razvila tudi orodje za ocenjevanje prihrankov energije (EUFORES 2013).  

Bolgarija je primer dobre prakse med srednje- in vzhodnoevropskimi državami. V tej državi 

je bila sprejeta energetska strategija, po kateri morajo do leta 2020 prepoloviti energetsko 

intenzivnost porabe primarne energije v primerjavi z letom 2005. Razvita je bila nacionalna 

strategija za energetsko učinkovitost, s katero so določeni celo večji ciljni prihranki energije 

kot na ravni EU. V te ukrepe energetske učinkovitosti so vpletene različne zainteresirane 

strani. V Bolgariji energetske agencije delujejo na nacionalni in lokalni ravni. Ustanovili so 

sklad za energetsko učinkovitost, ki pomaga pri olajševanju naložb v energetsko učinkovitost. 

Vzpostavljeni so bili podporni okvirni pogoji za energetske storitve (izdelali so metodo za 

izračun prihrankov energije in določitev najdaljšega obdobja povrnitve). Z jamstvenim 

skladom so zagotovili finančno pokritje naložb. Med horizontalnimi ukrepi, ki jih uporablja 

bolgarska vlada, lahko omenimo prostovoljne sporazume z industrijskimi podjetji. Bolgarija 

zaradi spremljanja učinkovitosti ukrepov porabe energije uporablja metode od zgoraj navzdol 

in od spodaj navzgor (EUFORES 2013).  

V Veliki Britaniji je bil vzpostavljen obvezen program za trgovanje z emisijami za podjetja, 

ki porabijo več kot 6000 MWh elektrike na leto in za katera ne velja evropski sistem za 

trgovanje z emisijami. Ta program so poimenovali »Zaveza k zmanjšanju emisij ogljika 

(CRC)«. Zaveza k zmanjšanju emisij ogljika naj bi s pomočjo finančnih mehanizmov podjetja 

prisilila, naj ovrednotijo svojo porabo energije in raziščejo možnosti za zmanjšanje potreb po 

energiji, spodbudila pa naj bi tudi naložbe v energetsko učinkovitost. Gre za dokaj novo 

zavezo, sprejeto šele leta 2010, zato se njen učinek še vedno raziskuje (EUFORES 2013).  

Na Švedskem je bil uveden program za izboljšanje energetske učinkovitosti energetsko 

intenzivne industrije (PFE). Želeli so spodbuditi naložbe v energetsko učinkovitost. Podjetja 

lahko sklenejo prostovoljne pogodbe s švedsko agencijo za energetiko, pri čemer so ob 

izpolnjevanju zahtev oproščena plačila davka na energijo. V podjetjih se izvajajo posamezni 

ukrepi, med katerimi omenjamo uvedbo sistema za upravljanje z energijo, upoštevanje 

energetske učinkovitosti pri odločitvah o naložbah in nakupih ter upravljanje povpraševanja 

po energiji (EUFORES 2013). 

3.5 Povratni učinek energetske učinkovitosti 

Vlaganje v raziskave in inovacije na področju energetske učinkovitosti ima lahko več pasti, ki 

lahko v nekaterih scenarijih dejansko vodijo k večji porabi energije na nacionalni ali globalni 
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ravni, vsekakor pa vsaj malo zmanjšajo pomen naložb v energetsko učinkovitost – gre za tako 

imenovani povratni učinek (Rebound effect) (Afsaf in Salcito 2012). 

3.5.1 Kritike na račun energetske učinkovitosti 

Ukrepi za spodbujanje energetske učinkovitosti imajo tudi svoje kritike (npr. Jenkins, 

Nordhaus in Shellenberger 2011). Ti na splošno dvomijo o dejanskih potrebah takšnih 

ukrepov in njihovi učinkovitosti.  

Ena od glavnih kritik, ki je delno dokazana, je že prej omenjena predpostavka, da povečanje 

energetske učinkovitosti prinaša povratni učinek (rebound effect) ali t. i. Jevonsov paradoks. 

S povečanjem energetske učinkovitosti pride do povečanja porabe (za primer lahko vzamemo 

tudi prihranek energije za klimatizacijo, ki pripelje do neke refleksije, namreč potrošniki 

začnejo uporabljati klimatsko napravo bolj pogosto in tako zanikajo ali zmanjšajo prihranek). 

Podoben učinek se pogosto dogaja v gospodarstvu zaradi padajočih cen energentov. Učinek 

se kaže v številnih študijah, vendar avtorji poudarjajo, da učinek ne presega 50 % prihranka, 

tako da je končni rezultat še vedno skupni prihranek (Sorrell 2009).  

Naslednja kritika postavlja pod vprašaj splošne potrebe po takšnih ukrepih. Tehnološki razvoj 

in delovanje trga sama pripeljeta do izboljšav brez dodatnih državnih spodbud, saj le-te 

izkrivljajo prosti trg. Toda tudi tukaj študije dokazujejo nasprotno, sam tehnološki razvoj ne 

prinaša samo izboljšanja energetske učinkovitosti, temveč tudi uvedbo standardov z namenom 

učinkovitejšega izvajanja ukrepov energetske učinkovitosti. Največji učinek se kaže v smeri 

ukrepanja s ciljem povečati ozaveščenost potrošnikov in podjetij (Geller in Attali 2005). 

Merjenje prihrankov zaradi večje energetske učinkovitosti je zelo težko ali nemogoče. Ta 

argument je delno pravilen, še posebej, ko gre za različne ukrepe, izobraževanja in 

usposabljanja na področju energetske učinkovitosti, kjer ni neposrednega učinka ali le-ti niso 

takoj merljivi. Merjenje učinkovitosti političnih ukrepov lahko zmanjša njihov gospodarski 

pomen. Lahko rečemo, da več kot bo teh ukrepov, manjša bo težava empiričnega dokazovanja 

prihrankov na njihov račun (Geller idr. 2006). 

3.5.2 Jevonsov paradoks 

Povratni učinek je pogosto tako velik, da razveljavi vse prihranke zaradi povečane 

gospodarske učinkovitosti (Dimitropoulos in Sorrell 2006; Sorrell 2007). To dejstvo, da 

povečanje energetske učinkovitosti vodi do večje uporabe posameznih tehnologij in večje 

porabe energije, ni nič novega. Angleški ekonomist William Jevons je ta scenarij pričakoval 

že leta 1865. Pričakoval je, da bo večja učinkovitost parnega stroja vodila k širši uporabi 

premoga, kar bo povečalo uporabo premoga kot vira energije (Alcott 2005). Ni se motil. Med 

leti 1760 in 1910 se je učinkovitost parnih strojev povečala za 36-krat, poraba energije pare pa 

se je v obravnavanem obdobju povečala za 2000-krat. Jevonsov paradoks, kot se imenuje ta 
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pojav, je torej že dolgo znan (Roy 2002). To potrjuje tudi raziskava Breaktrough Instituta 

(2014) iz Kalifornije, kjer so prišli do zaključka, da svet z izboljšanjem stroškovne energetske 

učinkovitosti nikoli ne bo dosegel želenih učinkov v boju proti podnebnim spremembam. 

3.5.3 Neposredni in posredni učinki energetske učinkovitosti 

Obstaja več vrst povratnih učinkov, neposrednih in posrednih (Greening, Greene in Difiglio 

2000; Barker, Dagoumas in Rubin 2009; Greene 2011). O neposrednem govorimo, kadar z 

izboljšano energetsko učinkovitostjo nekega energenta sledi tudi padec cen tega energenta, 

potrošniki pa se na to odzovejo z večjo porabo tega vira. Podjetja na drugi strani z enakimi 

stroški energije povečajo proizvodnjo in s tem izničijo vse prihranke. V primeru potrošnikov 

je najboljši primer približno 10 % povratni učinek pri izboljšanju učinkovitosti avtomobilov. 

Zato, ker porabijo manj bencina, vozimo malo več. Stroški ogrevanja v razvitih državah že 

kažejo vpliv povečane porabe zaradi nižjih cen energentov, medtem ko v državah v razvoju to 

še ni tako izrazito. Vendar pa raziskave (npr. Herring 2006; Sorrell 2007) teh učinkov na 

strani potrošnikov kažejo, s poudarkom, da ti povratni učinki niso večji od 30 %. Manj 

raziskani so povratni učinki na industrijo. Študije kažejo, da povprečna stopnja povratnih 

učinkov 30 industrijskih panog v Združenih državah Amerike znaša do 62 % (Sorrell 2007; 

Jenkins, Nordhaus in Shellenberger 2011). 

O posrednem učinku govorimo, kadar denar, prihranjen z zmanjšano potrebo po energiji, 

porabimo za druge proizvode ali storitve, za katere je bila prav tako potrebna energija. Ta 

učinek glede na raziskave znaša od 5 do 35 %. Poleg tega je za vsako proizvodnjo in vgradnjo 

energetsko učinkovitih rešitev potrebna energija, ki nekoliko zmanjša prihranke zaradi večje 

učinkovitosti. Ta učinek naj bi bil manjši od 15 % (Sorrell 2007). 

Obsežno izboljšanje delovanja in učinkovitosti na mikro ravni lahko vodi tudi do povratnih 

učinkov na makroekonomski ravni. Če se zaradi zmanjšane porabe energenta zmanjša tudi 

povpraševanje po tem energentu, bo cena le-tega nižja, zaradi česar bo povpraševanje 

ponovno raslo, npr. v drugih delih sveta ali v drugih industrijah. Izboljšanje energetske 

učinkovitosti vodi do povečane konkurenčnosti energetsko intenzivnih panog, kar bi lahko 

pomenilo večje povpraševanje po izdelkih in storitvah iz teh panog, kar lahko na koncu 

privede do novih naložb v energetsko intenzivnih panogah (Roy 2000, Throne-Holst, Sto in 

Strandbakken 2007). Konec koncev, izboljšanje energetske učinkovitosti pomeni izboljšanje 

produktivnosti in s tem povečano rast proizvodnje ter gospodarsko rast, kar vodi k večjemu 

povpraševanju po energiji. Kot že omenjeno, možnosti delovanja teh učinkov se zavedajo vsi 

raziskovalci, vendar večinoma menijo, da so učinki minimalni. Po drugi strani pa raziskovalci 

Breaktrough Instituta (2014) menijo, da so učinki preveliki, da bi jih bilo mogoče zanemariti. 

Opozoriti je treba, da se pri tej trditvi (Jenkins, Nordhaus in Shellenberger 2011) omejujejo na 

najbolj priljubljene, stroškovno učinkovite ukrepe, ki povečajo razpoložljivi dohodek/kapital 
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ter s tem omogočajo dodatne naložbe in porabo, zato ne trdijo, da bi morali opustiti investicije 

v stroškovno učinkovite ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti. Prihranki pri stroških 

energije bodo povečali stvarne dohodke posameznika in s tem prispevali k višji ravni življenja. 

Vsako izboljšanje produktivnosti zaradi povečane energetske učinkovitosti spodbuja 

gospodarsko rast. Vendar se bodo, če se ti pomisleki ne bodo vključili v neke globlje analize 

in politike, napori za zaustavitev podnebnih sprememb preveč zanašali na povečanje 

učinkovitosti in bodo podcenili potrebo po tehnologiji z nizkimi deleži emisij ogljika v 

proizvodnji. Torej, prizadevanja se morajo osredotočiti predvsem na spremembe proizvodnje 

energije in ne na potrošnjo energije. Okoljevarstveniki iz prej omenjenega inštituta (Jenkins, 

Nordhaus in Shellenberger 2011) ugotavljajo, da bi morala cena energije po njihovem 

prepričanju rasti sorazmerno s povečevanjem energetske učinkovitosti, na primer z dodatnimi 

davki na energijo, izpuste CO2, da bi tako onemogočili denarne prihranke in s tem odboje v 

porabi energije. 

3.6 Povzetek poglavja o energetski učinkovitosti v gospodarstvu 

V poglavju spoznamo, da zmanjševanje energetske intenzivnosti izboljšuje konkurenčnost 

gospodarstva in da lahko večja energetska učinkovitost v podjetjih vpliva na gospodarsko rast. 

Spodbude na ravni EU in ukrepi posameznih držav članic EU spodbujajo energetsko 

učinkovitost v MSP posamezne države. Seveda pa med državami obstajajo razlike in ukrepi 

ne dosežejo vedno pravega cilja. Še preden smo se začeli zavedati pomena skrbne rabe 

energije, se je v svetu uveljavil izraz Jevonsov paradoks. To se kaže tudi danes, ko namesto, 

da bi povečanje energetske učinkovitosti strojev pomenilo manj porabljene energije, to 

pomeni le, da se ta, nekako presežna energija, porabi v druge namene. S primeri dobre prakse 

smo predstavili uspešne načine spodbujanja ukrepov energetske učinkovitosti v MSP 

posameznih držav, ki bi jih veljalo smiselno prenesti tudi na raven naše države, saj menimo, 

da bi na ta način lahko dosegli zmanjšanje energetske intenzivnosti našega gospodarstva. 



 

41 

4 ANALIZA POMENA ENERGETSKE OZAVEŠČENOSTI V SLOVENSKIH MSP 

Učinkovita in zanesljiva oskrba z energijo je eno izmed strateško najpomembnejših področij 

za razvoj in normalno funkcioniranje vsake države. Slovenski nacionalni akcijski načrt za 

energetsko učinkovitost 2008–2016 (AN-URE) ureja področje programov upravljanja rabe 

energije pri končnih porabnikih s strani podjetij za oskrbo z energijo. Glede na trenutno 

dostopne podatke so bile v Sloveniji narejene raziskave na področju učinkovite rabe energije 

le za gospodinjske odjemalce energije in poslovne uporabnike električne energije, ne pa vseh 

energetskih virov. V raziskavi, ki jo je leta 2011 opravil Sistemski operater distribucijskega 

omrežja (SODO 2011), vidimo, da poslovni uporabniki v Republiki Sloveniji porabijo za kar 

70 % celotne prevzete električne energije. Iz tega lahko sklepamo, da bi lahko dosegli boljše 

rezultate glede učinkovite rabe električne energije, če bi aktivnosti iz Nacionalnega akcijskega 

načrta za energetsko učinkovitost 2008–2016, ki se nanašajo na Programe upravljanja rabe 

električne energije pri končnih porabnikih, usmerili na skupino poslovnih odjemalcev 

električne energije, ki jih je v Sloveniji po podatkih SODO (2011) okoli 80.000. Težave, ki jih 

je mogoče zaznati v Sloveniji, so številne ovire na institucionalnem, administrativnem, 

gospodarskem in kadrovskem področju ter slaba ozaveščenost in informiranost uporabnikov. 

Zato so dodatne raziskave stališč poslovnih uporabnikov energije v Sloveniji vsekakor 

smiselne in zaželene. 

V zgoraj omenjeni raziskavi so anketiranim podjetjem zastavili številna vprašanja glede 

načina rabe energije, zavedanja pomena energetske učinkovitosti in tudi načrtov glede 

učinkovite rabe energije v prihodnje. Raziskava je bila sicer usmerjena v rabo električne 

energije, za razliko od naše raziskave, kjer se nismo osredotočili le na en vir energije, ampak 

smo enakovredno obravnavali vse vire energije. Kljub tej omejenosti raziskave, ki je bila 

objavljena leta 2011, izvajala pa se je v letih 2009 in 2010, nam je ponudila osnovna 

izhodišča za primerjavo. Namreč, na podlagi nekaterih odgovorov na vprašanja iz raziskave iz 

leta 2011 bomo lahko podali odgovor na vprašanje, ali so se stališča poslovnih uporabnikov 

energije v vmesnem obdobju od leta 2011 do leta 2014 bistveno spremenila. Torej, ali je 

energetska učinkovitost pridobila pomen ali ne. Omenjena raziskava iz leta 2011 je zajela 518 

malih, srednje velikih in velikih podjetij, naša pa ravno tako zajema mala in srednje velika ter 

velika podjetja. V analizi bomo v nadaljevanju pri raziskavi iz leta 2011 v primerjalnem delu 

upoštevali samo tista vprašanja, ki se neposredno navezujejo na našo raziskavo in je zato 

možna primerjava stališč. 

4.1 Cilji empirične raziskave 

Glavni namen naše raziskave je bil pridobiti celovit pregled o stanju na področju zaznavanja 

energetske problematike v Sloveniji pri malih in srednje velikih poslovnih odjemalcih 

energije, saj tovrstna raziskava med malimi in srednje velikimi podjetji doslej v Sloveniji še 

ni bila izvedena. Naslednji cilj raziskave je bila primerjava stališč poslovnih uporabnikov o 
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energetski problematiki iz raziskave (SODO 2011) iz leta 2011 z našo raziskavo. Torej 

ugotoviti, ali so se v vmesnem času zgodile neke bistvene spremembe v dojemanju pomena 

energetske varčnosti pri podjetnikih, ki bi lahko nakazovale, da se je v tem času energetska 

ozaveščenost povečala. Torej, da se poslovni porabniki danes bolj zavedajo pomena 

učinkovite rabe energije, kot so se tega zavedali leta 2011. 

Cilji raziskave so bili ugotoviti: 

- kakšni so načini porabe energije in pripravljenost podjetij na spremembe ustaljenih navad 

porabe energije,

- kakšen je odnos podjetij do varstva okolja, natančneje: stališča do učinkovite rabe 

energije (katere načine učinkovite rabe energije poznajo, katere uporabljajo), 

pripravljenost podjetij za spremembo vedenja na področju učinkovite rabe energije in 

obnovljivih virov energije, ter 

- kakšna sta poznavanje in odnos do različnih načinov proizvodnje energije ter posledično 

vplivov na okolje in pripravljenost sodelovanja v proizvodnji energije. 

4.2 Metode analize 

Raziskava je opredeljena kot kvantitativna metoda zbiranja podatkov. Raziskavo smo izvedli 

z uporabo metode anketiranja. Anketo so anketiranci izpolnjevali prek spleta, izvedli smo jo 

na namenskem vzorcu več kot 100 udeležencev, ki so bili k sodelovanju povabljeni namensko 

prek elektronske pošte. Gre za strokovnjake v podjetjih, ki so neposredno povezani z 

energetsko problematiko.  

V raziskavo so bile vključene slovenske gospodarske družbe iz različnih panog. Raziskava je 

potekala od septembra do decembra 2014. Podjetja so bila izbrana glede na kriterij, po 

katerem se razvrščajo med MSP (število zaposlenih ne presega 250 in čisti prihodki od 

prodaje ne presegajo 35.000.000 EUR). Po naslednjem kriteriju za izbiro smo poskušali v 

raziskavo zajeti vsaj po eno podjetje iz naslednjih dejavnosti poslovanja: 

- tekstilne industrije, 

- gradbeništva, 

- turizma, 

- kovinske industrije, 

- kmetijstva, kmetijske in živilske industrije ter 

- prometa, energetike in trgovine. 

Iz vsake od navedenih panog je v raziskavo zajeto vsaj eno podjetje. Na ta način smo zajeli 

tiste panoge, ki so za slovensko gospodarstvo najpomembnejše, hkrati pa iz teh panog 

izhajajo tudi največji porabniki energije. Glede na geografski kriterij smo poskušali v 

raziskavo zajeti vsaj po eno podjetje iz vsake slovenske regije.  
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Trudili smo se, da bi bila postavljena vprašanja čim širše zastavljena, s čimer bi anketirancem 

omogočili čim bolj natančno odgovarjanje. Pred izvedbo spletnega anketiranja je bilo 

izvedeno poskusno anketiranje na vzorcu nekaj podjetij, s čimer smo preverili delovanje 

spletne ankete in razumljivost vprašanj. Pri oblikovanju vprašalnika smo upoštevali tudi 

različnost tehnik spraševanja. Pri določanju dolžine vprašalnika smo upoštevali, da se z 

naraščanjem dolžine sicer povečuje zanesljivost merjenja, a hkrati narašča nezadovoljstvo ob 

predolgo trajajočem vprašalniku. Zato smo oblikovali vprašalnik, ki optimizira zanesljivost 

merjenja in sprejemljivo dolžino. Vprašalnik smo oblikovali tako, da je bilo odgovarjanje 

(oziroma izpolnjevanje spletne ankete) čim bolj enostavno. Kljub temu nam je vprašalnik 

omogočil zelo veliko možnosti za široko in poglobljeno analizo zbranih podatkov. Vprašanja 

so bila strukturirana in večinoma zaprtega tipa. Pri spletnem vprašalniku smo bili še posebej 

pozorni na število posameznih vprašanj na zaslonu. Tako smo z merilnim instrumentom – 

vprašalnikom izpolnili glavne pogoje, ki jih mora zagotoviti vsak merilni instrument, to so 

objektivnost, zanesljivost in veljavnost. 

4.2.1 Vzorec raziskave 

V kvantitativni raziskavi je sodelovalo 115 podjetij, ki so na vprašanja v popolnosti 

odgovorila preko ankete na svetovnem spletu. Sicer je z odgovarjanjem na vprašanja pričelo 

več kot 200 podjetij, vendar pa vsi niso do konca odgovorili na zastavljena vprašanja, zato teh 

v obravnavi in analizi nismo upoštevali. Raziskava je zajela 62 % malih, 10 % srednje velikih 

in 28 % velikih podjetij. Skupni delež malih in srednje velikih podjetij predstavlja 72 %, kar 

je v skladu s trenutnimi razmerami na slovenskem gospodarskem trgu, kjer prevladujejo MSP. 

Čeprav je raziskava osredotočena na MSP, so v empiričnem delu analize vključena tudi velika 

podjetja, da smo lahko izvedli primerjave s predhodno raziskavo, ki jo je izvedel SODO 

(2011). Omenjena raziskava je obravnavala slovenska podjetja različnih velikosti in so bila 

vključena tudi velika podjetja. Večina podjetij, zajetih v vzorec kvantitativne raziskave, je 

osredotočena v zahodni Sloveniji (68 %), 32 % podjetij pa je bilo iz vzhodne Slovenije. 

Kot smo že omenili, smo podatke za primerjalni del pridobili s pomočjo raziskave SODO 

(2011), ki sta jo skupaj opravila SODO in Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor. Ta 

raziskava je zajela vzorec 518 velikih, srednjih in malih podjetij ter javno izobraževalnih 

ustanov. Raziskovalna vprašanja v raziskavi so se nanašala predvsem na naslednje vsebinske 

raziskovalne sklope: vprašanja o zaznavanju cen električne energije in omrežnine, o načinu 

porabe energije ter pripravljenosti podjetij na spremembe, odnos podjetij do varstva okolja, 

poznavanje različnih načinov proizvodnje električne energije, zadovoljstvo s trenutno porabo, 

pogoji za investicije v alternativne vire energije in pripravljenost na varčno rabo energije. 



44 

4.2.2 Vzorčenje 

Enote vzorca podjetij v naši kvantitativni raziskavi smo izbrali namensko. Vanj smo podjetja 

zajeli glede na naslednja merila: panoga (industrija, trgovina, turizem), velikost (velike, 

srednje velike in majhne) in lokacija organizacije. 

Anketirani so v podjetju opravljali funkcijo, ki zajema ukvarjanje z učinkovito rabo energije. 

V našem primeru so bili to največkrat energetiki, tehnični direktorji in vodje služb, v manjših 

organizacijah pa tudi direktorji podjetij. Ciljna populacija kvantitativne raziskave je zajemala 

vsa podjetja v Sloveniji, ki imajo več kot tri zaposlene. 

V kvantitativni raziskavi so sodelovala tri podjetja, ki se ukvarjajo s tekstilno industrijo, 14 

podjetij se ukvarja z gradbeno dejavnostjo, 11 se jih ukvarja s kovinsko industrijo, 32 jih je s 

področja prometa in energetike, 23 s področja trgovine, 14 s področja izobraževanja, šest s 

področja kmetijstva, dve pa s področja turizma. Glede na zbrane podatke se z energetiko v 

podjetjih največ ukvarjajo moški, namreč, v anketi je odgovarjalo 87 % moških in le 13 % 

žensk, ki so večinoma bili stari med 21 in 60 let ter so imeli v povprečju končano višjo šolo 

ali več. V nadaljevanju so na slikah 3–8 prikazani podatki o sodelujočih v anketi. 

Največ sodelujočih je bilo med podjetji z manj kot desetimi zaposlenimi, najmanj pa je bilo 

srednje velikih podjetij z več kot 100 in manj kot 250 zaposlenimi (slika3). 

 

Slika 3: Velikost anketiranih podjetij 

Podjetja, ki smo jih spraševali tako po osnovni kot tudi dodatni dejavnosti, so bila iz različnih 

področij (slika 4). 
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Slika 4: Dejavnost anketiranih podjetij 

Raziskava je pokazala, da se s tem področjem ukvarjajo večinoma moški, saj so na anketo 

odgovarjali predvsem moški, in sicer jih je bilo 87 % (slika 5). 

 

Slika 5: Struktura glede na spol anketirancev 

Pri starostni strukturi anketirancev prevladujejo starejši od 40 in mlajši od 60 let, ki jim sledi 

starostna struktura od 21 do 40 let (slika 6). Ostalih anketirancev skoraj ni bilo. 
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Slika 6: Starostna struktura anketirancev 

Večina anketirancev ima končano višjo šolo ali več, kar pomeni, da se s področjem energetike 

v podjetjih večidel ukvarjajo izobraženi kadri (slika 7).  

 

Slika 7: Struktura glede na najvišjo doseženo formalno izobrazbo anketirancev 

Podjetja, ki so sodelovala v anketi, smo razdelili v dve regiji, zahodno in vzhodno Slovenijo. 

Največ sodelujočih podjetij je bilo iz zahodne Slovenije (slika 8). 

 

Slika 8: Regionalna struktura anketirancev  
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4.3 Odnos do rabe energije 

Na vprašanje o vrsti energije (slika 9), ki jo podjetja uporabljajo, je bilo možnih več 

odgovorov. Vsa podjetja so pričakovano izjavila, da uporabljajo električno energijo. Približno 

52 % anketiranih podjetij uporablja zemeljski plin, sledita še kurilno olje in daljinska toplota, 

in sicer s 23 %. Od pogonskih goriv je na prvem mestu motorni bencin (17 %). Ostali 

energenti, ki so sicer manj uporabljeni, so naftni plin (14 %), lesna biomasa (14 %) in drugi 

viri (7 %). Podobno vprašanje je vsebovala tudi raziskava iz leta 2011, zato lahko naredimo 

primerjavo. Še enkrat se je potrdilo, da je v današnji moderni družbi električna energija 

najpomembnejši vir energije, saj je bila tudi v raziskavi iz leta 2011 najpomembnejša. Tudi 

zemeljski plin je približno enako pomemben, sta se pa v vmesnem obdobju poraba in 

posledično pomembnost kurilnega olja izrazito zmanjšali. 

Preglednica 1: Primerjava deležev porabe najpomembnejših energentov 2011/2014 

(v %) 

Poraba energenta v % 2011 2014 

Električna energija 100 100 

Zemeljski plin 48 52 

Kurilno olje 48 23 

Daljinska toplota 15 23 

Bencin  32 17 

Lesna biomasa 8 14 

 

 

Slika 9: Zastopanost posameznih virov energije v anketiranih podjetjih 

Po podatkih naše raziskave podjetja uporabljajo električno energijo za razsvetljavo v 98 %, 

80 % podjetij uporablja električno energijo še za prezračevanje in klimatizacijo, 44 % podjetij 

pa jo uporablja tudi v proizvodnji. Okoli 60 % podjetij električno energijo uporablja za 

pripravo toplotne sanitarne vode, 48 % pa za ogrevanje (slika 10). Če dobljene rezultate 

primerjamo z raziskavo iz leta 2011, vidimo, da ni bistvenih sprememb, saj so podjetja tudi 

leta 2011 izjavila, da se električna energija največ porabi za razsvetljavo, sledijo 
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prezračevanje in klimatizacija ter proizvodnja. Kljub temu, da razumemo ogrevanje z 

električno energijo kot neracionalno, vidimo, da se je v vmesnem obdobju poraba energije za 

ogrevanje celo povečala. Leta 2011 jo je za ogrevanje uporabljalo 33 % podjetij, to pomeni 

15 % manj kot leta 2014. Del teh sprememb lahko pripišemo večji uporabi toplotnih črpalk. 

Vseeno opažamo, da podjetja svojih navad glede rabe električne in druge energije niso 

bistveno spremenila. Še vedno se namreč preveč električne energije uporablja za namene, v 

katerih bi jo lahko učinkovito nadomestili drugi viri energije, pri čemer mislimo predvsem na 

obnovljive vire. 

 

Slika 10: Področja uporabe električne energije 

Več kakor polovica podjetij oziroma organizacij (slika 11) uporablja za ogrevanje sanitarne 

vode električno energijo (63 %), zemeljski plin uporablja 41 % podjetij, toplotne črpalke pa 

23 % podjetij, 15 % jih uporablja kurilno olje, sončno energijo pa le 2 % podjetij. Če to 

vprašanje primerjamo z letom 2011, vidimo, da se poraba električne energije v te namene ne 

zmanjšuje, celo nasprotno, povečala se je. Kljub temu, da sta se nekoliko zvišala poraba 

zemeljskega plina in delež uporabe toplotnih črpalk, se uporabniki še vedno vse preveč 

opirajo na neobnovljive vire energije, kar dokazuje izredno majhen delež uporabe sončne 

energije. Sončno energijo bi lahko šteli med najučinkovitejše vire za ogrevanje sanitarne vode, 

vendar pa se delež uporabnikov od leta 2011 do danes ni popolnoma nič spremenil, še vedno 

jih je samo 2 %. 
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Slika 11: Vrsta energije, ki se uporablja za ogrevanje sanitarne vode 

Povprečna vrednost stroškov podjetij za energijo v vseh letnih stroških je relativno nizka. Pri 

kar 88 % podjetij stroški energije predstavljajo manj kot 30 % vseh letnih stroškov. 9 % 

podjetij predstavlja strošek energije med 30 in 50 % vseh letnih stroškov. En odstotek podjetij 

strošek energije na letni ravni predstavlja med 50 in 70 % vseh stroškov, 3 % podjetij pa 

predstavljajo strošek energije več kot 70 % vseh stroškov (slika 12). Ti podatki so primerljivi 

z raziskavo iz leta 2011, čeprav so jih takrat spraševali samo o stroških za električno energijo. 

Glede na dejstvo, da porabimo električne energije največ in zato predstavlja največji strošek, 

lahko zaključimo, da spremembe v deležih stroškov za energijo niso zaznane. Ti stroški torej 

niso narasli, a jih nikakor ne smemo zanemariti. 

 

Slika 12: Delež stroškov za energijo v primerjavi z ostalimi stroški 

Skoraj polovica (42 %) podjetij, ki so sodelovala v raziskavi, ima zaposleno osebo, ki je 

odgovorna za energetiko, 58 % podjetij nima zaposlene osebe, ki bi bila odgovorna za 

področje energetike (slika 13). Podobno so anketirance spraševali tudi leta 2011, pri čemer 

primerjava pokaže, da se je očitno zavedanje pomena energetske učinkovitosti in na splošno 

energije povečalo. Leta 2011 je namreč le 20 % podjetij imelo zaposleno osebo, ki bi bila 

odgovorna izključno za energetiko. 
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Slika 13: Razporeditev podjetij glede na dejstvo, ali imajo v podjetju zaposleno osebo, 

zadolženo za energetska vprašanja 

Slika 14 prikazuje, da približno slaba polovica podjetij (49 %) glede energetske problematike 

sodeluje z zunanjimi strokovnjaki. Glede na to, da se je v obravnavanem vmesnem obdobju 

povečalo število podjetij, ki imajo zaposleno osebo za energetiko, je razumljivo, da se je 

nekoliko zmanjšalo število podjetij, ki bi sodelovala z zunanjimi strokovnjaki za energetiko. 

Teh je bilo leta 2011 blizu 60 %. 

 

Slika 14: Razporeditev podjetij glede na dejstvo, ali glede energetske problematike 

sodelujejo z zunanjimi strokovnjaki 

Večina podjetij nima okoljskih certifikatov (npr. ISO 19011 ali certifikati iz skupine 

ISO14000). Tistih, ki tega certifikata nimajo, je 68 % (slika 15), kljub temu pa lahko 

ugotovimo, da se je nekoliko povečal delež podjetij, ki imajo tovrstne okoljske certifikate. 

Okoli 10 % več podjetij kot leta 2011 ima danes okoljski certifikat. Zavedamo se, da je ta 

delež še vedno premajhen, saj lahko tovrstni certifikati pomenijo osnovo za povečanje 

energetske učinkovitosti. Zato bi bilo treba podjetja spodbuditi, da bi se v večji meri odločala 

za izdelavo okoljskih certifikatov.
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Slika 15: Razporeditev podjetij glede na okoljsko certificiranost 

Velik delež podjetij (82 %), kot prikazuje slika 16, ne računa niti ogljičnega odtisa svojega 

poslovanja. To je, kot kaže, primerjava z letom 2011, za slovenska podjetja še vedno 

nezanimivo. Namreč, številka se skoraj ni spremenila, saj je leta 2011 ogljični odtis računalo 

16 % podjetij. Vsekakor premalo, zato niti ne vemo natančno, koliko energije se dejansko 

porabi v določenem podjetju. 

 

Slika 16: Razporeditev podjetij glede na dejstvo, ali se v podjetju računa ogljični odtis 

poslovanja 

Kljub dejstvu, da bo energetska izkaznica postala obvezna za vse poslovne subjekte, je imelo 

v času opravljanja raziskave leta 2014 energetsko izkaznico le 14 % vprašanih podjetij 

oziroma organizacij, 7 % podjetij je bilo v postopku pridobivanja te izkaznice, 4 % 

anketiranih pa energetske izkaznice sploh ni poznalo (slika 17). Vendarle pa lahko rečemo, da 

se število podjetij, ki imajo energetsko izkaznico, povečuje v primerjavi z letom 2011. Takrat 

je energetsko izkaznico imelo manj kot 2 % podjetij. 
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Slika 17: Razporeditev podjetij glede na dejstvo, ali imajo energetsko izkaznico 

Raba sistemov za regulacijo porabe električne energije v podjetjih oziroma organizacijah ni 

visoka (slika 18 in slika 19), saj ima sistem za regulacijo porabe vgrajenih samo 21 % podjetij, 

79 % jih takih sistemov nima. Med tistimi, ki te sisteme imajo, prevladujejo sistemi za 

regulacijo razsvetljave (64 %), sistemi za varčno ogrevanje (50 %), 32 % pa jih ima druge 

sisteme. Leta 2011 so podjetja spraševali o rabi sistemov za regulacijo razsvetljave in o rabi 

sistemov za regulacijo ogrevanja in hlajenja. 37 % podjetij je v letu 2011 imelo sisteme za 

regulacijo razsvetljave, 25 % podjetij pa je imelo sisteme za regulacijo ogrevanja in hlajenja. 

Iz tega je razvidno, da ti sistemi v vmesnem obdobju niso pridobili pomena. 

 

Slika 18: Razporeditev podjetij glede na dejstvo, ali imajo vgrajene sisteme za regulacijo 

porabe električne energije 

 

Slika 19: Najbolj pomembni sistemi, v katerih se izvajajo ukrepi regulacije porabe 

električne energije 
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Uporaba naprednih števcev električne energije je prikazana na sliki 20. Več kot tretjina 

(37 %) podjetij ima nameščene napredne števce porabe električne energije, 19 % podjetij še ni 

slišalo za napredne števce z dodatnimi funkcijami, 28 % podjetij take števce pozna, a še niso 

razmišljala o njihovi namestitvi. 16 % podjetij razmišlja o namestitvi naprednih števcev, pri 

enem podjetju pa bodo nameščeni v kratkem. V primerjavi z letom 2011 se je uporaba 

naprednih števcev nekoliko povečala, saj je takrat te števce imelo vgrajenih manj kot 13 % 

podjetij. To lahko pomeni, da je v vmesnem času več podjetij uspelo učinkovito nadzirati 

porabo električne energije. Ti števci lahko pripomorejo tudi k varčnejši porabi, zato je dejstvo, 

da se je njihova uporaba povečala, razveseljivo. 

 

Slika 20: Razporeditev podjetij glede na dejstvo, ali imajo instalirane napredne števce za 

merjenje porabe električne energije 

Manj kot 50 % podjetij načrtuje investicije v ukrepe učinkovite rabe energije, takih je 

natančno 43 % podjetij (slika 21). Leta 2011 načrtov za investicije v ukrepe učinkovite rabe 

energije ni imelo kar 75 % vprašanih podjetij. Iz tega vidimo, da so se podjetja začela 

nekoliko bolj zavedati pomena energetske učinkovitosti v primerjavi z letom 2011. 

 

Slika 21: Razporeditev podjetij glede na dejstvo, ali v kratkem načrtujejo investicije v 

ukrepe učinkovite rabe energije  

Podobno kot lahko rečemo za izdelane strategije za varčevanje z energijo, lahko trdimo tudi 

za pogostost razpravljanja vodstva v podjetjih o učinkoviti rabi energije (slika 22). Približno 

47 % podjetij o tem razpravlja letno, 24 % mesečno in 33 % tedensko. Kot smo ugotovili iz 
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natančnejše analize odgovorov, mesečno in tedensko o tem povečini razpravljajo podjetja, ki 

imajo načrt investicij v varčno rabo energije. 

 

Slika 22: Razporeditev podjetij glede na dejstvo, kako pogosto v podjetju razpravljajo o 

učinkoviti rabi energije 

Med ukrepi za manjšo in okolju prijaznejšo rabo energije največ podjetij uporablja varčne 

sijalke (84 %), na drugem mestu je izklapljanje naprave iz »stanja pripravljenosti« (47 %), 

sledijo izobraževanja in ozaveščanja zaposlenih o pomenu učinkovite rabe energije (45 %). 

Od pomembnejših ukrepov lahko omenimo še naprednejšo proizvodno opremo, ki jo 

uporablja 33 % anketiranih podjetij (slika 23). V primerjavi z letom 2011, ko so anketirance 

prav tako spraševali o ukrepih za varčevanje z energijo, vidimo, da ni večjih sprememb. Tudi 

takrat je večina anketirancev navedla kot najpomembnejše ukrepe uporabo varčnih sijalk in 

dejstvo, da naprav ne puščajo v stanju mirovanja ter, da zaposlene izobražujejo o pomenu 

energetske učinkovitosti. 

 

Slika 23: Najbolj pogosti ukrepi in oprema za učinkovito rabo energije 

Samo 11 % anketiranih poslovnih uporabnikov energije ne pozna spodbud Eko sklada. Posojil 

s subvencionirano obrestno mero ne pozna 50 % anketiranih, sredstev kohezijskega sklada 

EU za učinkovito rabo električne energije ne pozna 58 % vprašanih, davčne spodbude pa 
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pozna samo 12 % anketiranih (slika 24). Glede na rezultate raziskave iz leta 2011 vidimo, da 

se je nekoliko povečalo poznavanje nekaterih ukrepov za spodbujanje energetske 

učinkovitosti, tukaj mislimo predvsem na poznavanje spodbud Eko sklada, poznavanje drugih 

ukrepov pa se ni bistveno spremenilo. Zato menimo, da bi bilo potrebnega več napora s strani 

države, da bi podjetja prepoznala možnosti, ki jih imajo na tem področju.  

 

Slika 24: Razpoznavnost dostopnih spodbud za učinkovito rabo energije 

Vlaganja v obnovljive vire prikazuje slika 25. Približno 19 % podjetij ne namerava investirati 

v pridobivanje energije iz obnovljivih virov energije, 24 % podjetij resno razmišlja o vlaganju 

finančnih virov v pridobivanje energije iz obnovljivih virov, nadaljnjih 15 % pa jih o tem 

razmišlja, a ne resno. Več kot tretjina (35 %) podjetij oziroma organizacij je v pridobivanje 

energije iz obnovljivih virov energije že investirala. V raziskavi iz leta 2011 so anketirance 

spraševali, ali nameravajo investirati v obnovljive vire električne energije, torej so se za 

razliko od naše raziskave osredotočili samo na električno energijo. Kljub temu pa menimo, da 

podatke lahko primerjamo. Leta 2011 je v obnovljive vire električne energije investiralo samo 

11 % podjetij, kar več kot polovica pa jih v to ni nameravala investirati. Vidimo torej, da se je 

na tem področju zgodil velik preskok naprej, kar lahko pripišemo relativno spodbudni 

strukturi sheme za podporo proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov.  

 

Slika 25: Razporeditev podjetij glede na dejstvo, ali so že investirala v obnovljive vire 

energije 

Poznavanje različnih načinov za pridobivanje energije iz obnovljivih virov je dokaj visoko, 

največ jih je pripravljeno vlagati v sončno energijo, takih je 72 %. Več kot tretjina (37 %) 
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anketirancev bi vlagala v energijo iz lesne biomase. Pripravljenost za vlaganje v druge 

obnovljive vire iz drugih virov je občutno nižje, saj je manj kot 15 % anketiranih pripravljenih 

investirati v npr. vetrno energijo, energijo vodotokov, bioplina ali plina iz čistilnih naprav ali 

deponijskega plina (slika 26). Tudi v letu 2011 so anketiranim podjetjem zastavili podobno 

vprašanje. Takrat se je izkazalo, da je bilo največ podjetij pripravljenih vlagati v sončno 

energijo, teh je bilo 78 %, preostali viri pa so bili omenjeni manj pogosto. Tako lahko rečemo, 

da se je v vmesnem času izboljšalo poznavanje prednosti tudi ostalih virov energije, predvsem 

biomase, ki danes že predstavlja omembe vreden energent. 

 

Slika 26: Razporeditev podjetij glede na dejstvo, v katere obnovljive vire energije bi bila 

pripravljena vlagati 

Približno 37 % podjetij (slika 27) je pripravljenih vlagati v obnovljive vire do 10.000 EUR, 

24 % podjetij je pripravljenih investirati zneske med 10.000 in 50.000 EUR, 19 % podjetij pa 

zneske med 50.000 in 100.000 EUR. Desetina (12 %) podjetij je pripravljena v obnovljive 

vire investirati med 100.000 in 500.000 EUR, sorazmerno velik delež (11 %) pa je pripravljen 

investirati tudi več kot 500.000 EUR. Leta 2011 so podjetja spraševali, kolikšna sredstva so 

pripravljeni vložiti v lastno proizvodnjo električne energije, zato bomo te odgovore primerjali 

s tem, koliko so danes podjetja pripravljena vložiti v obnovljive vire energije. Leta 2011 kar 

32 % podjetij ni vedelo, koliko bi bili pripravljeni vložiti, kar blizu 14 % podjetij pa takrat 

sploh ni bilo pripravljenih vlagati v lastne obnovljive vire. Glede na rezultate ankete teh danes 

ni več. Prav tako so se od leta 2011 pa do danes bistveno povečali zneski, ki so jih 

pripravljeni investirati. Leta 2011 jih je bilo 23 % pripravljenih investirati do 50.000 EUR, 

danes pa je teh že 61 %, danes je tudi enkrat več tistih, ki bi bili pripravljeni vložiti med 

50.000 in 100.000 EUR. Delež tistih, ki bi bili pripravljeni vložiti do 500.000 EUR, ostaja isti. 

Skoraj neznatno se je v vmesnem času povečal še delež tistih, ki bi bili pripravljeni vložiti več 

kot 500.000 EUR. Iz tega lahko sklepamo, da se je povečal predvsem delež manjših podjetij, 

ki so pripravljena vlagati v obnovljive vire energije. 
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Slika 27: Razporeditev podjetij glede na dejstvo, kolikšna sredstva so pripravljena 

investirati v obnovljive vire energije 

Večina podjetij (54 %) meni, da bi se morale investicije v obnovljive vire energije povrniti v 

petih do desetih letih. Približno 34 % podjetij meni, da bi se morale investicije povrniti v manj 

kot petih letih, več kot 15 let pa je na povrnitev investicije pripravljen čakati samo 1 % 

podjetij (slika 28). Razmišljanje o času, v katerem naj bi se investicije povrnile, se ni bistveno 

spremenilo v primerjavi z letom 2011. Tudi takrat jih je največ menilo, da bi se tovrstne 

investicije morale povrniti v času desetih let. To kaže na to, da podjetja pričakujejo trenutne 

rezultate. 

 

Slika 28: Razporeditev podjetij glede na pričakovano vračilno dobo investicij v 

obnovljive vire energije

Večina (71 %) anketirancev pogojuje investiranje v obnovljive vire energije z nepovratnimi 

sredstvi ali subvencijami, 12 % jih investicij ne pogojuje, 18 % pa je neodločenih, kar je 

razvidno s slike 29. Iz teh podatkov vidimo, da se število tistih, ki investicije pogojujejo z 

nepovratnimi sredstvi, povečuje, saj je tovrstne investicije z nepovratnimi sredstvi leta 2011 

pogojevalo manj kot 60 % vprašanih. To pomeni, da bi bilo treba podjetnike spodbuditi, da na 

investicije v obnovljive vire energije ne bi gledali samo kot na priložnost za pridobivanje 

nepovratnih sredstev, ampak predvsem kot na investicijo, ki bo dolgoročno pomagala podjetju 

pri doseganju dobrih poslovnih rezultatov, s čimer bodo obenem manj obremenjevali okolje. 
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Slika 29: Razporeditev podjetij glede na dejstvo, ali se investiranje v energetsko 

učinkovitost in obnovljive vire energije pogojuje z nepovratnimi sredstvi 

Večina podjetij, kot prikazujeta slika 30 in slika 31 (77 %), ne bi bila pripravljena plačati višje 

cene energije, če bi bila ta pridobljena iz obnovljivih virov energije, 23 % podjetij pa bi v tem 

primeru bila povišanje cene pripravljena plačati. Med temi, ki so pripravljeni plačati višjo 

ceno, so razmerja naslednja: do 5 % višjo ceno bi bilo pripravljeno plačati 23 % podjetij,  

64 % podjetij je pripravljenih plačati med 5 in 10 % višjo ceno, majhen delež, skupaj 14 %, je 

pripravljen plačati tudi višjo ceno od tega. Če primerjamo te podatke s podatki za leto 2011, 

vidimo, da se pripravljenost plačati več za energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov, skoraj ni 

spremenila, v letu 2011 je bila ta pripravljenost celo večja (31 %). Vendar pa se je med temi, 

ki so pripravljeni plačati višjo ceno, nekoliko zvišal delež tistih, ki so pripravljeni plačati do 

10 % višjo ceno (leta 2011 83 %, leta 2014 pa 87 %). 

Slika 30: Razporeditev podjetij glede na dejstvo, ali so pripravljena plačati več za 

energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov  
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Slika 31: Razporeditev podjetij glede na delež, ki so ga pripravljena plačati več za 

energijo iz obnovljivih virov 

4.4 Povzetek ugotovitev izvedene raziskave 

S pomočjo odgovorov iz raziskave razberemo, da stroški električne energije v veliki večini 

podjetij predstavljajo manjši delež vseh stroškov podjetja, pa vendar ti stroški niso 

zanemarljivi. Dobršen del podjetij oziroma organizacij nima sistemov za regulacijo 

razsvetljave. Sistem za učinkovito uporabo vode (tudi tople) ima manj kot petina podjetij, 

prav tako ima sistem za učinkovito ogrevanje/ohlajanje le slaba tretjina podjetij. Dve tretjini 

podjetij ni pripravljenih plačati višje cene za energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov. 

Polovica podjetij do sedaj še ni vlagala finančnih virov v pridobivanje električne energije iz 

obnovljivih virov, hkrati pa petina podjetij o tem resno razmišlja, druga petina o tem razmišlja, 

a ne resno. Glede zneska, ki so ga v podjetjih pripravljeni investirati v lastno proizvodnjo 

električne energije iz obnovljivih virov, rezultati kažejo, da je največ podjetij pripravljenih 

vložiti od 10.000 do 50.000 EUR, torej vidimo, da podjetja nekih velikih zneskov v ta namen 

niso pripravljena vlagati. Z zneskom investiranja je neposredno povezana tudi pričakovana 

vračilna doba investicije. Dve tretjini podjetij ni pripravljenih dolgo čakati na povrnitev 

investicije, saj jih večina pričakuje, da bi se morala povrniti v manj kot desetih letih. V 

dobršnem delu podjetij pogojujejo investiranje v energetsko učinkovitost z nepovratnimi 

sredstvi ali subvencijami. Podjetja so najbolj pripravljena vlagati v pridobivanje energije iz 

sončne energije, vlaganje v pridobivanje energije iz drugih virov je občutno nižje. 

Raziskava je na področju spodbud za zmanjšanje porabe električne energije pokazala, da 

precej podjetij še vedno ne pozna spodbud Eko sklada in posojil s subvencionirano obrestno 

mero ter sredstev kohezijskega sklada EU za učinkovito rabo energije. 

Več kot dve tretjini podjetij nima strateškega načrta za investiranje v učinkovito rabo 

električne energije, energetski menedžment pa uporablja le desetina podjetij. Dve tretjini 

podjetij nima energetske izkaznice, precej anketiranih je niti ne pozna, ogljični odtis računajo

v manj kot 20 % podjetij. Nizka stopnja ozaveščenosti o okoljski problematiki se kaže tudi na 
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področju pridobivanja certifikatov o ravnanju z okoljem, saj je več kot 70 % podjetij brez teh 

certifikatov. 

Le petina podjetij ima zaposleno osebo, ki je odgovorna za energetiko. V malih podjetjih je 

odgovorna oseba za energetska vprašanja direktor, v večjih pa imajo vodjo energetike. V 

polovici podjetij v zvezi z energetskimi vprašanji sodelujejo z zunanjimi strokovnjaki. 

4.5 Primerjava ključnih ugotovitev s podobno raziskavo  

Da bi lahko obravnavali ovire, s katerimi se srečujejo MSP, je treba primerjati podatke iz 

raziskave leta 2011 s podatki iz raziskave, ki smo jo opravili leta 2014. Podatke, ki so 

pomembni za analizo ovir, bomo predstavili v preglednici 2. 

Preglednica 2: Primerjava rezultatov ankete iz leta 2011 z rezultati iz leta 2014 

Vprašanje \ Odgovor – delež (%) 
Anketa 2011 Anketa 2014 

Da Ne Da Ne 

Energetski certifikat 2 98 14 86 

Energetski standard 22 58 32 68 

Zaposlene osebe za energetiko 20 80 42 58 

Podjetja, ki se odločajo za naložbe za povečanje 
energetske učinkovitosti 

48 52 73 27 

Poznavanje možnosti financiranja 69 31 89 11 

Delež stroškov za energijo v primerjavi z ostalimi 

stroški podjetja (meja 50 %) 

pod 50 %  nad 50 %  pod 50 % nad 50 % 

84 6 97 4 

 

Zanima nas, ali se je v času od leta 2011 do leta 2014 spremenilo dojemanje pomena 

energetske ozaveščenosti v slovenskih MSP, torej, ali ima več podjetij energetske certifikate, 

sprejete energetske standarde in zaposlene usposobljene osebe, ki se ukvarjajo z energetskimi 

vprašanji v podjetju. Iz preglednice 2 je opazna rast zavedanja o pomenu energetskih 

standardov in energetskih certifikatov. Prav tako opažamo, da ima v letu 2014 več podjetij 

energetske standarde in energetske certifikate, kot jih je imelo leta 2011. Prav tako je imelo 

leta 2011 bistveno manj podjetij zaposleno usposobljeno osebo za energetska vprašanja. Pri 

vprašanju, ali so se v tem času bistveno spremenili stroški za energijo v slovenskih MSP, 

vidimo, da se stroški za energijo v primerjalnem obdobju niso bistveno spremenili. Še vedno 

skoraj vsem podjetjem stroški za energijo predstavljajo majhen delež, in sicer manj kot 50 % 

vseh stroškov. Leta 2014 je bilo več podjetij pripravljenih investirati v ukrepe za povečanje 

energetske učinkovitosti, kot jih je bilo pripravljenih leta 2011. Če je bilo podjetij, ki so 

pripravljena investirati v energetsko učinkovitost leta 2011 le okoli 50 %, je danes teh podjetij 

že več kot 70 %. Precej podjetij je investicije tudi že dejansko izvedlo. Natanko 20 % več 

podjetij je leta 2014 poznalo možnosti sofinanciranja s strani državnih in evropskih institucij. 
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Le manjši delež MSP, nekaj več kot 10 %, leta 2014 teh možnosti še ni poznal, kar pomeni, 

da je stanje zadovoljivo, če že ne dobro. 

Povzamemo lahko, da energetska ozaveščenost v MSP raste. Vse več MSP se zaveda, da so 

ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti nujni in vse pomembnejši, vendar pa so 

odločitve MSP precej zadržane pri odločanju in postavljanju energetske politike podjetja v 

prihodnost.   

4.6 Testiranje hipotez 

V nadaljevanju želimo preveriti, ali obstaja statistično značilna povezanost med 

spremenljivkami energetske ozaveščenosti.  

4.6.1 Hipoteza H1 

Hipoteza H1 se glasi: Pri energetski ozaveščenosti ne obstajajo statistično značilne razlike v 

odvisnosti od velikosti podjetja. 

Pri hipotezi H1 bomo poskušali s pomočjo t-testa enakosti varianc preveriti ali ima velikost 

podjetja statistično pomembno vlogo pri odgovorih na posamezna vprašanja, ki zadevajo 

energetsko ozaveščenost. Anketirance smo spraševali, ali: 

- posedujejo katerega od energetskih standardov, 

- posedujejo energetski certifikat,  

- zaposlujejo strokovnjaka za energetska vprašanja,  

- sodelujejo z zunanjimi strokovnjaki za energetska vprašanja,  

- računajo ogljični odtis svojega podjetja in  

- posedujejo sistem za regulacijo rabe energije. 

Podjetja so razdeljena v dve skupini glede na velikost, manjša od 100 zaposlenih in več ali 

enako 100 zaposlenih. Rezultati t-testa so prikazani v preglednici 3 in preglednici 4. Iz 

preglednice 3 je razvidno, da je v anketi sodelovalo 38 podjetij, ki imajo manj kot 100 

zaposlenih, in 77 podjetij, ki so zaposlovala 100 ali več zaposlenih. 
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Preglednica 3: Izračun povprečnih vrednosti in standardnega odklona za 

spremenljivke energetske ozaveščenosti 

Vprašanja 

Velikost 

podjetja 

(št. zaposlenih) 

N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Povprečje 
std. 

napake 

Ali zaposlujete strokovnjaka za 

energetska vprašanja? 

≥ 100 38 0,74 0,45 0,07 

< 100 77 0,30 0,46 0,05 

Ali sodelujete z zunanjimi 

strokovnjaki za energetska vprašanja? 

≥ 100 38 0,84 0,37 0,06 

< 100 77 0,32 0,47 0,05 

Ali imate katerega od energetskih 

standardov? 

≥ 100 38 0,61 0,50 0,08 

< 100 77 0,21 0,41 0,05 

Ali računate ogljični odtis svojega 
podjetja? 

≥ 100 38 0,24 0,43 0,07 

< 100 77 0,12 0,36 0,04 

Ali imate v podjetju energetski 

certifikat? 

≥ 100 38 0,18 0,39 0,06 

< 100 77 0,13 0,34 0,04 

Ali imate sistem za regulacijo rabe 

energije? 

≥ 100 38 0,32 0,47 0,08 

< 100 77 0,18 0,39 0,04 

 

Preglednica 4: T-test za spremenljivke energetske ozaveščenosti 

Vprašanja  

L
ev

en
eo

v
 

te
st

 
en

ak
o

st
i 

v
ar

ia
n

c 

t-test 

9
5

 %
 

in
te

rv
al

 
za

u
p
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ja

 

Ali zaposlujete strokovnjaka 

za energetska vprašanja? 

EV 0,65 0,42 4,85 113,00 0,00 0,44 0,09 0,26 0,62 

ENP   4,90 75,93 0,00 0,44 0,09 0,26 0,62 

Ali sodelujete z zunanjimi 

strokovnjaki za energetska 

vprašanja? 

EV 19,28 0,00 5,92 113,00 0,00 0,52 0,08 0,36 0,68 

ENP   6,43 91,53 0,00 0,52 0,08 0,36 0,68 

Ali imate katerega od 

energetskih standardov? 

EV 13,42 0,00 4,57 113,00 0,00 0,40 0,09 0,21 0,58 

ENP   4,28 62,56 0,00 0,40 0,09 0,21 0,58 

Ali računate ogljični odtis 
svojega podjetja? 

EV 6,43 0,01 1,57 113,00 0,12 0,12 0,08 –0,04 0,28 

ENP   1,48 63,49 0,14 0,12 0,08 –0,04 0,28 

Ali imate v podjetju 

energetski certifikat? 

EV 2,27 0,13 0,77 113,00 0,44 0,05 0,07 –0,09 0,20 

ENP   0,73 64,82 0,47 0,05 0,07 –0,09 0,20 

Ali imate sistem za 

regulacijo rabe energije? 

EV 9,06 0,00 1,62 113,00 0,11 0,13 0,09 –0,04 0,31 

ENP   1,52 62,54 0,13 0,13 0,09 –0,04 0,31 

Legenda: EV – Enakost varianc; ENP – Enakost ni predpostavljena. 

Uporabili smo dvostranski t-test, pri čemer smo predvidevali, da obstajajo razlike v varianci 

glede na velikost podjetja. Izbrali smo stopnjo zaupanja 5 %. V primeru, da ima testna 

statistika t-vrednost med –1,96 in 1,96 (kritično območje), bi to pomenilo, da vrednost 

variance te spremenljivke ni odvisna od velikosti podjetja. Če pa bi bila vrednost statistike 

izven tega območja, bi to pomenilo, da na to spremenljivko vpliva velikost podjetja. Ugotovili 
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smo, da velikost podjetja vpliva na naslednje spremenljivke, kjer je vrednost večja oziroma 

manjša od 1,96 in –1,96: 

- Dvostranski t-test je pokazal, da velikost podjetja vpliva na dejstvo ali imajo podjetja 

zaposlenega strokovnjaka za energetska vprašanja. Vrednost statistike  t = 4,85 pove, da 

se večja podjetja bolj zavedajo vpliva stroškov za energijo in posledično imajo 

zaposlenega strokovnjaka za energetska vprašanja.  

- Rezultati analize potrjujejo, da z zunanjimi strokovnjaki za energetska vprašanja 

sodelujejo predvsem velika podjetja, kar je potrjeno tudi z vrednostjo statistike t = 5,92. 

- Energetske standarde posedujejo v veliki meri velika podjetja, kar potrjuje vrednost 

statistike t = 4,57. Za uvedbo standardov, ki se nanašajo na področje energetske 

učinkovitosti je potreben ustrezno izobražen in usposobljen kader, ki ga velika podjetja v 

večji meri tudi imajo. To ugotovitev potrjujeta tudi prvi dve točki. 

Pri naslednjih treh spremenljivkah smo opazili, da je vrednost statistike t znotraj kritičnega 

območja –1,96 in 1,96, kar pomeni, da spremenljivka ni odvisna od velikosti podjetja, iz 

katerega prihaja anketiranec: 

- Dvostranski t-test je pokazal (vrednost statistike t = 1,57), da velikost podjetja ne vpliva 

na dejstvo ali podjetja računajo ogljični odtis svojega podjetja.  

- Pridobivanje energetski certifikatov prav tako ni odvisno od velikosti podjetja, saj 

vrednost statistike t = 0,77.   

- Podobno lahko sklepamo, da velikost podjetja ne vpliva na dejstvo ali v podjetjih 

uporabljajo katerega od sistemov za regulacijo porabe energije, kar potrjuje vrednost 

statistike t = 1,62. 

Glede na rezultate dvostranskega t-testa lahko ugotovimo, da pri energetski ozaveščenosti 

obstajajo razlike, ki so odvisne od velikosti podjetja iz česar sledi, da lahko hipotezo H1 

zavrnemo. Nadalje rezultati ankete pričakovano potrjujejo, da velikost podjetja vpliva na 

dejstvo, ali imajo podjetja zaposlenega strokovnjaka za energetska vprašanja, ali sodelujejo z 

zunanjimi strokovnjaki za energetska vprašanja in, ali posedujejo katerega od energetskih 

standardov. Menimo, da bi morali programi, ki so usmerjeni v podporo izboljšanju učinkovite 

rabe energije in večji izrabi obnovljivih virov energije v MSP, biti usmerjeni predvsem v 

vzpostavitev ustreznega podpornega okolja za izvajanje projektov za vzpostavitev 

energetskega menedžmenta, kamor sodi tudi pomoč naročnikom pri pripravi, izvedbi in 

spremljanju tovrstnih projektov. Prvi in osnovni korak za vsako podjetje s ciljem zmanjšanja 

porabe energije in s tem povezanih stroškov je izdelava bilance porabe energije po 

posameznih procesih. Pri tem gre za zelo vsestransko dejavnost, ki vključuje tako tehnične in 

ekonomske vidike rabe energije kot tudi organizacijske in motivacijske prijeme pri zaposlenih 

v podjetju. Na podlagi novega energetskega zakona, ki je bil sprejet 7. marca 2014, so 

predpisani obvezni energetski pregledi v industriji, kar predstavlja veliko pozitivno 

spremembo. Obvladovanje stroškov za energijo je eden od temeljnih dejavnikov za uspešnost 

podjetij in je v tem procesu izdelava energetskega pregleda zagotovo korak v pravo smer. 
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Rezultati anket ukazujejo na dejstvo, da so podjetja, ki so želela pridobiti prednost pred 

konkurenco, začela tudi z uvajanjem energetskega menedžmenta in procesom certificiranja po 

novem standardu ISO 50001. 

4.6.2 Hipoteza H2 

Hipoteza H2 se glasi: Med spremenljivkami, s katerimi smo ugotavljali energetsko 

ozaveščenost, obstaja linearna povezanost.  

Pri hipotezi H2 bomo ugotavljali, ali med prej omenjenimi spremenljivkami (posedovanje 

energetskih standardov, energetskega certifikata, zaposlovanje strokovnjaka za energetska 

vprašanja, sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki za energetska vprašanja, računanje 

ogljičnega odtisa in posedovanje sistemov za regulacijo rabe energije) obstaja korelacijska 

povezanost (merjeno s pomočjo Pearsonovega korelacijskega koeficienta), večja od 0,69. To 

pomeni, da med njima obstaja močna korelacijska povezanost. Vrednost korelacijskih 

koeficientov za omenjene spremenljivke je prikazana v preglednici 5. 

Preglednica 5: Pearsonov korelacijski koeficient za izbrane spremenljivke energetske 

ozaveščenosti leta 2014, N=115 

   Q5a Q6a Q7a Q8a Q9a Q10a 

Q5a Ali zaposlujete strokovnjaka za 

energetska vprašanja? 

PK 1,00 0,52 0,47 0,14 0,27 0,23 

P  0,00 0,00 0,15 0,00 0,01 

N 115 115 115 115 115 115 

Q6a Ali sodelujete z zunanjimi 

strokovnjaki za energetska 

vprašanja? 

PK 0,49 1,00 0,36 0,14 0,13 0,09 

P 0,00  0,00 0,14 0,18 0,35 

N 115 115 115 115 115 115 

Q7a Ali imate katerega od energetskih 

standardov? 

PK 0,47 0,36 1,00 0,28 0,32 0,32 

P 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

N 115 115 115 115 115 115 

Q8a Ali računate ogljični odtis svojega 
podjetja? 

PK 0,14 0,14 0,28 1,00 0,15 0,27 

P 0,15 0,14 0,00  0,11 0,00 

N 115 115 115 115 115 115 

Q9a Ali imate v podjetju energetski 

certifikat? 

PK 0,27 0,13 0,32 0,15 1,00 0,30 

P 0,00 0,18 0,00 0,11  0,00 

N 115 115 115 115 115 115 

Q10a Ali imate sistem za regulacijo 

rabe energije? 

PK 0,23 0,09 0,32 0,27 0,30 1,00 

P 0,01 0,35 0,00 0,00 0,00  

N 115 115 115 115 115 115 

Legenda: PK – Pearson. korelacija; P – Pomemb.; N – število. 

Glede na to, da izračunane vrednosti korelacijskega koeficienta ne presegajo vrednosti 0,5, 

lahko sklepamo, da med spremenljivkami energetske ozaveščenosti ne obstaja močnejša 

linearna povezanost, zato hipotezo H2 zavrnemo. 
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4.7 Povzetek empirične raziskave 

Testiranje hipotez je pokazalo, da posedovanje energetskih standardov, energetskega 

certifikata, zaposlovanje strokovnjaka za energetska vprašanja, sodelovanje z zunanjimi 

strokovnjaki za energetska vprašanja, računanje ogljičnega odtisa in posedovanje sistemov za 

regulacijo rabe energije spremenljivke energetske ozaveščenosti, med katerimi ni linearne 

povezanosti, niso odvisne od velikosti podjetja.  

Izidi raziskav med slovenskimi MSP kažejo, da je stopnja energetske ozaveščenosti v 

Sloveniji med MSP slaba in, da bo treba v prihodnje več napora usmeriti v ozaveščanje 

pomena energetske učinkovitosti v podjetjih. Le tako lahko pričakujemo večji napredek, ki 

smo ga sicer pričakovali v primerjavi z letom 2011, vendar pa ga nismo zasledili v tolikšni 

meri, da bi lahko rekli, da je napredek očiten. Določeni napredek je sicer zaznan na večini 

področij, vendar pa te razlike niso bistvene, da bi lahko dejali, da se podjetja danes bolj 

zavedajo pomena energetske učinkovitosti, kot so se leta 2011. V nadaljevanju smo analizirali 

ovire, s katerimi se srečujejo slovenska MSP pri izvajanju programov energetske 

učinkovitosti. 
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5 OVIRE PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ENERGETSKE UČINKOVITOSTI V 

SLOVENSKIH MSP 

Iz globalnih raziskav povzamemo s katerimi ovirami se MSP srečujejo pri izboljševanju 

energetske učinkovitosti. V naši anketi smo z vprašanji izpostavili nekaj ovir s katerimi se 

srečujejo MSP. Zanimalo nas je katere od ovir imajo največji vpliv na poslovanje in uspešnost 

izvajanja programov energetske učinkovitosti v slovenskih MSP.  

Kljub temu, da se med posameznimi MSP pojavljajo precejšnje razlike v organiziranosti 

energetike in stanju energetskih sistemov, lahko ovire, ki otežujejo izboljšanje obstoječega 

stanja na energetskem področju v podjetjih, razdelimo na tri poglavitne. Te so: 

- V slovenskih MSP ni zaposlenih energetskih strokovnjakov. 

- Slovenska MSP so ozko usmerjena na lastno proizvodnjo.  

- V slovenskih MSP imajo stroški za energijo relativno majhen delež v skupnih letnih 

stroških. 

5.1 V slovenskih MSP ni zaposlenih energetskih strokovnjakov 

Izvedena raziskava nam pokaže, da slovenska MSP pogosto nimajo zadolženega osebja za 

energetska vprašanja in v veliko primerov imajo malo znanja o energetski učinkovitosti v 

njihovem podjetju. Če pa ga že imajo, je to v večini primerov oseba, odgovorna za energetiko, 

ki opravlja še druga dela, ali pa podjetja najamejo zunanjega svetovalca, izvajalca 

energetskega menedžmenta. Ovira je čas, potreben za pridobitev zadostnega vpogleda v 

sistem energetike, kot tudi informacije iz dostopnih virov. Zavedanje podjetja, da 

pomanjkanje znanja in izkušenj za spoznavanje možnih procesov ali lokacije, kjer bi 

energetska učinkovitost pomenila izboljšanje, sproži v podjetju željo po povečanju energetske 

ozaveščenosti. Energetski strokovnjaki v podjetju poznajo tako tehnologijo kot stroške 

energije, vsakodnevno se srečujejo z energetskimi problemi in z ukrepi energetske 

učinkovitosti veliko prispevajo k načrtnemu obvladovanju stroškov energije.  

Rezultati anket nam kažejo, da je v slovenskih MSP zaposlenih relativno malo energetskih 

strokovnjakov in da podjetja v večini primerov ne izvajajo programov energetske 

učinkovitosti zaradi kadrovske nedohranjenosti na področju energetike. V večini slovenskih 

MSP predstavlja strošek za energijo zelo majhen delež. MSP pogosto nimajo sistematičnega 

načina dela za reševanje energetskih vprašanj. Podjetja redko vzpostavijo sistem za 

gospodarjenje z energijo ali sistem, ki bi vključeval energetska vprašanja v drugih organih 

vodenja procesov ali menedžmentu odločanja, ki bi prinašal potrebno osredotočenost na 

energetska vprašanja. Višina stroškov za energijo in energetska intenzivnost proizvodnje 

prisilita podjetja, da se osredotočijo na energetska vprašanja in kadrovske potrebe, da 

postanejo bolj izobražena (ozaveščena) v teh vprašanjih. 
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V večini primerov podjetja med svojimi zaposlenimi nimajo ljudi, ki bi bili usposobljeni za 

energetski menedžment. Z njim se deloma ukvarjajo kadri v tehničnem sektorju, ki pa so že 

tako preobremenjeni z drugim delom, sredstev za dodatno izobraževanje ali zaposlitev novega 

delavca, ki bi se ukvarjal samo z energetskim menedžmentom, pa ni. Posledica odsotnosti 

energetskega menedžmenta je tudi majhno število pridobljenih energetskih pregledov, ki so 

osnova za izvajanja ukrepov na področju oskrbe z energijo in njene rabe in lahko podjetju 

pomagajo pri oblikovanju strateške energetske politike, ter nezadostna informiranost 

zaposlenih o možnostih učinkovite rabe energije. Zaradi premajhne ozaveščenosti zaposleni 

tako nimajo potrebe po učinkovitem ravnanju z energijo, s tem pa tudi po poznavanju možnih 

ukrepov, s katerimi bi ga bilo mogoče doseči. Zavedati se moramo, da vsaka tehnologija in 

oprema, neodvisno, kako je učinkovita, izgublja smisel, če zaposleni niso usposobljeni in 

instalirane opreme ne uporabljajo pravilno. 

Marsikatero ozaveščeno MSP z majhnimi stroški za energijo išče zunanje energetske 

sodelavce za energetski menedžment. Najti kakovostne in učinkovite sodelavce, je zahteven 

proces, ki pa ima vsekakor svojo težo. Strokovnjaki morajo v podjetju do podrobnosti 

spoznati tehnologije, procese in vzpostaviti pregled nad energenti, kar pa ni vedno tako 

preprosto. S podjetjem morajo dobesedno zaživeti in vzpostaviti pristen odnos. Kakovost 

izvajalcev in opravljene storitve je težko oceniti, še posebej, če ne obstaja sistem, kjer bi bili 

svetovalci ali izvajalci certificirani s strani uradnih organov ali industrijskih združenj. 

5.2 Slovenska MSP so ozko usmerjena na lastno proizvodnjo 

Glavno oviro ustreznejšemu ravnanju z energijo predstavlja nezadostna podpora, ki jo 

tehničnemu sektorju pri izvajanju izboljšav na področju oskrbe z energijo in njene rabe daje 

vodstvo. Ozka usmerjenost v lastno proizvodnjo v veliki meri vpliva tudi na nastanek ostalih 

vrst ovir. Tehnični sektor znotraj podjetij pogosto ni ustrezno organiziran, posledica tega pa je 

običajno nezadovoljiva komunikacija med tehničnim sektorjem in vodstvom, 

preobremenjenost zaposlenih zaradi pomanjkanja kadrov ter nevpletenost odgovornih v 

področje oskrbe z energijo in njene rabe pri odločanju o naložbah. Slovenski MSP v veliki 

meri nimajo opredeljene niti jasne odgovornosti za ravnanje z energijo, ne na vodstveni ne na 

operativni ravni, kar je poleg nezadostne ozaveščenosti glavni razlog za nizko motiviranost 

zaposlenih za učinkovito rabo energije. Dodatno je relativno skrb vzbujajoče stanje posledica 

tega, da podjetja za ravnanje z energijo nimajo pripravljenih ustreznih energetskih strategij, 

kar je gotovo povezano tudi z odsotnostjo ustreznih standardov obratovanja na tem področju. 

Opisano stanje se sicer od podjetja do podjetja razlikuje in je nekoliko boljše v tistih podjetjih, 

ki izvajajo aktivnosti v okviru projektov poslovne odličnosti in imajo sprejete ISO standarde. 

MSP so previdna ob investicijah v energetsko učinkovitost, saj si ne morejo privoščiti izgube 

kapitala. Naložbeno tveganje je veliko tam, kjer se izhaja iz negotovosti glede tehnične 

izvedbe, cene energije ali kakšnega drugega vira. Ovira je večja še posebej pri velikih 
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projektih. Zaznana tveganja vplivajo tudi na to, koliko so naložbe prednostne. Pomanjkanje 

sredstev ni najbolj pomembna ovira za izvedbo ukrepov za energetsko učinkovitost, vendar so 

tehnična tveganja za proizvodni proces, stroški za nemoteno proizvodnjo, pomanjkanje časa 

in druge prednostne naloge za financiranje dejavniki ozke usmerjenosti podjetij v lastno 

proizvodnjo. Investicijske odločitve v zvezi z izboljšanjem energetske učinkovitosti pogosto 

ne temeljijo na podrobni analizi in pogosto se odločitve sprejemajo na najboljših ocenah ali 

pravilu palca. Veliko tveganje za investiranje predstavljajo nihanja cen energije, ki so v tem 

času zelo nestabilne, prav tako je težko izračunati ekonomski učinek naložb varčevanja z 

energijo in dolžino odplačevanja za nekaj deset let vnaprej. Poleg tega se MSP pogosto 

soočajo z večjimi težavami pri pridobivanju kapitala, zlasti mlada podjetja, ki so kapitalsko 

zelo šibka, pri teh je razlika zelo očitna. Nekatera MSP, zlasti mikropodjetja, imajo težave pri 

dostopu do kapitala, trenutno zaradi negotovosti sedanje gospodarske situacije. Naložbe v 

razvoj osnovnih procesov bodo pogosto imele prednost, naložbe v energetsko učinkovitost pa 

kljub dobičkonosnosti ne bodo izkoriščene.  

Pomanjkanje možnosti vplivanja na energetsko učinkovitost v najetih prostorih je dodatna 

tehnična ovira MSP. Podjetja v najetih prostorih se srečujejo s pomanjkanjem dostopa do 

podatkov porabe energije in pomanjkanjem vpliva na naložbe v energetsko učinkovitost v 

objektih, ki niso v lasti podjetja. Dialog med lastniki objekta, vlagatelji in končnimi 

uporabniki redko vključuje vidike energetske učinkovitosti.  

5.3 V slovenskih MSP imajo stroški za energijo relativno majhen delež v skupnih 

letnih stroških 

Delež stroškov za porabljeno energijo je v primerjavi s celotnimi stroški majhen, prav tako 

njihov vpliv na izvajanje programov energetske učinkovitosti. Strošek energije v anketiranih 

slovenskih MSP nima pomembnega vpliva na poslovanje podjetja. V primerjavi med anketo 

iz leta 2011 in sedanjo vidimo, da se stroški za energijo v primerjalnem obdobju niso bistveno 

spremenili. Še vedno več kot 80 % anketiranih podjetij stroški za energijo predstavljajo 

majhen delež, in sicer manj kot 30 % vseh stroškov. Leta 2008 smo se soočili s precejšnjo 

rastjo cen energentov, v zadnjih letih je nastopil čas umirjanja teh cen, rastejo pa 

administrativne takse za spodbujanje OVE. Zato umiritve ali celo znižanja deleža stroškov za 

energijo v podjetjih v Sloveniji ni pričakovati, še več, delež se bo najverjetneje povečal. Samo 

ukrepi energetske učinkovitosti in usmeritev podjetij v proizvode in tehnologije, ki porabijo 

manj energije, lahko v slovenskih MSP prispevajo k zmanjševanju deleža stroška energije.  

MSP v prepričanju, da strošek za porabo energije v vseh stroških predstavlja le majhen delež, 

ne izvajajo ukrepov energetske učinkovitosti in trdijo, da je donosnost prihrankov premajhna. 

Predpostavimo, da se cene energentov zvišujejo in MSP intenzivno iščejo izboljšave, ki bi 

pripomogle k bolj konkurenčnemu poslovanju, obseg proizvodnje pa bi povečevali hitreje od 
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konkurentov. Donosnost prihrankov pri učinkoviti porabi energije bo vsako leto večja, s tem 

pa bo posredno povzročena manjša obremenitev okolja.  

Rezultati ankete kažejo, da slovenska MSP vse bolj izražajo skrb za okolje in se lotevajo 

projektov za zmanjševanje stroškov energije. MSP so že začela z osnovnimi spremembami, 

kot sta na primer uporaba varčnih sistemov za razsvetljavo in izklapljanje nekritične opreme 

izven delovnega časa. 

5.4 Povzetek poglavja ovir pri izvajanju energetske učinkovitosti v slovenskih MSP 

Slovenska MSP srečujejo z enakimi težavami pri izvajanju programov energetske 

učinkovitosti pri izvajanju ukrepov energetske učinkovitosti kot MSP v svetu. Vsaka izmed 

omenjenih ovir je pomembna, vendar pa so verjetno najbolj kritične ovire ozke usmerjenosti 

MSP v lastno proizvodnjo, saj so ravno te v veliki meri vzrok za nastanek vseh ostalih 

problemov, povezanih z oskrbo z energijo in njeno rabo v podjetjih. Zavedati se moramo, da 

vsaka tehnologija in oprema, neodvisno, kako je učinkovita, izgublja smisel, če zaposleni niso 

usposobljeni in instalirane opreme ne uporabljajo pravilno.  
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6 UGOTOVITVE IN PREDLOGI 

6.1 Ključne ugotovitve raziskave 

Ugotovimo lahko, da je spremljanje energetske učinkovitosti MSP šele v zametkih. Podatki 

kažejo, da je delež slovenskih MSP, ki imajo celovite sisteme za energetsko učinkovitost, še 

razmeroma nizek. Tudi sicer se na tem področju kažejo velike razlike med posameznimi 

državami EU. Vrsta ukrepov od državnih pomoči, možnosti financiranja, nagrajevanja, 

izobraževanja do ponudbe niza energetskih storitev kaže, da je dogajanje na področju 

energetske učinkovitosti MSP tako v Sloveniji kot tudi širše v EU vse intenzivnejše.  

Energetska učinkovitost pomaga številnim podjetjem zmanjšati stroške poslovanja. Obstajajo 

štirje koraki v procesu doseganja nižjih stroškov energije. Skozi te korake lahko MSP 

revidirajo, upravljajo in izvajajo energetsko učinkovite rešitve z uporabo obstoječih državnih 

podpor, povezanih s projektnim financiranjem zasebnega sektorja, kjer je to pač potrebno. 

Vse pobude po večji učinkovitosti MSP na področju energije ponujajo tehnično usposabljanje, 

vključujoč znanje, ki je potrebno za ohranjanje in nenehno izboljševanje rabe energije, ob 

hkratnem zniževanju operativnih stroškov. 

Ko gre za upravljanje porabe energije, je na voljo precej izvedbenih mehanizmov EU za MSP. 

MSP lahko sprejmejo ukrepe v skladu s priporočili ali pa se odločijo za lastne ukrepe, ki 

temeljijo na njihovih trenutnih potrebah. Predvsem gredo ukrepi v smeri hitrega dostopa do 

informacij glede možnosti pridobivanja sredstev, inovacij in povečanja zmogljivosti ob 

nespremenjenih potrebah po energiji, financiranja projektov in povečanja energetske 

učinkovitosti v podjetju. 

Soočanje z okoljskimi problemi in njihovo reševanje predstavljajo tudi energetske storitve. Za 

zdaj so zelo razpršene, saj se trg teh storitev šele uveljavlja. Razpršena ni le ponudba 

energetskih storitev, temveč tudi povpraševanje po njih. Za slovenska MSP so pomembne 

predvsem zato, ker sama nimajo raznovrstnih potrebnih znanj. Nekatera MSP se teh potreb 

niti ne zavedajo oziroma še ne dovolj, kar ugotavljajo tudi v razvitejših državah EU. 

Energetske storitve se ne nanašajo le na distribucijo oziroma dobavo energije, mednje 

uvrščamo tudi storitve analiziranja, svetovanja, načrtovanja, revidiranja, upravljanja, podpore 

in izvedbe projektov. Prvim malim agencijam za svetovanje so kmalu sledili ponudniki 

najrazličnejših energetskih storitev, posamičnih in tudi celovitejših. Ponujajo jih vladne 

agencije, nevladne organizacije in vse več podjetij ter zavodov. Obenem te storitve 

predstavljajo pomembno tržno nišo, namenjeno prav izboljšanju energetske učinkovitosti 

končnih porabnikov. Še bolj pa bo treba spodbujati energetsko pogodbeništvo kot celovito 

rešitev ponudbe energetskih storitev s hkratnim prevzemom odgovornosti in tveganja s strani 

ponudnika energetskih storitev. Za uporabnika energetske storitve so pomembna zagotovila 

za kakovost energetske storitve oziroma jamstvo za uspehe. Glede energetskih storitev 
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moramo najprej poskrbeti za tako imenovano energetsko opismenjevanje, to je približanje in 

preprosto razlago pojmov, povezanih z energijo, še posebej v kontekstu varovanja okolja. V ta 

namen so potrebne primerne oblike informiranja in neformalnega izobraževanja, še naprej pa 

bo treba razvijati oblike formalnega izobraževanja. 

Ob rednem šolanju so nujne še druge oblike, nekatere se sicer že izvajajo. Kazalo bi 

nadaljevati z izobraževanjem energetskih menedžerjev, izobraževati pa moramo tudi 

porabnike energije, da bodo učinkoviteje gospodarili z njo. To zagotavlja čedalje več 

možnosti tudi za zaposlitve, ki pomenijo rast tako imenovanih zelenih delovnih mest. 

6.2 Prispevek k znanosti  

V teoretičnem delu smo predstavili izbrano literaturo s področja trajnostnega razvoja, 

energetske ozaveščenosti, organiziranosti in poslovanja MSP. Poleg tega smo v teoretičnem 

delu predstavili celovit pregled MSP v Sloveniji v smislu ozaveščanja in spodbujanja 

energetske učinkovitosti. Osredotočili smo se na energetsko problematiko, s katero se 

srečujejo MSP v Sloveniji. Kljub temu, da o energetski učinkovitosti in njenem pomenu 

najdemo kar precej gradiva, pa v okviru zbiranja le-tega za to nalogo še nismo našli takšnega, 

kjer bi bile predstavljene izkušnje slovenskih MSP na področju energetske učinkovitosti. Na 

ta način izvedena kvantitativna analiza predstavlja doprinos k spoznanjem o pomenu 

energetske ozaveščenosti za uspešnost poslovanja podjetja. 

Z izvedbo raziskave smo na izbrani populaciji slovenskih MSP preverili vplivne dejavnike, ki 

najmočneje vplivajo na odločitev za izvajanje ukrepov energetske učinkovitosti. Prispevek k 

znanosti vidimo predvsem na dveh področjih. Najprej smo ugotovili, da velikost podjetja 

vpliva na energetsko ozaveščenost slovenskih MSP, kar pomeni, da bi morali programi, ki so 

usmerjeni v podporo izboljšanju učinkovite rabe energije in večji izrabi obnovljivih virov 

energije, biti usmerjeni predvsem v vzpostavitev ustreznega podpornega okolja za izvajanje 

projektov za vzpostavitev energetskega menedžmenta, kamor sodi tudi pomoč naročnikom pri 

pripravi, izvedbi in spremljanju tovrstnih projektov v MSP. Zaradi kadrovske podhranjenosti 

na področju energetike manjša podjetja se niso sposobna ustrezno odzvati na dinamične 

razmere na trgu energetskih storitev. Ker pa se v prihodnje na tem področju pričakujejo velike 

spremembe, ki jih napovedujejo nove tehnologije in ukrepi, je bistveno, da MSP temu sledijo 

in se energetsko ozaveščajo. Prav tako smo v raziskavi analitično preverili, s katerimi ovirami 

se slovenska MSP srečujejo pri izvajanju ukrepov energetske učinkovitosti in kako se jim 

lahko izognejo. 

6.3 Predlogi za prakso 

Če strnemo predloge, kaj bi bilo treba v prihodnje narediti, da bi energetska ozaveščenost 

dobila še večji zagon, ugotovimo, da je treba popestriti ponudbo energetskih storitev in jo 
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približati slovenskim MSP, kar pa zahteva energetsko opismenjevanje in izobraževanje. V 

sklopu tega bi bilo koristno še bolj obogatiti vsebine srednješolskih in visokošolskih 

programov, spodbujati izobraževanje okoljskih in energetskih podjetnikov ter menedžerjev. S 

tem bi tudi lažje udejanjili nacionalne strategije in prizadevanja za zelena delovna mesta, kar 

bi pripomoglo k reševanju problema brezposelnosti. Potrebno je vzpostaviti program 

trajnostnih spodbud ter omogočiti vpeljavo naprednih energetskih storitev kot je pogodbeno 

zagotavljanje prihrankov tudi v MSP. Nizek delež MSP, ki imajo vpeljane celovite sisteme 

ravnanja z energijo in okoljem, nakazuje kot možno rešitev tudi sofinanciranje stroškov 

uvajanja in certificiranje teh sistemov. Neizkoriščene so še tudi možnosti, ki jih ponuja 

spremljanje ogljičnega odtisa slovenskih MSP. Skupno z raznimi kazalniki, povezanimi z 

upravljanjem z energijo, postaja izračun ogljičnega odtisa posameznih podjetij kriterij za 

ocenjevanje njihovega odnosa do okolja. Trg uveljavlja nove selekcijske instrumente in 

upoštevati jih morajo tudi MSP ter njihovi partnerji. Vsekakor so ti podatki hkrati izziv za 

sistematično dograjevanje sistema spremljanja energetske učinkovitosti MSP, ki so zelo 

heterogena glede dejavnosti, znanja in ambicij. 

Pokazalo se je, da Slovenija ne more uresničiti sprejetih evropskih zavez, s katerimi so bili 

določeni cilji s področja zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, povečevanja deleža 

obnovljivih virov energije in povečevanja energetske učinkovitosti oziroma modela trikrat 20 

do leta 2020, če naših pristopov do te problematike ne reformiramo odločneje in ne 

spremenimo zakonodaje. 

Vemo, da v Sloveniji MSP predstavljajo glavnino gospodarstva, zato bo treba nujno pristopiti 

k spremembam energetske in prostorske zakonodaje, saj so dosedanji postopki predolgotrajni, 

zapleteni in preveč birokratizirani. Proučiti, oblikovati in sprejeti bo treba takšne ekonomske 

spodbude za lastnike MSP in vlagatelje v projekte, ki bili sposobni pritegniti tudi več manjših 

investitorjev, da bi prišli do bolj razpršene mreže naložb v energetsko učinkovitost, 

certificiranje in splošno energetsko ozaveščanje. Uvesti je treba pregledne jamstvene sheme 

za kredite, namenjene financiranju MSP. Nadalje je treba uvesti učinkovite spodbude za 

doseganje zmanjševanja porabe električne energije in učinkovite rabe energije v MSP s 

stimulativno tarifno politiko. Pozdravljamo uvedbo obveznih energetskih pregledov za 

industrijo in predlagamo, da se ta ukrep razširi tudi na celotni spekter MSP. Obvladovanje 

stroškov za energijo je eden od temeljnih dejavnikov za uspešnost MSP in je v tem procesu 

izdelava energetskega pregleda zagotovo korak v pravo smer. 

6.4 Možnosti nadaljnjega raziskovanja 

Naše raziskovanje je v veliki meri temeljilo na podatkih, ki so bili zajeti med in na začetku 

gospodarske krize, zato bi bilo treba čez čas, ko bodo znani novi podatki, ki bodo temeljili na 

stanju po gospodarski krizi, raziskavo ustrezno nadgraditi in ponoviti. Na ta način bi lahko 
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odgovorili tudi na vprašanje, kako energetska ozaveščenost slovenskih MSP vpliva na njihovo 

poslovno učinkovitost.  
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7 SKLEP 

Energetsko učinkovitost pogosto povezujemo samo z investicijami v novo opremo, vendar gre 

za kontinuiran proces, ki se mora nadaljevati tudi po vračilu naložb v novo opremo. Podatki 

in informacije, ki se nanašajo na energetsko učinkovitost MSP, so v Sloveniji sicer zelo 

razpršeni in le deloma povezani. To je razumljivo, ker sodeluje pri programih in ukrepih, 

povezanih z energetsko učinkovitostjo, vrsta institucij. Pregledi in seznami na njihovih 

spletnih straneh redkeje omogočajo vpogled, koliko podjetij, katere velikosti in katera 

podjetja določenega velikostnega razreda so dobitniki certifikatov, kreditov za energetsko 

učinkovitost in katera podjetja so vključena v programe.  

Doseganje bolj trajnostne rasti proizvodnje in prehod na zeleno gospodarstvo sta bila v 

preteklosti utemeljena s potrebo po zmanjšanju energetskega onesnaževanja in energetskih 

nesreč. Vendar pa se slovenska MSP vedno bolj zavedajo koristi, ki jih bomo pridobili iz 

večje učinkovitosti virov, čistejše in varnejše proizvodnje, preglednosti in skupne 

odgovornosti podjetij. Spremembe zahtevajo sprejetje inovativnih rešitev. Te rešitve lahko 

omogočijo MSP izpopolniti pravne neskladnosti, izpolnjevati industrijske standarde, 

povzročati manj tveganj in nesreč, zaščititi odnose s strankami, okrepiti ugled, da bi se 

izognili višjim vhodnim stroškom ter prevelikim in neučinkovitim proizvodnim sistemom, 

pritegniti in obdržati najboljše delavce, si odpreti dostop na nove trge in pridobiti splošne 

prednosti pred konkurenti. Pomembno je določiti jasne in merljive cilje za doseganje 

rezultatov, razvijati učinkovite strategije in ustvarjati pozitivne finančne učinke in koristi. 

Natančno opredeljeni cilji usmerjajo odločitve na dnevni osnovi ter so podlaga za spremljanje 

in merjenje napredka. 

Energetski ukrepi so osredotočeni na izboljšanje poslovanja in sposobnosti učinkovite rabe 

energetskih virov (vključno s čistejšo proizvodnjo) in okoljske inovacije vzdolž vrednostne 

verige ter na merjenje in prikazovanje uspešnosti skozi poročanje MSP o trajnosti. V ta 

namen je bilo razvito sodelovanje z javnimi in zasebnimi partnerji, da bi povečali 

ozaveščenost in razvitost sposobnosti poslovanja. Prehod na bolj trajnostno industrijsko 

proizvodnjo izkazuje potrebo po prizadevanju vseh zainteresiranih strani, da sodelujejo, 

opredelijo in razširjajo poslovne primere za ukrepanje v smeri prispevati k bolj ugodnim 

okvirom za poslovanje. 

Globalizirani evropski in svetovni trgi uveljavljajo nove selekcijske instrumente in upoštevati 

jih morajo tudi slovenski MSP ter njihovi partnerji. Vsekakor je sistematično dograjevanje 

sistema spremljanja energetske učinkovitosti eden izmed poglavitnih ciljev vsakega 

energetsko ozaveščenega MSP v bližnji prihodnosti. 
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Priloga 1 

 

Spletna anketa – vprašalnik 

ENERGETSKA OZAVEŠČENOST 

 

  

 

Kratko ime ankete: energetska ozaveščenost  

Število vprašanj: 30  

Anketa je zaključena.  

Aktivna od: 3. 9. 2014 Aktivna do: 3. 12. 2014 

Avtor: Franko Spreminjal: Franko 

Dne: 2. 9. 2014 Dne: 3. 9. 2014 

Opis:   

 



Priloga 1 

 

Q1 - Katere vrste energije uporabljate v podjetju?  
Možnih je več odgovorov  

 Električno energijo  
 Kurilno olje  
 Zemeljski plin  
 Motorni bencin  
 Naftni plin  
 Daljinsko toploto  
 Lesno biomaso  
 Drugo:  

 
Q2 - Področja uporabe električne energije.  
Možnih je več odgovorov  

 Razsvetljava  
 Prezračevanje, klimatizacija  
 Proizvodnja  
 Priprava tople sanitarne vode  
 Ogrevanje  
 Drugo:  

 
Q3 - Vrsta energije, ki se uporablja za ogrevanje in hlajenje vode.  
Možnih je več odgovorov  

 Električna energija  
 Zemeljski plin  
 Kurilno olje  
 Toplotna črpalka  
 Sončna energija  
 Drugo:  

 
Q4 - Delež stroškov za energijo v primerjavi z ostalimi stroški.  
Možnih je več odgovorov  

 Manj kot 10 %  
 10–20 %  

 20–30 %  

 30–50 %  

 50–70 %  

 več kot 70 %  
 
Q5 - Imate v podjetju zaposleno osebo, zadolženo za energetska vprašanja?  

 Da  
 Ne  

 
Q6 - Ali v zvezi z energetsko problematiko sodelujete z zunanjimi strokovnjaki?  

 Da  
 Ne  

 
Q7 - Imate v podjetju okoljski certifikat?  

 Da  
 Ne  

 
Q8 - Ali merite ogljični odtis svojega podjetja?  

 Da  
 Ne  

 
Q9 - Imate v podjetju energetsko izkaznico?  

 Da  
 Ne  
 Smo v postopku pridobivanja  
 Ne poznamo je  
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Q10 - Imate v podjetju sistem za regulacijo električne energije?  

 Da  
 Ne  

 
IF (1) Q10 = [Q10a]  
Q11 – Katere sisteme za regulacije porabe električne energije imate? 
Možnih je več odgovorov  

 Za regulacijo razsvetljave  
 Varčno ogrevanje  
 Drugo:  

 
Q12 - Imate v podjetju napredne števce porabe električne energije?  
Možnih je več odgovorov  

 Imamo.  
 Nismo slišali za to.  
 Smo slišali, nismo razmišljali.  
 Razmišljamo o namestitvi. 
 V kratkem bodo nameščeni.  

 
Q13 - Načrtujete v kratkem investicije v varčno rabo energije?  

 Da  
 Ne  

 
Q14 - Kako pogosto v podjetju razpravljate o varčni rabi energije?  
Možnih je več odgovorov  

 Tedensko  
 Mesečno  
 Letno  

 

Q15 - Katere ukrepe za varčnejšo porabo energije uporabljate?  
Možnih je več odgovorov  

 Varčne sijalke.  
 Naprav ne puščamo v stanju mirovanja.  
 Izobraževanje in ozaveščanje uporabnikov.  
 Novejšo proizvodno opremo, ki je varčnejša.  
 Upoštevanje tarifnih razlik v ceni energije.  
 Pametni nadzorni sistem nad razsvetljavo.  
 Frekvenčne pretvornike za regulacijo vrtljajev/moči porabnikov.  
 Uvedbo energetskega menedžmenta.  
 Drugo:  

 
Q16 - Poznate spodbude za varčno uporabo energije?  
Možnih je več odgovorov  

 Spodbude s strani Eko sklada  
 Subvencionirana posojila  
 Sredstva kohezijskega sklada  
 Davčne spodbude  
 Druge spodbude  

 
Q17 - Ali nameravate vlagati v obnovljive vire energije?  

 Ne vem. 
 Ne.  
 O tem resno razmišljamo. 
 Načrti so oddaljeni, vendar razmišljamo.  
 Smo že investirali.  
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Q18 - V katere oblike pridobivanja obnovljive energije bi bili pripravljeni vlagati?  
Možnih je več odgovorov  

 Sončno energijo  
 Energijo lesne biomase  
 Geotermalno energijo  
 Vetrno energijo  
 Energijo vodotokov  
 Bioplin iz biomase  
 Bioplin iz čistilnih naprav  
 Energijo deponijskega plina  
 Drugo:  

 
Q19 - Kolikšna sredstva ste pripravljeni investirati v obnovljive vire energije?  
Možnih je več odgovorov  

 Do 10.000 EUR 
 10.000–50.000 EUR 
 50.000–100.000 EUR 
 100.000–500.000 EUR 
 Nad 500.000 EUR 

 
Q20 - V kolikšnem času menite, da bi se lahko investicije povrnile?  
Možnih je več odgovorov  

 V manj kot 5 letih  
 5–10 let  
 10–15 let  
 Več kot 15 let  

 
Q21 - Ali bi bilo investiranje v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije pogojeno z 

nepovratnimi sredstvi?  
 

 Da  
 Ne  
 Ne moremo oceniti  

 
Q22 - Ste pripravljeni za energijo iz obnovljivih virov plačati več?  

 Da  
 Ne  

 
IF (2) Q22 = [Q22a]  
Q23 – Koliko več ste pripravljeni plačati?  
Možnih je več odgovorov  

 Manj kot 5 %  
 5–10 %  
 10–20 %  
 Več kot 20 %  

 
Q24 – Velikost podjetja  

 do 10 
zaposlenih 

11–99 
zaposlenih 

100–250 
zaposlenih 

več kot 
250 

zaposlenih 

Vpišite 
besedilo 

število zaposlenih      
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Q25 – Dejavnost  
 osnovna dejavnost dodatna dejavnost 

Tekstilna industrija   
Gradbeništvo   
Turizem   
Kovinska industrija   
Kmetijstvo, kmetijska in živilska industrija   
Promet, energetika   
Trgovina   
Izobraževanje   
 
Q26 – Ime podjetja  

 

 
XSPOL – Spol:  

 Moški  
 Ženski  

 
XSTAR2a4 – V katero starostno skupino spadate?  

 Do 20 let  
 21–40 let  
 41–60 let  
 61 let ali več  

 
XIZ1a2 - Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?  

 Manj kot 4-letna srednja šola  
 4-letna srednja šola  
 Višja šola ali več  

 
XLOKACREGk V kateri regiji prebivate?  
Kohezijski regiji Slovenije  

 Vzhodna Slovenija  
 Zahodna Slovenija  
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OPISNE STATISTIKE, FREKVENCE 

Q1  Katere vrste energije uporabljate v podjetju? 

   Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

Q1a  Električna energija         

   0 0 0 % 0 % 10 % 

   1 110 100 % 100 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 110 100 % 100 %   

Q1b  Kurilno olje         

   0 85 77 % 77 % 77 % 

   1 25 22 % 23 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 110 99 % 100 %   

Q1c  Zemeljski plin         

   0 52 47 % 48 % 48 % 

   1 58 52 % 52 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 110 99 % 100 %   

Q1d  Motorni bencin         

   0 91 82 % 83 % 83 % 

   1 19 17 % 17 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 110 99 % 100 %   

Q1e  Naftni plin         

   0 94 85 % 85 % 85 % 

   1 16 14 % 15 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 110 99 % 100 %   

Q1f  Daljinska toplota         

   0 84 76 % 77 % 77 % 

   1 26 23 % 23 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 110 99 % 100 %   

Q1g  Lesna biomasa         

   0 96 86 % 86 % 86% 

   1 14 13 % 14 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 110 99 % 100 %   

Q1h  Drugo:         

   0 102 92 % 93 % 93 % 

   1 8 7 % 7 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 110 99 % 100 %   
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Q1h_text  Q1 (Drugo:) 

   Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

   Indonezijski premog 1 1 % 14 % 14 % 

   Črpalka 1 1 % 14 % 29 % 

   Plinsko olje 1 1 % 14 % 43 % 

   Mazut 1 1 % 14 % 57 % 

   UNP 1 1 % 14 % 71 % 

   Polena 1 1 % 14 % 86 % 

   Odpadno olje 1 1 % 14 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 7 6 % 100 %   

 

Q2  Področja uporabe električne energije 

   Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

Q2a  Razsvetljava         

   0 2 2 % 2 % 2 % 

   1 109 98 % 98 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 111 100 % 100 %   

Q2b  Prezračevanje, klimatizacija         

   0 22 20 % 20 % 20 % 

   1 89 80 % 80 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 111 100 % 100 %   

Q2c  Proizvodnja         

   0 62 56 % 56 % 56 % 

   1 49 44 % 44 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 111 100 % 100 %   

Q2d  Priprava tople sanitarne vode         

   0 46 41 % 41 % 41 % 

   1 65 59 % 59 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 111 100 % 100 %   

Q2e  Ogrevanje         

   0 59 53 % 53 % 53 % 

   1 52 47 % 47 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 111 100 % 100 %   

Q2f  Drugo:         

   0 105 95 % 95 % 95 % 

   1 6 5 % 5 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 111 100 % 100 %   
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Q2f_text  Q2 (Drugo:) 

   Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

   Storitve 1 1 % 20 % 20 % 

   Talilna peč 1 1 % 20 % 40 % 

   Informatika 1 1 % 20 % 60 % 

   Zagon delovnih strojev 1 1 % 20 % 80 % 

   Delo s stroji na terenu 1 1 % 20 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 5 5 % 100 %   

 

Q3  Vrsta energije, ki se uporablja za ogrevanje in hlajenje vode 

   Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

Q3a  Električna energija         

   0 41 37 % 37 % 37 % 

   1 69 62 % 63 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 110 99 % 100 %   

Q3b  Zemeljski plin         

   0 64 58 % 58 % 58 % 

   1 46 41 % 42 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 110 99 % 100 %   

Q3c  Kurilno olje         

   0 94 85 % 85 % 85 % 

   1 16 14 % 15 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 110 99 % 100 %   

Q3d  Toplotna črpalka         

   0 86 77 % 77 % 77 % 

   1 24 22 % 23 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 110 99 % 100 %   

Q3e  Sončna energija         

   0 108 97 % 98 % 98 % 

   1 2 2 % 2 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 110 99 % 100 %   

Q3f  Drugo:         

   0 86 77 % 78 % 78 % 

   1 24 22 % 22 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 110 99 % 100 %   
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Q3f_text  Q3 (Drugo:) 

   Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

   Biomasa 1 1 % 4 % 4 % 

   Daljinsko ogrevanje 1 1 % 4 % 8 % 

   Izmenjevalci toplote 1 1 % 4 % 13 % 

   Podtalnica 1 1 % 4 % 17 % 

   T. postaja 1 1 % 4 % 21 % 

   Peleti 1 1 % 4 % 25 % 

   Lesna biomasa 4 4 % 17 % 42 % 

   Nimamo 1 1 % 4 % 46 % 

   Daljinska toplota 3 3 % 13 % 58 % 

   Odpadno olje 1 1 % 4 % 63 % 

   Talna voda 1 1 % 4 % 67 % 

   Mazut 1 1 % 4 % 71 % 

   Toplovod 1 1 % 4 % 75 % 

  
 Toplotni prenosnik iz proizvodnje – 

odpadna toplota 
1 1 % 4 % 79 % 

   Daljinsko 1 1 % 4 % 83 % 

   Para za ogrevanje  1 1 % 4 % 88 % 

   Polena 1 1 % 4 % 92 % 

   UNP 1 1 % 4 % 96 % 

   Absorpcija 1 1 % 4 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 24 22 % 100 %   
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Q4  Delež stroškov za energijo v primerjavi z ostalimi stroški 

   Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

Q4a  Manj kot 10 %         

   0 48 43 % 47 % 47 % 

   1 55 50 % 53 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 103 93 % 100 %   

Q4b  10–20 %         

   0 83 75 % 81 % 81 % 

   1 20 18 % 19 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 103 93 % 100 %   

Q4c  20–30 %         

   0 87 78 % 84 % 84 % 

   1 16 14 % 16 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 103 93 % 100 %   

Q4d  30–50 %         

   0 94 85 % 91 % 91 % 

   1 9 8 % 9 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 103 93 % 100 %   

Q4e  50–70 %         

   0 102 92 % 99 % 99 % 

   1 1 1 % 1 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 103 93 % 100 %   

Q4f  Več kot 70 %         

   0 100 90 % 97 % 97 % 

   1 3 3 % 3 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 103 93 % 100 %   

 

Q5  Ali imate v podjetju zaposleno osebo, zadolženo za energetska vprašanja? 

   Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

Q5a  Da         

   0 61 55 % 57 % 57 % 

   1 47 42 % 43 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 108 97 % 100 %   

Q5b  Ne         

   0 46 41 % 42 % 42 % 

   1 62 56 % 58 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 108 97 % 100 %   
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Q6  Ali v zvezi z energetsko problematiko sodelujete z zunanjimi strokovnjaki? 

   Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

Q6a  Da         

   0 56 50 % 51 % 51 % 

   1 53 48 % 49 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 109 98 % 100 %   

Q6b  Ne         

   0 52 47 % 4 8 % 48 % 

   1 57 51 % 52 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 109 98 % 100 %   

 

Q7  Ali imate v podjetju okoljski certifikat? 

   Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

Q7a  Da         

   0 72 65 % 67 % 67 % 

   1 36 32 % 33 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 108 97 % 100 %   

Q7b  Ne         

   0 36 32 % 33 % 33 % 

   1 72 65 % 67 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 108 97 % 100 %   

 

Q8  Ali merite ogljični odtis svojega podjetja? 

   Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

Q8a  Da         

   0 89 80 % 82 % 82 % 

   1 19 17 % 18 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 108 97 % 100 %   

Q8b  Ne         

   0 19 17 % 18 % 18 % 

   1 89 80 % 82 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 108 97 % 100 %   

 



Priloga 2 

 

Q9  Ali imate v podjetju energetsko izkaznico? 

   Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

Q9a  Da         

   0 93 84 % 86 % 86 % 

   1 15 14 % 14 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 108 97 % 100 %   

Q9b  Ne         

   0 25 23 % 23 % 23 % 

   1 83 75 % 77 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 108 97 % 100 %   

Q9c  Smo v postopku pridobivanja         

   0 100 90 % 93 % 93 % 

   1 8 7 % 7 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 108 97 % 100 %   

Q9d  Ne poznamo je         

   0 105 95 % 97 % 97 % 

   1 3 3 % 3 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 108 97 % 100 %   

 

Q10  Ali imate v podjetju sistem za regulacijo električne energije? 

   Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

Q10a  Da         

   0 84 76 % 79 % 79 % 

   1 22 20 % 21 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 106 95 % 100 %   

Q10b  Ne         

   0 22 20 % 21 % 21 % 

   1 84 76 % 79 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 106 95 % 100 %   
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Q11   Katere sisteme za regulacije porabe električne energije imate? 

   Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

Q11a  Za regulacijo razsvetljave         

   0 8 7 % 38 % 38 % 

   1 13 12 % 62 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 21 19 % 100 %   

Q11b  Varčno ogrevanje         

   0 11 10 % 52 % 52 % 

   1 10 9 % 48 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 21 19 % 100 %   

Q11c  Drugo:         

   0 14 13 % 67 % 67 % 

   1 7 6 % 33 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 21 19 % 100 %   

 

Q11c_text  Q11 (Drugo:) 

   Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

   Omejevanje konične moči 1 1 % 17 % 17 % 

   Izravnava konice odjema  1 1 % 17 % 33 % 

   Celotna poraba 1 1 % 17 % 50 % 

   Lasten sistem 1 1 % 17 % 67 % 

   Kompenzacija 1 1 % 17 % 83 % 

   Regulacija vodenja kotlov in turbin 1 1 % 17 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 6 5 % 100 %   
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Q12  Ali imate v podjetju napredne števce porabe električne energije? 

   Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

Q12a  Imamo         

   0 65 59 % 61 % 61 % 

   1 41 37 % 39 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 106 95 % 100 %   

Q12b  Nismo slišali za to         

   0 87 78 % 82 % 82 % 

   1 19 17 % 18 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 106 95 % 100 %   

Q12c  Smo slišali, nismo razmišljali         

   0 77 69 % 73 % 73 % 

   1 29 26 % 27 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 106 95 % 100 %   

Q12d  Razmišljamo o namestitvi         

   0 89 80 % 84 % 84 % 

   1 17 15 % 16 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 106 95 % 100 %   

Q12e  V kratkem bodo nameščeni         

   0 105 95 % 99 % 99 % 

   1 1 1 % 1 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 106 95 % 100 %   

 

Q13  Ali v kratkem načrtujete investicije v varčno rabo energije? 

   Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

Q13a  Da         

   0 63 57 % 58 % 58 % 

   1 45 41 % 42 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 108 97 % 100 %   

Q13b  Ne         

   0 45 41 % 42 % 42 % 

   1 63 57 % 58 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 108 97 % 100 %   
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Q14  Kako pogosto v podjetju razpravljate o varčni rabi energije? 

   Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

Q14a  Tedensko         

   0 72 65 % 67 % 67 % 

   1 35 32 % 33 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 107 96 % 100 %   

Q14b  Mesečno         

   0 81 73 % 76 % 76 % 

   1 26 23 % 24 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 107 96 % 100 %   

Q14c  Letno         

   0 57 51 % 53 % 53 % 

   1 50 45 % 47 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 107 96 % 100 %   
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Q15  Katere ukrepe za varčnejšo porabo energije uporabljate? 

   Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

Q15a  Varčne sijalke         

   0 18 16 % 17 % 17 % 

   1 91 82 % 83 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 109 98 % 100 %   

Q15b  Naprav ne puščamo v stanju mirovanja         

   0 59 53 % 54 % 54 % 

   1 50 45 % 46 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 109 98 % 100 %   

Q15c 
 Izobraževanje in ozaveščanje 
uporabnikov 

        

   0 57 51 % 52 % 52 % 

   1 52 47 % 48 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 109 98 % 100 %   

Q15d 
 Novejšo proizvodno opremo, ki je 

varčnejša  
        

   0 73 66 % 67 % 67 % 

   1 36 32 % 33 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 109 98 % 100 %   

Q15e  Upoštevanje tarifnih razlik v ceni energije          

   0 89 80 % 82 % 82 % 

   1 20 18 % 18 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 109 98 % 100 %   

Q15f  Pametni nadzorni sistem nad razsvetljavo          

   0 87 78 % 80 % 80 % 

   1 22 20 % 20 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 109 98 % 100 %   

Q15g 
 Frekvenčne pretvornike za regulacijo 

vrtljajev/moči porabnikov 
        

   0 69 62 % 63 % 63 % 

   1 40 36 % 37 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 109 98 % 100 %   

Q15h  Uvedbo energetskega menedžmenta         

   0 77 69 % 71 % 71 % 

   1 32 29 % 29 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 109 98 % 100 %   

Q15i  Drugo:         

   0 100 90 % 92 % 92 % 

   1 9 8 % 8 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 109 98 % 100 %   
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Q15i_text  Q15 (Drugo:) 

   Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

   Menedžment KZ, odprava netesnosti KZ 1 1 % 11 % 11 % 

   Varčno ravnanje 1 1 % 11 % 22 % 

   CNS ... 1 1 % 11 % 33 % 

  
 Nabava energijsko varčne (učinkovite) 

opreme 
1 1 % 11 % 44 % 

  
 Izkoriščanje odpadne toplote za ogrevanje 
sanitarne vode in prostorov 

1 1 % 11 % 56 % 

   Nabavili motorno vozilo na plin 1 1 % 11 % 67 % 

   Sončno energijo, podtalnico 1 1 % 11 % 78 % 

   Kogeneracija, fotocelice 1 1 % 11 % 89 % 

   Globalna strategija 1 1 % 11 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 9 8 % 100 %   

 

Q16  Ali poznate spodbude za varčno uporabo energije? 

   Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

Q16a  Spodbude s strani Eko sklada         

   0 10 9 % 11 % 11 % 

   1 84 76 % 89 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 94 85 % 100 %   

Q16b  Subvencionirana posojila         

   0 46 41 % 49 % 49 % 

   1 48 43 % 51 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 94 85 % 100 %   

Q16c  Sredstva kohezijskega sklada         

   0 54 49 % 57 % 57 % 

   1 40 36 % 43 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 94 85 % 100 %   

Q16d  Davčne spodbude         

   0 82 74 % 87 % 87 % 

   1 12 11 % 13 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 94 85 % 100 %   

Q16e  Druge spodbude         

   0 76 68 % 81 % 81 % 

   1 18 16 % 19 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 94 85 % 100 %   
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Q17  Ali nameravate vlagati v obnovljive vire energije? 

   Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

Q17a  Ne vem         

   0 82 74 % 85 % 85 % 

   1 14 13 % 15 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 96 86 % 100 %   

Q17b  Ne         

   0 77 69 % 80 % 80 % 

   1 19 17 % 20 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 96 86 % 100 %   

Q17c  O tem resno razmišljamo         

   0 74 67 % 77 % 77 % 

   1 22 20 % 23 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 96 86 % 100 %   

Q17d  Načrti so oddaljeni, vendar razmišljamo         

   0 82 74 % 85 % 85 % 

   1 14 13 % 15 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 96 86 % 100 %   

Q17e  Smo že investirali         

   0 62 56 % 65 % 65 % 

   1 34 31 % 35 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 96 86 % 100 %   
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Q18  V katere oblike pridobivanja obnovljive energije bi bili pripravljeni vlagati? 

   Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

Q18a  Sončno energijo         

   0 26 23 % 29 % 29 % 

   1 64 58 % 71 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 90 81 % 100 %   

Q18b  Energijo lesne biomase         

   0 56 50 % 62 % 62 % 

   1 34 31 % 38 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 90 81 % 100 %   

Q18c  Geotermalno energijo         

   0 74 67 % 82 % 82 % 

   1 16 14 % 18 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 90 81 % 100 %   

Q18d  Vetrno energijo         

   0 77 69 % 86 % 86 % 

   1 13 12 % 14 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 90 81 % 100 %   

Q18e  Energijo vodotokov         

   0 77 69 % 86 % 86 % 

   1 13 12 % 14 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 90 81 % 100 %   

Q18f  Bioplin iz biomase         

   0 80 72 % 89 % 89 % 

   1 10 9 % 11 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 90 81 % 100 %   

Q18g  Bioplin iz čistilnih naprav         

   0 82 74 % 91 % 91 % 

   1 8 7 % 9 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 90 81 % 100 %   

Q18h  Energijo deponijskega plina         

   0 85 77 % 94 % 94 % 

   1 5 5 % 6 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 90 81 % 100 %   

Q18i  Drugo:         

   0 86 77 % 96 % 96 % 

   1 4 4 % 4 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 90 81 % 100 %   
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Q18i_text  Q18 (Drugo:) 

   Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

   Izpusti v industriji 1 1 % 33 % 33 % 

   Smo že vlagali 1 1 % 33 % 67 % 

  
 Če ni zajeto v prvi alineji: toplotna 

energija okolice 
1 1 % 33 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 3 3 % 100 %   

 

Q19  Kolikšna sredstva ste pripravljeni investirati v obnovljive vire energije? 

   Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

Q19a  Do 10.000 EUR         

   0 53 48 % 62 % 62 % 

   1 32 29 % 38 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 85 77 % 100 %   

Q19b  10.000–50.000 EUR         

   0 67 60 % 79 % 79 % 

   1 18 16 % 21 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 85 77 % 10 %   

Q19c  50.000–100.000 EUR         

   0 68 61 % 80 % 80 % 

   1 17 15 % 20 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 85 77 % 100 %   

Q19d  100.000–500.000 EUR         

   0 74 67 % 87 % 87 % 

   1 11 10 % 13 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 85 77 % 100 %   

Q19e  Nad 500.000 EUR         

   0 75 68 % 88 % 88 % 

   1 10 9 % 12 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 85 77 % 100 %   
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Q20  V kolikšnem času menite, da bi se lahko investicije povrnile? 

   Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

Q20a  V manj kot 5 letih         

   0 62 56 % 67 % 67 % 

   1 31 28 % 33 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 93 84 % 100 %   

Q20b  5–10 let         

   0 44 40 % 47 % 47 % 

   1 49 44 % 53 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 93 84 % 100 %   

Q20c  10–15 let         

   0 74 67 % 80 % 80 % 

   1 19 17 % 20 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 93 84 % 100 %   

Q20d  Več kot 15 let         

   0 92 83 % 99 % 99 % 

   1 1 1 % 1 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 93 84 % 100 %   

 

Q21 
 Ali bi bilo investiranje v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije 

pogojeno z nepovratnimi sredstvi? 

   Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

Q21a  Da         

   0 28 25 % 29 % 29 % 

   1 68 61 % 71 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 96 86 % 100 %   

Q21b  Ne         

   0 84 76 % 88 % 88 % 

   1 12 11 % 13 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 96 86 % 100 %   

Q21c  Ne moremo oceniti         

   0 79 71 % 82 % 82 % 

   1 17 15 % 18 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 96 86 % 100 %   
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Q22  Ali ste pripravljeni za energijo iz obnovljivih virov plačati več? 

   Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

Q22a  Da         

   0 71 64 % 76 % 76 % 

   1 22 20 % 24 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 93 84 % 100 %   

Q22b  Ne         

   0 22 20 % 24 % 24 % 

   1 71 64 % 76 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 93 84 % 100 %   

 

Q23  Koliko več ste pripravljeni plačati? 

   Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

Q23a  Manj kot 5 %         

   0 17 15 % 77 % 77 % 

   1 5 5 % 23 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 22 20 % 100 %   

Q23b  5–10 %         

   0 8 7 % 36 % 36 % 

   1 14 13 % 64 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 22 20 % 100 %   

Q23c  10–20 %         

   0 20 18 % 91 % 91 % 

   1 2 2 % 9 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 22 20 % 100 %   

Q23d  Več kot 20 %         

   0 21 19 % 95 % 95 % 

   1 1 1 % 5 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 22 20 % 100 %   

 

Q24  Velikost podjetja 

   Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

   1 (Do 10 zaposlenih) 31 28 % 33 % 33 % 

   2 (11–99 zaposlenih) 26 23 % 27 % 60 % 

   3 (100–250 zaposlenih) 10 9 % 11 % 71 % 

   4 (Več kot 250 zaposlenih) 28 25 % 29 % 100 % 

   5 (Vpišite besedilo) 0 0 % 0 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 95 86 % 100 %   
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Q25  Dejavnost 

   Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

Q25a  Tekstilna industrija,         

   1 (osnovna dejavnost) 3 3 % 100 % 100 % 

   2 (dodatna dejavnost) 0 0 % 0 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 3 3 % 100 %   

Q25b  Gradbeništvo         

   1 (osnovna dejavnost) 6 6 % 43 % 43 % 

   2 (dodatna dejavnost) 8 8 % 57 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 14 13 % 100 %   

Q25c  Turizem         

   1 (osnovna dejavnost) 1 1 % 50 % 50 % 

   2 (dodatna dejavnost) 1 1 % 50 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 2 2 % 100 %   

Q25d  Kovinska industrija         

   1 (osnovna dejavnost) 8 8 % 73 % 73 % 

   2 (dodatna dejavnost) 3 3 % 27 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 11 10 % 10 0 %   

Q25e 
 Kmetijstvo, kmetijska in živilska 
industrija 

        

   1 (osnovna dejavnost) 6 6 % 100 % 100 % 

   2 (dodatna dejavnost) 0 0 % 0 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 6 6 % 100 %   

Q25f  Promet, energetika         

   1 (osnovna dejavnost) 28 27 % 88 % 88 % 

   2 (dodatna dejavnost) 4 4 % 13 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 32 30 % 100 %   

Q25g  Trgovina         

   1 (osnovna dejavnost) 15 14 % 65 % 65 % 

   2 (dodatna dejavnost) 8 8 % 35 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 23 22 % 100 %   

Q25h  Izobraževanje         

   1 (osnovna dejavnost) 98 9 % 64 % 64 % 

   2 (dodatna dejavnost) 5 5 % 36 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 14 11 % 100 %   
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Q26  Ime podjetja 

   Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

   Elektro Ljubljana 1 1 % 2 % 2 % 

   Energen d. o. o. 1 1 % 2 % 3 % 

   Iskra sistemi, d. d. 1 1 % 2 % 5 % 

   Ul 1 1 % 2 % 6 % 

   Omega air, d. o. o. 1 1 % 2 % 8 % 

   Energomen 1 1 % 2 % 10 % 

   - 1 1 % 2 % 11 % 

   Leag 1 1 % 2 % 13 % 

   Letrika 1 1 % 2 % 15 % 

   Splošna bolnišnica 2 2 % 3 % 18 % 

Veljavni  Skupaj 62 56 % 100 %   

 

XSPOL  Spol: 

   Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

   1 (Moški) 84 77 % 87 % 87 % 

   2 (Ženski) 13 10 % 13 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 97 87 % 100 %   

 

XSTAR2a4  V katero starostno skupino spadate? 

   Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

   1 (Do 20 let) 0 0 % 0 % 0 % 

   2 (21–40 let) 41 37 % 42 % 42 % 

   3 (41–60 let) 55 50 % 57 % 99 % 

   4 (61 let ali več) 1 1 % 1 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 97 87 % 100 %   

 

XIZ1a2  Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?  

   Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

   1 (Manj kot 4-letna srednja šola) 1 1 % 1 % 1 % 

   2 (4-letna srednja šola) 14 13 % 15 % 16 % 

   3 (Višja šola ali več) 80 72 % 84 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 95 86 % 100 %   

 

XLOKACREGk  V kateri regiji prebivate? 

   Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

   1 (Vzhodna Slovenija) 31 28 % 32 % 32 % 

   2 (Zahodna Slovenija) 66 59 % 68 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 97 87 % 100 %   

 


