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III 

POVZETEK 

Namen naloge je analizirati mesečno in letno dinamiko porabe električne energije v Sloveniji 

in analizirati delež električne energije iz OVE v celotni porabi električne energije ter na 

osnovi preteklih gibanj prikazati bodoče trende. Prav tako je namen proučiti vpliv posameznih 

dejavnikov na analizirane spremenljivke. Testiranje hipotez s pomočjo multiple regresije 

potrjuje, da je porast porabe električne energije v statistično značilni povezavi s povečanjem 

realne vrednosti BDP-ja. Po drugi strani pa zvišanje cene električne energije zmanjšuje 

porabo električne energije. Ker se rast porabe električne energije povečuje hitreje kot rast 

proizvodnje električne energije iz OVE, se bo delež električne energije iz OVE v celotni 

porabi električne energije zmanjševal.   

 

Ključne besede:  poraba električne energije, proizvodnja električne energije iz obnovljivih 

virov energije, delež električne energije iz obnovljivih virov energije, učinkovita raba 

električne energije, obnovljivi viri energije. 

 

SUMMARY  

The purpose of the master thesis is to analyze monthly and annual electricity consumption in 

Slovenia and analyze the share of electricity from renewables in the overall electricity 

consumption and based on past trends show future trends. It also aims to research the impact 

of various factors on the analysed variables. The hypotesis were tested through multiple 

regression. The results confirmed statistically significant influence between increasing the 

electricity consumption and increasing real value of GDP. On the other hand the increasing 

electricity prices reduces the electricity consumption. Because in recent years electricity 

consumption has been growing faster than electricity production from renewables, the share 

of electricity from renewables in the overall electricity consumption will be reduced.  

 

Keywords: electricity consumption, electricity generation from renewables, the share of 

electricity from renewables, efficient use of electricity, renewable energy sources. 
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1 UVOD  

1.1 Teoretična izhodišča in opredelitev obravnavanega problema 

Obveza Evropskega sveta v marcu 2007 in sprejetje zakonodajnega Energetsko–podnebnega 

paketa Evropske komisije v januarju 2008 zavezujejo članice Evropske unije (EU) k 

uresničevanju zastavljenih zavezujočih ciljev. Do leta 2020 mora EU zmanjšati emisije 

toplogrednih plinov (TPG) za 20 % glede na leto 1990, ter 30 % pod pogojem, da se druge 

industrializirane države prav tako zavežejo k podobnemu cilju v okviru svetovnega 

sporazuma za boj proti podnebnim spremembam po letu 2012, vključno ZDA, Kitajska in 

Indija. Doseči zavezujoč cilj 20 % deleža obnovljivih virov energije (OVE) v celotni porabi 

energije v EU, ob tem še 10 % zavezujoči minimalni cilj, ki ga morajo doseči vse članice za 

delež biogoriv v celotni porabi bencina in dizla za prevoz do leta 2020. Povečati energetsko 

učinkovitost v EU  tako, da se zmanjša 20 % evropske porabe energije v primerjavi s 

predvidevanji za leto 2020. Ključni element teh ambicioznih ciljev v zvezi z bojem proti 

podnebnim spremembam je zmanjšanje emisij CO2 (Stankeviciute in Criqui 2008, 252-254; 

Urad vlade za komuniciranje 2009). 

 

Energija je bistvenega pomena za delovanje sodobnih gospodarstev, po drugi strani pa je 

odgovorna za 80 % vseh emisij CO2 v EU in je v samem središču podnebnih sprememb in 

večine zračnega onesnaženja. Slovenija, kot članica EU, mora okrepiti prizadevanja za 

zmanjšanje evropske energetske porabe, prispevati k reševanju svoje naraščajoče odvisnosti 

od uvožene energije, doseči povečevanje OVE in prispevati k zmanjševanju emisij CO2 (Urad 

vlade za komuniciranje 2009). Z omenjenimi izzivi se lahko spoprime na dva načina: z 

zmanjševanjem porabe energije ter s povečevanjem deleža novih in OVE (European 

Commission 2006, 1-4).  

 

Zmanjševanje porabe energije je izredno pomembno, saj bo spremenilo EU v energetsko zelo 

učinkovito gospodarstvo, ki bo pri proizvodnji in porabi energije ustvarilo malo emisij CO2 in 

kataliziralo novo industrijsko revolucijo, pospešilo prehod na rast, ki povzroča manj emisij 

CO2, in ki bo z leti dramatično povečalo količino energije, ki se proizvaja in uporablja lokalno 

z manj emisijami (Komisija Evropskih skupnosti 2007, 3-20). V porabi energentov se v 

zadnjih letih najhitreje povečuje poraba električne energije. Zato ostaja osrednji izziv 

energetske politike Slovenije predvsem z vidika zmanjševanja porabe, zagotavljanje 

zanesljive oskrbe z električno energijo in zagotavljanje zavezujočih ciljev EU (Lah idr. 2007). 

Cilj Slovenije glede rabe električne energije lahko definiramo v širšem kontekstu 9 % 

prihranka končne energije do leta 2016 po Direktivi 2006/32/ES o učinkovitosti rabe končne 

energije in o energetskih storitvah ter prispevek k cilju EU glede zmanjševanja 20 % evropske 

porabe energije v primerjavi s predvidevanji za leto 2020. Resolucija o Nacionalnem 
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energetskem programu (ReNEP) predpostavlja v obdobju 2000-2010 1,9 % povprečno letno 

rast rabe električne energije (ARSO 2009; Direktiva 2006/32/ES). 

Cilj Slovenije glede proizvodnje električne energije iz OVE je določen v ReNEP ter v 

pristopni pogodbi Republike Slovenije (RS) k EU. Cilj za leto 2010 je bil, da bi delež 

električne energije iz OVE v bruto porabi električne energije znašal 33,6 %. Poleg tega so 

voditelji držav članic EU 27 leta 2007 sprejeli za cilj, da se bo do leta 2020 delež OVE v 

skupni rabi energije povečal na 20 %. Cilj Slovenije za delež OVE v skupni rabi energije za 

leto 2010 je znašal 12 %. Cilj Slovenije za delež OVE v končni rabi za leto 2020 pa znaša 

25 %.1 Z uporabo OVE ne moremo zadovoljiti naraščajoče porabe električne energije, saj ta 

narašča hitreje kot zmoremo graditi nove proizvodne zmogljivosti na OVE. Sama vrednost 

kazalca deleža OVE v skupni porabi električne energije je za Slovenjo višja od povprečja EU 

in je že bila dokaj ugodna, ker smo v preteklih letih imeli razmeroma velik del električne 

energije pridobljen v hidroelektrarnah (HE). Delež OVE v skupni porabi električne energije je 

možno povečati z naložbami v pridobivanje elektrike iz OVE in z zmanjševanjem porabe 

oziroma z uvajanjem ukrepov učinkovitejše rabe energije (URE). Zaradi nagle rasti porabe 

električne energije v zadnjih letih je ta delež OVE v upadanju in bomo težko dosegli 

zastavljene cilje (ARSO 2009; ReNEP 2004). 

V magistrski nalogi smo se posvetili analizi porabe električne energije in deleža OVE v 

celotni porabi električne energije v Sloveniji. S tem smo opozorili na pomen zmanjševanja 

porabe električne energije, povečevanja OVE in s tem zmanjševanja energetske odvisnosti, 

zmanjševanje emisij CO2 in hkrati izboljšanja zanesljivosti oskrbe in konkurenčnosti 

slovenskega gospodarstva. 

1.2 Namen in cilji raziskave ter temeljna teza  

Namen naloge je bil po skupinah porabnikov analizirati mesečno in letno dinamiko porabe 

električne energije v Sloveniji in analizirati delež OVE v celotni porabi električne energije ter 

na osnovi preteklih gibanj prikazati bodoče trende. S tem smo opozorili na pomembnost URE 

in OVE in s tem uresničevanja ciljev energetske politike EU in varovanja okolja. Glede na 

namen smo oblikovali dva raziskovalna cilja. Sistematično proučiti statistične podatke o 

porabi električne energije in na osnovi statistične analize ugotoviti, če in kako določene 

spremenljivke vplivajo na porabo električne energije ter na osnovi preteklih gibanj predvideti 

bodoče trende. Sistematično proučiti statistične podatke o deležu električne energije iz OVE v 

celotni porabi električne energije in na osnovi statistične analize ugotoviti če in kako določene 

spremenljivke vplivajo na delež OVE v celotni porabi električne energije ter na osnovi 

                                                
1
 Cilj Nacionalnega energetskega programa (NEP) za obdobje 2010 do 2030, ki je v fazi sprejemanja, 

je 40 % delež proizvodnje električne energije iz OVE v bruto končni rabi električne energije do leta 

2020 in 53 % deleža OVE do leta 2030 ter s tem prispevati k izpolnitvi cilja 25 % deleža OVE v bruto 

končni rabi energije do leta 2020 (Institut Jožef Stefan 2011, 23-24). 
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preteklih gibanj predvideti bodoče trende. Pri tem smo poiskali tudi ustrezne matematične 

funkcijske povezanosti. 

 

Temeljna teza raziskave je, da posamezni dejavniki različno vplivajo na rast porabe električne 

energije in na rast deleža električne energije iz OVE v celotni porabi električne energije v 

Sloveniji. Delež električne energije iz OVE v celotni porabi električne energije je v upadanju 

predvideno zaradi hitrejše rasti porabe električne energije kot je proizvodnja električne 

energije iz OVE.  

 

Na osnovi temeljne teze smo postavili naslednji hipotezi, ki smo ju empirično testirali v 

raziskavi: 

- H1: Poraba električne energije v Sloveniji je negativno povezana s povprečno realno ceno 

električne energije, pozitivno povezana s realno ceno nadomestkov, kot so primarni 

energenti (nafta in zemeljski plin), pozitivno povezana s številom prebivalcev ter 

pozitivno povezana z realno vrednostjo bruto domačega proizvoda (BDP). 

- H2: Delež električne energije iz OVE v celotni porabi električne energije2 se kljub 

zastavljenim ciljem ne povečuje, ampak se zmanjšuje zaradi hitre rasti porabe električne 

energije in manjše rasti proizvodnje električne energije iz OVE. Zaradi hitrejše rasti 

porabe električne energije od rasti proizvodnje električne energije iz OVE smo 

predvidevali, da rast porabe električne energije lahko opišemo z eksponentno funkcijo, 

medtem ko proizvodnjo električne energije z linearno funkcijo. 

1.3 Predvidene raziskovalne metode 

Magistrska naloga je sestavljena iz dveh delov, in sicer teoretičnega in empiričnega dela. V 

prvem delu smo poglobljeno proučevali razpoložljivo literaturo in vire povezane na temo 

porabe električne energije, URE in OVE v Sloveniji. Raziskovali smo strokovne in zlasti 

znanstvene članke, kjer smo pridobili informacije iz najnovejših raziskavah na tem področju 

ter proučili poročila Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) in Evropskega 

statističnega urada (EUROSTAT) s področja energetike in OVE. Teoretični del magistrske 

naloge je bil izhodišče za empirični del, v katerem smo si pri proučevanju omenjene tematike 

posluževali statističnih podatkov. Uporabili smo predvsem sekundarne vire podatkov SURS-a 

in EUROSTAT-a. Glede na razpoložljivost podatkov smo analizirali letno porabo električne 

energije od leta 1951 do leta 2009, mesečno pa od leta 1968 do leta 2009, po naslednjih 

skupinah porabnikov: gospodinjstva, široka poraba, elektroenergetika, promet, industrija in 

gradbeništvo. V odvisnosti od ostalih spremenljivk (povprečne realne cene električne 

                                                
2
 Delež električne energije iz OVE v celotni porabi električne energije je razmerje med količino 

električne energije proizvedene iz OVE in bruto porabo električne energije. Bruto poraba električne 

energije je enako proizvedena električna energija plus uvoz minus izvoz električne energije. Kazalnik 

je povzet iz Direktive 2001/77/EC o promociji električne energije proizvedene iz obnovljivih virov 
(Zavod RS za statistiko 2010). 
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energije, povprečne realne cene drugih energetskih virov, števila prebivalcev in realne 

vrednosti BDP-ja) pa smo analizirali porabo električne energije polletno, saj smo s tem 

pridobili večje število enot in s tem možnost izvedbe boljše multiple regresijske analize.  Pri 

analizi hipoteze H1 smo tako uporabili polletne vrednosti od leta 1992 do prve polovice leta 

2010 za spremenljivke gibanja cene električne energije in drugih energetskih virov (cena 

Diesla D2, bencina NMB 95 in kurilnega olja) in števila prebivalcev. Za analizo gibanja 

BDP-ja pa smo uporabili polletne vrednosti od leta 1995 do prve polovice leta 2010. Delež 

električne energije iz OVE v celotni porabi električne energije smo analizirali na letnem 

nivoju, od leta 1951 do leta 2009. Za obe kategoriji, tako porabo električne energije in delež 

električne energije iz OVE v celotni porabi električne energije, smo napovedovali trendna 

gibanja do leta 2020. Pri tem so nam bila v pomoč statistična in matematična znanja. Za 

proučevano obdobje smo se odločili na osnovi razpoložljivih objavljenih podatkov. Analiza je 

bila usmerjena v proučevanje celotnega območja Slovenije. V raziskavo so vključene 

naslednje spremenljivke: letna in mesečna poraba električne energije po skupinah 

uporabnikov, povprečna rast porabe električne energije, sezonski in cenovni vpliv na porabo 

električne energije, proizvodnja električne energije iz OVE, delež električne energije iz OVE 

v celotni porabi električne energije in trend razvoja v prihodnje. 

 

Za preskušanje hipoteze H1 in H2 v sekundarnih podatkih, smo uporabili model multiple 

regresije. Za omenjeno statistično metodo smo se odločili zaradi vsebine proučevanega pojava 

in v skladu z vsebinskimi cilji analize. Cilj multiple regresijske analize je postaviti 

spreminjanje odvisnega pojava (y) v odvisnosti od drugih pojavov (x1, x2, x3 ...). Torej, 

odvisnost med odvisno spremenljivko y in posamezno pojasnjevalno spremenljivko x ob 

predpostavki, če drugi dejavniki ne bi vplivali na pojav. Multipla regresijska analiza nam je 

omogočila ugotoviti, katere pojasnjevalne spremenljivke med več neodvisnimi 

spremenljivkami statistično značilno vplivajo na odvisno spremenljivko. Pri preskušanju 

hipoteze H1 smo dokazali, kako se odvisna spremenljivka (y: poraba električne 

energije) spreminja v odvisnosti od spreminjanja neodvisnih spremenljivk (x1: povprečna 

realna cena električne energije, x2: povprečna realna cena drugih energetskih virov, 

x3: število prebivalcev, x4: realna vrednost BDP-ja). Pri preskušanju hipoteze H2 smo 

dokazali, kako se odvisna spremenljivka (y: delež električne energije iz OVE v celotni porabi 

električne energije) spreminja v odvisnosti od spreminjanja neodvisnih spremenljivk 

(x1: celotna poraba električne energije in x2:  proizvodnja električne energije iz OVE). Pri 

drugi hipotezi H2 smo posebej analizirali funkcijsko obliko za gibanje odvisne spremenljivke 

in obeh pojasnjevalnih spremenljivk. Za dinamiko napovedovanja smo uporabili podatke iz 

časovne vrste. Podatke smo izmerili v različnih časovnih točkah in omogočili opazovanje 

razvoja proučevanega pojava skozi čas ter napovedovanje prihodnjih trendov. Osnovni namen 

proučevanja časovnih vrst je opazovati časovni razvoj pojavov in iskati zakonitosti tega 

gibanja. Ugotovljene zakonitosti so nam omogočile napovedovanje nadaljnjega razvoja in s 
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tem povezano sprejemanje ustreznih sklepov. Analiza časovnih vrst nam je na osnovi 

preteklih podatkov pokazala bodoče trende. 

 

Za tabelarični in grafični prikaz podatkov smo uporabili program Microsoft Excel, za 

statistično analizo pa programa Microsoft Excel in SPSS za Windows. Izračunavanje 

(korelacijsko analizo, multiplo regresijsko analizo, analizo časovnih vrst) smo opravili 

računalniško s pomočjo ustreznih računalniških programov (Microsoft Excel, SPSS za 

Windows), kar je v bistveni meri pripomoglo k učinkovitosti dela pri statistični analizi in nam 

omogočalo uporabo zahtevnejših statističnih tehnik in matematičnih funkcijskih povezav. 

Tako smo lahko več pozornosti posvetili izbiri funkcijske povezanosti, statističnih metod in 

razlagi dobljenih rezultatov. Pri empiričnem delu magistrske naloge je šlo za povezovanje 

vsebinskega, statističnega, matematičnega in računalniškega znanja pri statistični analizi 

porabe električne energije in deleža električne energije iz OVE v celotni porabi električne 

energije v Sloveniji. Raziskava si je sledila v naslednjem zaporedju: vsebinska analiza pojava 

in določitev ciljev proučevanja, izbira statistične analize (multipla regresijska analiza, analiza 

časovnih vrst), izbira ustreznega računalniškega programa, priprava podatkov za delo na 

računalniku, ustrezna izbira matematične funkcije, statistična analiza z računalnikom in 

vsebinska analiza dobljenih podatkov, saj smo rezultate raziskave na koncu primerjali s 

postavljenimi hipotezami. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

V raziskavi smo uporabili analizo časovnih vrst, katera nam je na osnovi preteklih gibanj 

pokazala bodoče trende. Za predvidevanje prihodnosti smo potrebovali podatke o preteklih 

gibanjih bruto porabe električne energije, proizvodnje električne energije iz OVE ter deleža 

električne energije iz OVE v celotni porabi električne energije. Pri tem je potrebno opozoriti, 

da analiza časovnih vrst pri predvidevanju trendov v prihodnosti ne upošteva morebitnih 

novih dejavnikov, ki se lahko pojavijo in odločujoče vplivajo na potek dogodkov. Pomembna 

je matematična funkcijska povezanost, ugotovljena iz časovnih vrst v preteklosti, ki so 

uporabljene za napovedovanje v prihodnosti. Omejitev pri obravnavanju in analiziranju 

raziskovalnega problema v magistrski nalogi predstavlja tudi razpoložljivost določenih 

podatkov. Zaradi spreminjanja metodologije za zbiranje podatkov in s tem neprimerljivosti 

vrednotenja podatkov so se nekateri podatki lahko pridobili le od leta 1995 dalje. V času 

nastajanja magistrske naloge je bil v sprejemanju novi NEP za obdobje do leta 2030. Po 

Energetskem zakonu (EZ) je obveza vlade, da pripravi nacionalni energetski program vsaj 

vsakih pet let. Na osnovi tega določeni odseki v magistrski nalogi niso prilagojeni novemu 

NEP-u. 
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1.5 Prispevek naloge k razvoju znanosti 

Bistven prispevek k znanosti je lastno izvedena empirična analiza z uporabo statističnih 

metod na primeru Slovenije. Določili smo vrednosti vpliva (povprečne realne cene električne 

energije in drugih energetskih virov, števila prebivalcev ter realne vrednosti BDP-ja) na 

porabo električne energije in vrednost vpliva (celotne porabe električne energije in 

proizvodnje električne energije iz OVE) na delež električne energije iz OVE v celotni porabi 

električne energije v Sloveniji. Prav tako smo za proizvodnjo električne energije iz OVE ter 

bruto porabo električne energije napovedali trendna gibanja do leta 2020.  

 

Glede na dejstvo, da se poraba energije v svetu giblje zelo neenakomerno in prebivalci 

razvitejših držav porabijo občutno večji delež energije na prebivalca, in da potreba po OVE 

raste, je posploševanje rezultatov raziskave možno samo za razvitejše družbe. Prav tako je 

omenjena raziskava izhodišče za nadaljnja raziskovanja na področju energetike in OVE. 

Raziskavo bi bilo smiselno poleg električne energije razširiti še na druge energente ter poleg 

Slovenije zajeti še druge države članice EU in ostale države sveta.  

 

Največje količine toplogrednih plinov nastajajo v energetiki, pri porabi goriv v proizvodnji 

energije, v predelovalni industriji in gradbeništvu, v prometu in drugih sektorjih (Suvorov, 

Rutar in Žitnik 2010, 35). Zmanjševanje porabe električne energije in spodbujanje 

proizvodnje električne energije iz OVE je zato pomembno pri spreminjanju EU v energetsko 

zelo učinkovito gospodarstvo, ki bo pri proizvodnji in porabi energije ustvarilo malo emisij 

CO2. Z določitvijo vrednosti vpliva (povprečne realne cene električne energije in drugih 

energetskih virov, števila prebivalcev in realne vrednosti BDP-ja) na porabo električne 

energije in vrednosti vpliva (celotne porabe električne energije in proizvodnje električne 

energije iz OVE) na delež električne energije iz OVE v celotni porabi električne energije v 

Sloveniji smo v magistrski nalogi narediti korak naprej k zavedanju pomembnosti doseganja 

omenjenega cilja.   
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2 ENERGETSKA POLITIKA  

Za slovensko energetsko politiko so primerni naslednji cilji: konkurenčnost, zanesljivost in 

spodbujanje okoljske trajnosti in boj proti podnebnim spremembam (Urbančič idr. 2009a, 24).  

2.1 Konkurenčnost 

Energetska politika zasleduje cilje povečevanja konkurenčnosti družbe in gospodarstva kot 

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

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

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

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

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

cenovno politiko (Urbančič idr. 2009b, 18-21). Med kazalce konkurenčnosti se 

uvrščajo: povprečne cene (ki skupno odražajo poslovanje v panogi), cene za tipskega 

porabnika energije (ki ocenjujejo vidik konkurenčnosti porabnikov energije), razlika med 

tržno ceno na slovenskem trgu in cenami na drugih trgih (kažejo na učinkovitost delovanja 

trgov), sedanja vrednost stroškov proizvodnje in uvoza energije (ocenjuje učinek scenarijev 

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

indikatorji gospodarske učinkovitosti energetskih dejavnosti, dodana vrednost in donosnost 

kapitala (Urbančič idr. 2009a, 24). 

2.2 Zanesljiva oskrba z energijo 

Cilji strategije oskrbe RS z električno energijo so zanesljiva in kakovostna oskrba z električno 

energijo, uravnotežena raznolikost uporabe primarnih energetskih virov, ohranjanje obstoječih 

lokacij za proizvodnjo električne energije, ekonomsko upravičena raba OVE, spodbujanje 

soproizvodnje, promocija in vpeljava novih proizvodnih tehnologij, spodbujanje domače 

proizvodnje električne energije znotraj dovoljenih mehanizmov in ukrepi zmanjševanja 

uvozne odvisnosti (IREET 2007, 35). 

 

Zanesljivost oskrbe z energijo je možno doseči tako s povečanjem zanesljivosti sistemov 

oskrbe kot tudi z odpornostjo ali prilagodljivostjo porabnikov (možnost prehoda na 

nadomestni vir, zaloge pri porabniku) (Urbančič idr. 2009b, 25-26). Za Slovenijo je glede 

oskrbe z električno energijo dolgoročno možna uvozna strategija ali strategija oskrbe z 

lastnimi viri. Uvozno strategijo je potrebno zaradi pomanjkanja proizvodnih zmogljivosti 

izvajati, oskrba z lastnimi viri pa zahteva dolgoročno načrtovanje in dolg čas za izgradnjo 

novih proizvodnih enot. Pri obeh strategijah je potrebno upoštevati nestabilne razmere na 

evropskem energetskem trgu, kjer se cena električne energije stalno povečuje (IREET 2007, 

35). Trenutno kaže, da je zanesljivost oskrbe z električno energijo v Sloveniji ogrožena in da 
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se bo trend poslabševanja stanja v prihodnosti nadaljeval. Ker je izgradnja elektrarn 

investicijsko in projektno zahteven proces, ki traja nekaj let, je nujno, da Slovenija čim prej 

uvede ukrepe in postopke, ki bodo pospešili investicije v izgradnjo novih proizvodnih virov 

(ELES 2005b, 18-30). Posledično lahko v bližnji prihodnosti pričakujemo, da tudi v drugih 

sistemih ne bo presežkov električne energije, ki bi jih lahko uvozili v Slovenijo. Predvidene 

razmere opozarjajo na težave pri zagotavljanju potrebne energije, ki jo je ob omejitvah uvoza 

mogoče zagotoviti le z ustreznim investiranjem v domače proizvodne vire (ELES 2005b, 47). 

Investiranje v domače proizvodne vire in varčevanje z energijo je pomembno tudi z vidika 

energetske ranljivosti in energetske odvisnosti države, torej stopnje odvisnosti od države, v 

zvezi z oskrbo z energijo. Stopnja energetske neodvisnosti se meri s stopnjo nacionalne 

porabe energije, ki se proizvaja doma. Energetska ranljivost pa izraža razsežnost i energetske 

oskrbe. Država, ki večino svoje energije uvozi in zagotavlja varnost oskrbe zaradi dobro 

raznovrstnih virov oskrbe je odvisna, vendar ne ranljiva. Država, ki proizvaja večino svoje 

energije doma na izjemno visokih stroških ali z uporabo zastarele tehnologije, je ranljiva tudi, 

če je neodvisna v smislu oskrbe z energijo. Za Slovenijo je pomembno, da ima čim več 

raznovrstnih virov oskrbe in je čim manj odvisna od uvozne energije. To je potrebno zaradi 

preprečevanja nenadne prekinitve oskrbe v elektroenergetskem sistemu (EES). Električna 

energija je blago, katero se ne da skladiščiti, vendar je potrebno, da je vedno na razpolago. 

Zaradi tega je cena električne energije veliko bolj nestanovitna v primerjavi z drugimi vrstami 

energije (plina ali goriva), katera je možno skladiščiti (Percebois 2007, 51-57). 

2.2.1 Uvoz in možnosti uvoza električne energije 

Zaradi nezadostne graditve domačih proizvodnih enot ter vnovične vzpostavitve delitve 

Nuklearne elektrarne Krško (NEK) je pomanjkanje električne energije leta 2003 privedlo do 

velike uvozne odvisnosti.3 Slovenija je do leta 2009 uvažala tudi do četrtine električne 

energije, zmanjšanje uvoza pa je bilo pričakovati šele ko bi bili zgrajeni novi proizvodni 

objekti (ELES 2009, 48). Zaradi nastanka gospodarske in finančne krize, je zmanjšan obseg 

gospodarskih dejavnosti v letu 2009, povzročil padec porabe električne energije. Na osnovi 

tega, v letu 2009 za pokritje domačih potreb električne energije (vključno z izgubami v 

omrežju), ni bilo potrebno uvoziti električne energije. Vsekakor je do izgradnje novih 

kapacitet uvozno odvisnost spet pričakovati po okrevanju gospodarstva in s tem ponovnega 

dviga porabe električne energije (AGEN RS 2010, 15). Slovenija ima iz Hrvaške, Avstrije in 

Italije možnost uvoza prek 15 TWh električne energije (poraba in proizvodnja v letu 2009 je v 

Sloveniji znašala približno 12 TWh), torej praktično vse potrebne energije. Vendar to ne 

                                                
3
 NEK je v deljenem lastništvu Slovenije in Hrvaške z enakovrednima deležema in enakovredni delitvi 

proizvodnje, ki se je leta 1999 prekinila in je celotna proizvodnja NEK-a pripadala Sloveniji do konca 

prvega četrtletja 2003. Po ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij med Slovenijo in Hrvaško v 

NEK-u je Hrvaška ponovno začela prevzemati polovico proizvedene električne energije (ELES 2005b, 

18). 
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pomeni, da v Sloveniji ne potrebujemo proizvodnih enot, saj brez ključnih podpornih enot 

slovenski EES sistem ne more normalno delovati, porabniki pa ne morejo prevzemati uvožene 

električne energije (Bahun 2010, 40-42). V EU 27 so največje države izvoznice električne 

energije Francija, Češka, Nemčija, Poljska in Bolgarija, največje uvoznice pa Italija, 

Nizozemska, Finska, Belgija in Velika Britanija. V zadnjih desetih letih v EU 27 uvoz 

električne energije niha, velike razlike pa je mogoče opaziti tudi med državami članicami. V 

letu 2007 je neto uvoz električne energije v EU 27 znašal 10,5 TWh, skoraj štirikratno 

povečanje od leta 1997. Med EU 27 držav članic je Francija tradicionalno največja neto 

izvoznica, medtem ko je Italija največji neto uvoznik (European Commission 2009, 38-39). 

2.2.2 Proizvodne zmogljivosti za pokrivanje porabe električne energije 

V Sloveniji je največ električne energije proizvedeno z jedrskim gorivom (41 %), nekoliko 

manj pa s črnim in rjavim premogom ter lignitom (36 %). Delež hidroenergije je znašal 22 %, 

medtem ko je bila proizvodnja s plinskimi bloki zanemarljiva in je obsegala zgolj odstotek 

celotne porabljene primarne energije (ELES 2009, 34-35). Poraba električne energije v 

Sloveniji strmo narašča, vendar se kljub temu na področju graditve proizvodnih virov ni 

veliko naredilo. Načrtovanje novih proizvodnih enot mora biti usklajeno z načrtovanjem 

prenosnega in distribucijskega omrežja, da na ta način zagotovimo pravočasno in ustrezno 

povezavo enote v EES. V Sloveniji, ki je relativno majhna, so večje proizvodne enote 

večinoma locirane glede na naravne energetske danosti. Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) in 

Termoelektrarna Trbovlje (TET) sta v neposredni bližini premogovnikov, NEK pa ob reki 

Savi (zaradi hlajenja). Edina termoelektrarna (TE) na trdi premog, ki ni v bližini 

premogovnika, je Termoelektrarna toplarna Ljubljana (TE-TOL), vendar je njen glavni namen 

oskrba Ljubljane s toplotno energijo. V Sloveniji ne moremo govoriti o regijskem 

uravnoteževanju proizvodnje in porabe, saj je večina proizvodnih enot lociranih na vzhodu 

države, s tega vidika je smiselna graditev novih enot na zahodnem delu države (ELES 

2009, 41).  

Slovensko prenosno in distribucijsko omrežje 

Prenosno omrežje je visokonapetostno elektroenergetsko omrežje, ki ga v Sloveniji 

sestavljajo 400, 220 in 110 kV napetostni nivoji. Namenjeno je prenosu kakovostne električne 

energije od proizvodnih enot do neposrednih odjemalcev in distribucijskih omrežij ter 

izmenjavi električne energije s sosednjimi EES (ELES 2009). Predstavlja hrbtenico 

slovenskega EES in povezuje na eni strani proizvajalce električne energije, na drugi strani pa 

distribucijska omrežja in končne odjemalce ter omogoča uvoz in izvoz ter tranzit električne 

energije (ELES 2005a, 8). Slovensko prenosno omrežje je močno povezano s hrvaškim in 

nekoliko slabše z avstrijskim ter italijanskim, medtem ko z madžarskim še vedno nima 
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povezave. V evropski EES UCTE4 povezan prek EES Avstrije, Hrvaške in Italije. Slovenski 

EES je dobro povezan s sosednjimi sistemi, medtem ko so čezmejne prenosne zmogljivosti 

(komercialna izmenjava med dvema sosednjima EES) zaradi zamašitev v notranjih omrežjih 

sosednjih držav omejene (ELES 2009, 49-58). Zaradi nenehnega povečevanja porabe 

električne energije, povečevanja pretokov električne energije preko EES Slovenije je potrebno 

prenosno omrežje ojačiti do te mere, da vsi navedeni vplivi ne bodo ogrožali zanesljivega in 

varnega obratovanja EES (ELES 2007, 10). Investicije v prenosni sistem zadnjih deset let so 

bile namenjene predvsem obnovi obstoječih naprav. Zaradi navedenega je potrebno v 

naslednjih letih intenzivirati izgradnjo manjkajoče infrastrukture in okrepiti obstoječo (ELES 

2009, 102). Distribucijsko omrežje obsega srednjenapetostne vode in postaje, prenosno 

omrežje pa vode in razdelilne transformatorske postaje na 400, 220 in 110 kV nivoju (ELES 

2005b, 11). Razvoj elektroenergetskega distribucijskega omrežja mora zagotavljati 

zanesljivost in varnost obratovanja, upoštevati napovedana dolgoročna gibanja porabe 

električne energije pri distribuciji, večanje zahtev po kakovosti napetosti in obratovanja 

omrežij ter upoštevati razvoj posameznih področij, staranje omrežja in vpliv tega na 

obratovanje ter nacionalne interese (Urbančič idr. 2009b, 57). 

2.3 Okoljski vidik porabe energije  

Človek, tako kot vsa druga živa bitja, potrebuje energijo za življenje. To dobi s hrano, poleg 

tega pa jo porabi še bistveno več za vse svoje dejavnosti. Do začetka industrijske revolucije je 

človek porabljal energijo izključno za hrano, ogrevanje in razsvetljavo. V procesu 

industrializacije je začel uporabljati premog in skupna poraba energije je začela naraščati. Ta 

rast je postala skokovita zlasti po drugi svetovni vojni, in sicer zaradi naglega industrijskega 

razvoja, motornega prometa ter splošne rasti svetovnega prebivalstva. Danes je eden največjih 

izzivov človeštva, kje in kako najti dovolj energije za vse te potrebe in hkrati kako to 

proizvajati brez pretiranega vpliva na okolje (Rožman 2009, 33). Če želimo preprečiti 

podnebne spremembe, bomo morali zmanjšati količine TPG plinov v ozračju. Za to bomo 

morali razviti in izvajati ustrezne instrumente in politiko na vseh področjih, tudi energetiki. 

Vendar se moramo zavedati, da politika zmanjševanja TGP ne bo doprinesla večjega 

zmanjševanja emisij dokler ne bodo sprejeti dolgoročni prostovoljni sporazumi z največjimi5 

oddajniki emisij (Kranjcevic 2007, 61-69). Večina strokovnjakov vidi rešitve za globalno 

ogrevanje predvsem v ustrezni zakonodaji in davčni politiki. Vendar, kako priti do takih 

zakonov, če proti njim delujejo neposredni ekonomski interesi, ki se jim nismo pripravljeni 

odreči niti kot družba niti kot posamezniki? Globalno ogrevanje je v bistvu posledica 

                                                
4
 Unija za koordinacijo prenosa električne energije (ang. Union for the coordination of transmission of 

electricity). 
5
 Med največje onesnaževalke ozračja sodijo ZDA, Kitajska, Japonska, Indija, Južna Koreja in 

Avstralija, ki porabijo 48 % vse energije na svetu in v ozračje izpustijo 48 % vseh plinov. Poleg tega 

so tu še dežele hitre rasti, kot so Nigerija in Indija. EU v ozračje spusti okoli 22 % TPG. Slovenija je 

po emisijah CO2 na prebivalca nekje na evropskem povprečju (Ravnik 1997, 73-75). 
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človekove želje po nenehnem razvoju, rasti in širitvi, ki se izraža v vedno večji porabi vseh 

mogočih dobrin, v naraščanju števila prebivalcev in osvajanju novih ozemelj. Vsa bitja imajo 

tak nagon, vendar pri drugih bitjih različni naravni povratni mehanizmi (pomanjkanje hrane, 

vode, prostora, plenilci, bolezni) skrbijo, da se njihova vrsta ne razširi preveč v smislu 

ohranjanja in razvijanja življenja kot celote. V preteklosti se je zaradi razvoja tehnologije, 

medicine in znanosti vpliv teh mehanizmov na človeka začel zmanjševati. Če bi ljudje 

delovali kot razumna bitja, bi takoj začeli ukrepati: zmanjšali porabo in zlorabo naravnih 

dobrin, predvsem porabo energije. Če bi ravnali kot nerazumna bitja, ki ne znajo predvideti 

posledic svojega ravnanja, bi se rast nadaljevala, dokler je ne bi zaustavili povratni mehanizmi 

v obliki klimatskih sprememb, epidemij in zastrupljenega okolja. Ljudje kot posamezniki smo 

razumna bitja, vendar se kot celota obnašamo bolj podobno nerazumnim bitjem. Izkušnje iz 

zgodovine nas učijo, da se človeštvo nikoli ni odzvalo na pretečo nevarnost, dokler ni krepko 

občutilo njenih posledic. V magistrski nalogi smo z analizo porabe električne energije in 

deleža električne energije iz OVE v celotni porabi električne energije opozorili na pomen 

zmanjševanja porabe električne energije in zavedanja, da h globalnemu segrevanju vsak od 

nas prispeva nek delež. Medtem, ko smo si po porabi hrane ljudje približno enaki, se po 

porabi energije in življenjskega prostora močno razlikujemo. V bistvu ne gre samo za to, 

koliko energije porabimo pri svojih dejavnostih, temveč koliko je zlorabimo. Človeku 

"pripada" toliko energije, kolikor je potrebuje za svoj biološki obstoj ter za svoj intelektualni 

in civilizacijski razvoj. Če trošimo več, zlorabljamo energijo in okolje na račun soljudi in 

drugih bitij v naravi. To velja tako za posameznika kot za človeštvo v celoti (Ravnik 1997, 

66-80). 

 

Največji delež TPG prihaja iz prometa in proizvodnje električne energije. Pri električni 

energiji je seveda najpomembnejši vir izgorevanje fosilnih goriv, nekaj pa prispeva tudi 

izgradnja elektrarn (sproščanje CO2 pri proizvodnji betona, železa) ter preskrba z gorivom 

(predelava rud, transport). Klasične TE spuščajo v okolje velike količine CO2 in tudi precej 

drugih okolju škodljivih snovi (odpadno toploto in velike količine pepela), OVE in jedrske 

elektrarne pa praktično skoraj nimajo izpustov.6 Pri jedrski elektrarni omenimo plinaste 

radioaktivne snovi, katerih izpust je minimalen ter odpadno toploto, ki nastaja pri hlajenju 

kondenzatorja in radioaktivni odpadki (Rožman 2009, 113-114). HE ne onesnažujejo zraka, 

vplivajo pa na reke in potoke, iz katerih črpajo pogonsko energijo. Podobno je z malimi HE, 

če posegajo v čista povirja vodovja, kjer so se ohranili avtohtoni organizmi in endemiti 

(Novak in Medved 2000, 5-7). Evropski kažipot do nizkoogljičnega gospodarstva do leta 

                                                
6
 Če primerjamo sproščanje CO2 iz posameznih vrst elektrarn ugotovimo, da ima največ izpustov: 

premog (0,96 kg CO2/kWh), nafta (0,81 kg CO2/kWh), zemeljski plin (0,42 kg CO2/kWh), sončna 

energija (0,09 kg CO2/kWh), biomasa (0,04 kg CO CO2/kWh), vetrna energija (0,02 kg CO2/kWh), 

geotermalna energija (0,02 kg CO2/kWh), jedrska energija (0,02 kg CO2/kWh), hidroenergija (0,01 kg 
CO2/kWh) (Rožman 2009, 113-114). 
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20507 kaže, da lahko do leta 2050 odpravimo veliko emisij CO2 v sektorju energetika. V 

primerjavi z letom 1990 naj bi do leta 2030 zmanjšali emisije od 54 do 68 %, do leta 2050 pa 

od 93 do 99 %. Delež nizkoogljičnih virov električne energije naj bi se v EU po ocenah med 

drugim tudi z uresničevanem ciljev na področju OVE povečal z današnjih 45 % na okoli 60 % 

leta 2020 in na 75 % do 80 % leta 2030 ter naposled do skoraj 100 % leta 2050. Električna 

energija bo v nizkoogljičnem gospodarstvu igrala osrednjo vlogo. Ne glede na preference 

posameznih držav članic do določene mešanice energetskih virov, ki ustreza njihovim 

posebnim nacionalnim okoliščinam, bi lahko elektroenergetski sistem EU tako postal bolj 

raznolik in varnejši. Sistem EU za trgovanje z emisijami bo ključnega pomena pri uvajanju 

širokega spektra nizkoogljičnih tehnologij na trg, saj bo lahko energetski sektor sam 

prilagodil svoje naložbe in operativne strategije na spreminjajoče se cene energije in 

tehnologije. Prehod v nizkoogljično družbo zahteva velike strukturne spremembe: dramatično 

zmanjšanje porabe energije, prehod na nefosilne vire pri proizvodnji električne energije in 

masiven prehod pri končni rabi energije na električno energijo. Za doseganje teh okoljskih 

koristi, ki prinašajo tudi gospodarske (poslovne priložnosti, nove tehnologije, nova delovna 

mesta) in socialne koristi (z učinkovitejšo rabo energije se zmanjšuje strošek energije in 

energetska revščina), so poleg regulatornih instrumentov in obdavčitev pomembne tudi 

državne spodbude kot so zelena javna naročila, subvencioniranje investicij prebivalstva, 

ukrepi za spodbujanje podjetništva, vključno z gradbeništvom. Poleg teh tradicionalnih 

instrumentov, pa je pomembno tudi osveščanje javnosti o možnostih in koristih učinkovite 

rabe energije in OVE ter izobraževanje in usposabljanje za njihovo izvajanje (SVPS 2011, 

31-32). 

2.3.1 Evropska energetska politika 

Cilji skupne evropske energetske in klimatske politike so povečanje zanesljivosti oskrbe, 

zagotavljanje konkurenčnosti evropskih gospodarstev in razpoložljive ter dostopne energije, 

spodbujanje okoljske trajnosti in boj proti podnebnim spremembam (Vlada RS 2008, 21-22). 

Politike, sprejete na evropski ravni, niso pomembne samo za znižanje emisij TPG v državah 

članicah, ampak tudi za razvoj mednarodnega podnebnega režima, saj je EU na splošno 

priznana, da ima strateško vlogo pri podnebnih pogajanjih (Stankeviciute 2008, 254). Cilji 

»20 20 20 do leta 2020«, ki so jih marca 2007 podprli vodje držav ali vlad držav članic EU ter 

sprejetje zakonodajnega Energetsko–podnebnega paketa Evropske komisije v januarju 2008 

zavezujejo članice EU k uresničevanju zastavljenih zavezujočih ciljev EU. Do leta 2020 naj 

EU zmanjša emisije TPG za 20 %  glede na leto 1990, ter 30 % pod pogojem, da se druge 

industrializirane države prav tako zavežejo k podobnemu cilju v okviru svetovnega 

sporazuma za boj proti podnebnim spremembam po letu 2012, vključno ZDA, Kitajska in 

                                                
7
 Evropski kažipot do nizkoogljičnega gospodarstva do leta 2050 je Evropska komisija predstavila 

8. 3. 2011. Opisuje stroškovno učinkovite poti za dosego cilja EU zmanjšanja emisij TPG za 80 do 

95 % do leta 2050 glede na leto 1990 (SVPS 2011, 31-32). 
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Indija. Povečanje energetske učinkovitosti v EU tako, da se zmanjša 20 % evropske porabe 

energije v primerjavi s predvidevanji za leto 2020 (Stankeviciute 2008 252-254; Urad vlade 

za komuniciranje 2009). Do leta 2020 naj EU doseže zavezujoč cilj 20 % deleža OVE v 

celotni porabi energije v EU, ob tem še 10 % zavezujoči minimalni cilj, ki ga morajo doseči 

vse članice za delež biogoriv v celotni porabi bencina in dizla za prevoz do leta 2020. Države 

EU so morale pripraviti nacionalne akcijske načrte, da bodo lahko dosegle lastne cilje, ki 

bodo globalno izpolnili zgoraj navedeni cilj, in določiti posebne cilje glede električne 

energije, ogrevanja, hlajenja in biogoriv. Načrti odražajo okoliščine v posamezni državi, 

upoštevajoč razlike v OVE, ki so na voljo v posameznih državah (Evropska komisija 2008, 

1-20). Po Direktivi 2009/28/ES (2009) vsaka država članica zagotovi, da je delež energije iz 

obnovljivih virov, v končni bruto porabi energije v letu 2020 najmanj enak njenemu 

nacionalnemu splošnemu cilju za delež energije iz obnovljivih virov. Cilj za delež energije iz 

obnovljivih virov v končni bruto porabi energije Slovenije za leto 2020 je 25 %. Takšni 

obvezni nacionalni splošni cilji so skladni s ciljem najmanj 20 % deleža OVE v končni bruto 

porabi energije Skupnosti leta 2020. Države članice širijo in spodbujajo energetsko 

učinkovitost in varčevanje z energijo, da bodo lažje dosegle navedene cilje.  

2.3.2 Energetska politika v Sloveniji 

Energetska politika Slovenije je bila v preteklosti tesno povezana z delovanjem rudnikov 

premoga in možnostjo uvoza goriv iz tujine. Že pred osamosvojitvijo smo težili k zmanjšani 

rasti potrebnih primarnih fosilnih goriv in večji uporabi obnovljivih virov, posebej še vodne 

energije, ter k intenzivnemu uvajanju plina kot goriva, ki naj bi izboljšal kakovost zraka v 

naseljih. Leta 1994 je Državni zbor sprejel Resolucijo o učinkoviti rabi energije v Sloveniji, s 

katero je opredelil glavne smeri razvoja energetike, vendar je bilo njeno uveljavljanje v praksi 

minimalno. S sprejetjem pridružitvenih dokumentov za EU in z zahtevami protokola iz Kyota 

je Državni zbor spomladi 1999 sprejel Nacionalni program varstva okolja, v katerem je 

posredno opredeljen tudi razvoj energetike. Jeseni 1999 je bil sprejet tudi nov EZ, ki v 

energetiko uvaja tržno gospodarstvo in spreminja usmeritve za razvojne odločitve (Novak in 

Medved 2000, 68-72). Državni zbor RS je za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe, 

konkurenčnosti energetskega gospodarstva in večje energetske učinkovitosti ter okoljske 

trajnosti leta 2004 sprejel ReNEP, osnovni strateški dokument, ki skladno z načeli iz EZ 

načrtuje in usklajuje delovanje akterjev na področju ravnanja z energijo. Med pomembnimi 

cilji ReNEP je povečanje učinkovitosti rabe na celotni energijski verigi od primarne do 

koristne energije in povečanje deleža obnovljivih virov v primarni energetski bilanci (Vlada 

RS 2008, 17-18; EZ; ReNEP 2004). Cilji, ki si jih je zadala Slovenija v ReNEP8 v letu 2004, 

se niso uresničevali zadostno, delno zaradi nepodrobno opredeljenimi potrebnimi izvedbenimi 

                                                
8
 V ReNEP 2004 je imela Slovenija do leta 2010 zastavljene naslednje cilje: 12 % delež OVE v 

primarni energetski bilanci, 25 % delež OVE pri oskrbi s toploto, 33,6 % proizvodnje električne 
energije iz OVE (Urbančič idr. 2009b, 51-52). 
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aktivnostmi z nosilci odgovornosti, roki, viri financiranja, ustreznimi kadrovskimi 

zmogljivostmi, organiziranostjo dela in drugimi pogoji za izvedbo načrta in doseganje 

zastavljenih ciljev (Urbančič idr. 2009b, 4-6). Glede na to, da do sedaj sprejeti ukrepi 

energetske politike ne bodo zadostovali za izpolnitev 25 % deleža obnovljivih virov v končni 

rabi energije, NEP, v letu 2011 v sprejemanju predvideva bolj podrobno opredeljene smernice 

za dosego zastavljenih ciljev (MG 2010b). Novi NEP bo odpravil slabosti starega in omogočil 

dolgoročen prehod Slovenije v nizkoogljično družbo (Institut Jožef Stefan 2011, 6). 

Zastavljeni cilji do leta 2030 glede na leto 2008 so: 20 % izboljšanje učinkovitosti rabe 

energije do leta 2020 in 27 % izboljšanje do leta 2030 (v primeru jedrskega scenarija, 13 % 

izboljšanje do leta 2030), 25 % delež OVE v rabi bruto končne energije do leta 2020 in 30 % 

delež do leta 2030, 9,5 % zmanjšanje emisij TPG iz zgorevanja goriv9 do leta 2020 in 18 % 

zmanjšanje do leta 2030, zmanjšanje energetske intenzivnosti za 29 % do leta 2020 in za 46 % 

do leta 2030, zagotoviti 100 % delež skoraj ničelno energijskih stavb med novimi in 

obnovljenimi stavbami do leta 2020 in v javnem sektorju do leta 2018, zmanjšanje uvozne 

odvisnosti na raven ne več kot 45 % do leta 2030 in diverzifikacija virov oskrbe z energijo na 

enaki ali boljši ravni od sedanje, nadaljnje izboljšanje mednarodne energetske povezanosti 

Slovenije ter nadaljnjo integracijo s sosednjimi energetskimi trgi (Institut Jožef Stefan 2011, 

1-15). Pri proizvodnji električne energije je pomemben cilj 40 % deleža proizvodnje 

električne energije iz OVE v bruto končni rabi električne energije do leta 2020 in 53 % deleža 

OVE do leta 2030 ter s tem prispevati k izpolnitvi cilja 25 % deleža OVE v bruto končni rabi 

energije do leta 2020 in 30 % delež OVE do leta 2030 (Institut Jožef Stefan 2011, 19-23). 

Novi NEP predvideva obvladovanje rasti rabe električne energije z izboljšanjem energetske 

učinkovitosti v vseh sektorjih. Zagnan bo nov investicijski cikel za gradnjo objektov za 

proizvodnjo električne energije. Pospešen bo razvoj proizvodnje električne energije iz OVE, 

poleg razvoja proizvodnje iz HE bo znatno večji tudi delež proizvodnje iz drugih OVE in iz 

soproizvodnje toplote in energije (SPTE) z visokim izkoristkom. Delež električne energije iz 

OVE glede na bruto končno rabo električne energije se bo do leta 2030 povečal nad 30 %. 

Večji del zastarelih in okoljsko nesprejemljivih termoenergetskih objektov bodo nadomestile 

nove enote, dolgoročno bo razvoj usmerjen v konkurenčno nizkoogljično proizvodnjo 

električne energije. Predvidena sta razvoj in izgradnja aktivnih omrežij v podporo večji 

učinkovitosti rabe in razpršeni proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE z visokim 

izkoristkom (Institut Jožef Stefan 2011, 7). 

 

Hitra rast porabe električne energije otežuje dosego zastavljenih ciljev. Proizvodnja električne 

energije iz OVE se kljub investicijam zmanjšuje predvsem zaradi nižje vodnatosti rek. Po 

drugi strani se povečuje raba električne energije. Zato se Slovenija  in prav tako EU 27 

                                                

9  V cilju zmanjšanja emisij TGP so vključene vse emisije iz zgorevanja goriv, tako iz virov, ki so 

predmet sprejetih mednarodnih obveznosti Slovenije (Kjotski protokol in Odločba 406/2009/ES) in iz 

virov, ki emisije zmanjšujejo v okviru evropske sheme za trgovanje z emisijami (Direktiva 

2009/29/ES).  
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oddaljuje od ciljev za leto 2020. Predvideno bo poraba električne energije v Sloveniji leta 

2020 nekoliko večja kot pred gospodarsko in finančno krizo, ko je bila največja, odkar jo 

spremljamo. Leta 2007 je bruto poraba električne energije tako znašala 15.272 GWh 

(Suvorov, Rutar in Žitnik 2010). Po uravnoteženem in po intenzivnem NEK2 scenariju 

Urbančiča idr. (2009a, 31-45) se bo rast porabe električne energije nadaljevala, vendar z 

nekoliko nižjo stopnjo rasti od sedanje. Leta 2020 bi letna bruto poraba električne energije po 

uravnoteženem scenariju znašala 18.145 GWh, po intenzivnem NEK2 scenariju pa 

18.551 GWh. Izračuni tako ustrezajo izračunom, ki smo jih na osnovi analize časovnih vrst in 

na osnovi linearne funkcije trenda, dobili v magistrski nalogi, kjer bi leta 2020 bruto poraba 

električne energije znašala 18.227 GWh. Zaradi tega je kljub racionalizaciji porabe električne 

energije in načrtovanim ukrepom URE potrebno računati, da bomo morali v naslednjih letih 

zagotoviti določeno dodatno količino električne energije. Za izpolnitev cilja so predvideni 

trije temeljni scenariji (osnovni, jedrski in plinski). Osnovni scenarij vključuje podaljšanje 

življenjske dobe NEK, zgraditev bloka 6 TEŠ, pospešitev izgradnje načrtovanih in novih 

objektov na OVE, modernizacijo obstoječih in izgradnjo novih enot za SPTE z visokim 

izkoristkom ter preverja izgradnjo novih plinsko parnih elektrarn glede na razmere na 

mednarodnih trgih. Jedrski scenarij je nadgradnja osnovnega scenarija in predvideva gradnjo 

nove enote JEK2 ob lokaciji obstoječe jedrske elektrarne 1000 MW z začetkom obratovanja 

pred letom 2030. Ta scenarij ne upošteva bloka 6 in upošteva poleg izgradnje NEK2 tudi vse 

druge objekte iz OVE. Plinski scenarij je nadgradnja osnovnega scenarija v smeri še večje 

diverzifikacije virov za oskrbo z električno energijo s povečanjem deleža četrtega energenta. 

Poleg bloka 6 TEŠ in obnovljivih virov predvideva še izgradnjo dveh plinsko parnih elektrarn 

(PPE) na zemeljski plin do leta 2030 skupne moči 800 MW (Institut Jožef Stefan 2011, 1-15; 

Janjić 2011, 1-6).  

 

Vsi scenariji omogočajo izpolnjevanje trenutnih mednarodnih obveznosti države in pri vseh 

scenarijih pričakujemo, da bo cena električne energije konkurenčna. Cena električne energije 

naj bi se v posameznem scenariju gibala med 74 in 84 EUR na MWh. Ker v Evropi potekajo 

razprave o zaostritvi ciljev glede energetske učinkovitosti izrabe primarne energije, ki naj bi 

leta 2013 postali za članice celo obvezujoči, bi za izgraditev večjih energetskih objektov za 

izvoz ali konkretneje JEK 2 morali zgraditi energetske prihranke na drugih področjih 

(v prometu ali ogrevanju). Glede na današnje dosežke in izkušnje je to skoraj nemogoče 

zagotoviti, zato bi bila izgraditev JEK2, v primeru sprejetja takšnih obvezujočih evropskih 

direktiv glede zmanjšanja primarne rabe energije, nemogoča. Prav tako pa bi zaostritev 

pogojev glede dopustnih izpustov CO2 do leta 2030 za 50 % in do leta 2050 za 80 % 

pomenilo predčasno zaustavitev bloka 6 TEŠ. Na osnovi tega so aktualna prerekanja glede 

bloka 6 in JEK2 nesmiselna, saj so pred Slovenijo bistveno večji energetski in okoljski izzivi, 

od katerih bo odvisna nadaljnja konkurenčna sposobnost slovenskega gospodarstva. EU, ki 

nima velikih zalog lastnih energetskih virov, se je odločila, da intenzivno razvija OVE, ki so 

dolgoročno edino konkurenčni (Janjić 2011, 1-6). Zaradi nižjih stroškov za oskrbo in manjših 
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izpustov sta kot primerna za NEP predlagana zlasti dva scenarija oskrbe z električno 

energijo: osnovni in jedrski scenarij. Osnovni scenarij zadošča za potrebe Slovenije do leta 

2030, jedrski scenarij je naravnan bolj dolgoročno in zagotavlja nadaljnje dolgoročno 

izkoriščanje jedrske energije v Sloveniji. Naknadno sta bila izdelana še dva scenarija, dodatni 

plinski in dodatni jedrski, ki  predpostavljata prekinitev investicije v teku v blok 6 v TEŠ, 

upoštevata pa obnovo blokov 4 in 5 v Šoštanju (Institut Jožef Stefan 2011, 13-14). 

2.4 Obnovljivi viri  energije 

Energija iz obnovljivih virov pomeni energijo iz obnovljivih nefosilnih virov, kot so veter, 

sonce, aerotermalno, geotermalno, hidrotermalno energijo ter energijo oceanov, vodno 

energijo, biomaso, plin pridobljen iz odpadkov in plin pridobljen z napravami za čiščenje 

odplak ter biopline (Direktiva 2009/28/ES). OVE so pomemben vir primarne energije v 

Sloveniji, povečevanje njihovega deleža pa je ena od prioritet energetske in okoljske politike 

države. Raba OVE s številnimi prednostmi pred konvencionalnimi energetskimi viri prispeva 

k zmanjševanju energetske uvozne odvisnosti, povečuje varnost zalog, energetsko učinkovito 

rabo, omogoča ustvarjanje novih delovnih mest in prispeva h krepitvi lokalnega podeželskega 

razvoja regije (AURE10 2010). Energijo iz obnovljivih virov lahko uporabljamo v tri namene, 

za proizvodnjo električne energije, ogrevanje in hlajenje ter proizvodnjo biogoriv za prevoz. 

Različne vrste energije iz obnovljivih virov lahko uporabljamo na različne načine, niso pa vse 

primerne za vsako uporabo. Vodna in vetrna energija se uporabljata izključno za proizvajanje 

električne energije, medtem ko se lahko drugi viri, kot so biomasa, geotermalni viri in sončna 

energija, uporabljajo tako za proizvodnjo električne energije kot toplote. Za proizvodnjo 

električne energije se lahko uporablja tako bioenergija, sončna energija, geotermalna energija, 

vetrna energija, energija morja in vodna energija (Evropska komisija 2008, 1-20). Razvoj 

OVE v EU je ključnega pomena v boju proti podnebnim spremembam. Je del rešitve pri 

prizadevanjih za izboljšanje varnosti in zanesljivosti oskrbe z energijo. V sedanjih 

gospodarskih razmerah je razvoj sektorjev tehnologije OVE dobrodošel vir blaginje in novih 

delovnih mest. Iz teh razlogov je EU pripravila politiko OVE in sprejela zakonodajo na tem 

področju (Komisija Evropskih skupnosti 2009). Vendar bodo zastavljeni cilji EU težko 

dosegljivi, če bo poraba primarne energije še naprej vztrajno naraščala. Zato ne smemo 

spregledati dejstva, da bodo prizadevanja za povečanje deleža OVE s ciljem doseganja 

okoljskih izzivov 21. stoletja uspešna le ob prisotnosti aktivne politike URE (Brečevič, 

Lajevec in Bučar 2004, 8-9). 

                                                
10

 S 1. majem 2005 sodi to področje v pristojnost Sektorja za aktivnosti URE in OVE Direktorata za 

energijo Ministrstva za gospodarstvo. 
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2.4.1 Ključne vrste energije iz OVE 

Ključne vrste energije iz OVE so: biomasa (les, rastlinska olja, biodizel, bio-plin, 

biohidrogen), geotermalna energija (globoka in površinska geotermalna energija), sončna 

energija (solarna elektrarna, solarna kemija, solarna termoelektrarna), vetrna energija, vodna 

energija (energija plimovanja, energija tokov, toplotno izkoriščanje, zajezitveno izkoriščanje, 

energija valovanja).  

Bioenergija: biomasa, bioplin in biogoriva 

Energetika obravnava biomaso kot organsko snov, ki jo lahko uporabimo kot vir energije. V 

to skupino uvrščamo: les in lesne ostanke (lesna biomasa), ostanki iz kmetijstva, nelesnate 

rastline uporabne za proizvodnjo energije, ostanke pri proizvodnji industrijskih rastlin, 

sortirane odpadke iz gospodinjstev, odpadne gošče, usedline, organsko frakcijo mestnih 

komunalnih odpadkov in odpadne vode živilske industrije. Izgorevanje biomase se koristi za 

pridobivanje vodne pare za gretje in za potrebe industrijskih procesov. Biomasa se lahko 

uporablja za ogrevanje, proizvodnjo električne energije in biogoriva za prevoz (Portal OVE 

2010).  

 

Biogorivo pomeni tekoče ali plinasto gorivo, namenjeno uporabi v prometu, proizvedeno iz 

biomase (Direktiva 2009/28/ES). So edini široko dostopen energetski vir, ki lahko nadomesti 

fosilna goriva v prevoznem sektorju. Danes se kot gorivo za prevoz uporabljata dve glavni 

vrsti biogoriv (biodizel in bioetanol). Oba sta tekoči gorivi, proizvedeni iz kmetijskih 

pridelkov ali rastlin. Biodizel se večinoma proizvaja iz tako imenovanih oljnih rastlin, na 

primer iz semen oljne ogrščice ali sončnice. Bioetanol se navadno pridobiva s fermentacijo 

sladkorja iz sladkorne pese, raznih žitaric, sadja ali celo z destilacijo vina. V razvoju so 

biogoriva druge generacije, proizvedena iz celuloznih biomasnih polproizvodov. Ta bi 

omogočila nove metode proizvodnje biogoriva iz produktov, stranskih produktov in odpadkov 

iz kmetijstva in gozdarstva ter iz lesa, kaše in papirja z bolj dovršenimi kemičnimi reakcijami 

(Evropska komisija 2008, 1-20).  

Geotermalna energija 

Geotermalna energija je toplota Zemljine notranjosti. Globalno, geotermalne izvore 

predstavljajo akumulirana toplotna energija v notranjosti zemlje oziroma v masi kamnin in v 

tekočih fluidih Zemljine skorje. V Zemljini notranjosti nastajajo ogromne količine toplote, ki 

nenehno potujejo iz globin na Zemljino površje. Temperatura zemlje se poveča za 1 °C 

(geotermična stopinja) na vsakih 33 metrov njene globine. Konvencionalno izrabo 

geotermalne energije delimo na: visokotemperaturne vire s temperaturo vode nad 150 °C, ki 

jih izrabljamo za proizvodnjo elektrike, nizko temperaturne vire pod 150 °C, ki jih v glavnem 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Biodizel
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izrabljamo neposredno za ogrevanje (Portal OVE 2010). Globoki geotermalni viri 

so: hidrotermalni sistemi (vroča voda in para, ujeta v razpokanih ali poroznih skalah), 

geotlačni sistemi (vroči vodonosniki pod visokim pritiskom) in izboljšani geotermalni sistemi 

(geološke tvorbe, ki so suhe, vendar neobičajno vroče).  

Sončna energija 

Sonce je poglavitni vir energije na svetu. Sončni energetski sistemi lahko sončne žarke 

izkoristijo kot čist, visokotemperaturni vir energije za proizvodnjo toplote ali elektrike 

(Evropska komisija 2008, 1-20). Sončna energija izvira iz nuklearnih reakcij, ki se dogajajo v 

središču nam najbližje zvezde. Prosta energija se v obliki svetlosti in toplote širi po vesolju in 

samo z malim delom ta energija prihaja do našega planeta in nam omogoča življenje. V 

optimalnih pogojih lahko na površini zemlje dobimo približno 1 kW/m², dejanska vrednost pa 

je odvisna od lokacije, letne dobe, dobe dneva in vremenskih pogojev. Obstajata dva načina 

izkoriščanja Sončne energije: sončne elektrarne in termosolarni sistemi (Portal OVE 2010). 

Sončno sevanje doseže zemeljsko površino z gostoto, ki je primerna za ogrevanje, ne pa tudi 

za učinkovit termodinamičen cikel za proizvajanje električne energije. Za proizvodnjo 

električne energije je potrebno zato sončno energijo zbrati ali usmeriti (Evropska komisija 

2008, 1-20).  

Energija vetra 

Energija vetra igra vodilno vlogo med obnovljivimi viri energije, tako z vidika povečevanja 

obsega kot znižanja stroškov. Je tudi področje, kjer so bili zabeleženi številni razvojni dosežki 

in izboljšanja, s pomočjo katerih je proizvodnja te energije postala učinkovitejša. Vetrna 

elektrarna je elektroenergetski objekt, s katerim pretvarjamo energijo vetra v električno 

energijo (Brečevič, Lajevec in Bučar 2004, 2). EU članice z največ inštaliranimi vetrnimi 

elektrarnami so Nemčija, Danska, Španija. Izkoriščanje vetrne energije je zanimivo tam, kjer 

dosegajo vetrovi konstantno visoke hitrosti.11 Vetrne elektrarne so v obratovanju, ko hitrost 

vetra znaša od 3 do 25 m/s, maksimalne moči pa se dobijo pri 15 m/s. Pri večjih hitrostih (nad 

25 m/s) upravljavski mehanizem zaustavlja sistem, da ne pride do poškodb. V Sloveniji 

imamo trenutno manjše vetrnice za proizvodnjo majhne količine električne energije (Portal 

OVE 2010).  

                                                
11

 Poseben pogoj za uspešno delovanje vetrnic je ta, da je smer vetra čim bolj nespremenljiva, prag 

ekonomske upravičenosti pa je pri 4000 obratovalnih h/leto ob hitrosti večje od 9 m/s (IBE 2007). 
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Vodna energija 

Sončna energija je vzrok za gibanje vode v naravi, ki daje energijo vodotokom in  valovanju, 

ki se stoletja koristijo za pridobivanje mehanskega dela (ELES 2009, 36-37). Voda je 

najpomembnejši OVE in kar 21,6 % vse električne energije na svetu je proizvedeno z 

izkoriščanjem energije vode oziroma hidroenergije (AURE 2010). Tradicija izkoriščanja 

hidro potenciala v Sloveniji je prisotna več kot stoletje, prva večja HE pa je bila zgrajena na 

Dravi leta 1912 (IBE 2007). Drava je najpomembnejša slovenska reka. V slovenskem EES 

največji delež v proizvodnji električne energije iz HE prispevajo dravske elektrarne (ELES 

2009, 36-37). Pretvorba hidroenergije v električno energijo poteka v HE. Poznamo tri 

osnovne vrste HE: pretočne, akumulacijske in reverzibilne. Po definiciji pretočne HE nimajo 

vodne akumulacije in se lahko njihova akumulacija izprazni v manj kot dveh urah obratovanja 

pri nazivni moči. Izkoriščajo veliko količino vode, ki ima relativno majhen padec. 

Akomulacijske HE pa izkoriščajo manjše količine vode, ki pa ima velik višinski padec. 

Reverzibilne HE se koristijo za dnevne konice porabe električne energije.  Podobne so 

derivacijskim z razliko, da je pretok v obe smeri derivacijskega kanala. Ko je potrošnja 

energije majhna, se voda črpa iz spodnjega jezera v zgornjo akumulacijo. To se običajno dela 

ponoči, ker je takrat majhna poraba energije. Podnevi pa proizvaja električno energijo, ko 

prazni zgornjo akumulacijo (AURE 2010; Portal OVE 2010).  

 

Morja pokrivajo tri četrtine planeta, zato tudi energija morja pomeni enega izmed najbolj 

obilnih OVE. Ta energija izhaja iz energijskih tokov, ki jih proizvajajo valovi, plima, morski 

tokovi, pa tudi iz razlik v slanosti in temperaturi. Da bi postala konkurenčna bolj naprednim 

OVE, pa je potreben čas. Tehnologije energije valov se razlikujejo glede na položaj naprave 

za pretvarjanje energije v odvisnosti od obrežja. Naprave so lahko nameščene na obrežju, 

bodisi so nanj pritrjene ali vanj vstavljene. Lahko pa so nameščene v morju, v bližini obale ali 

na odprtem morju. V slednjem primeru izkoriščajo močnejše valove, ki nastajajo v globoki 

vodi. Evropa ima vodilni položaj na področju tehnologije energije valov. Nekatere evropske 

države vlagajo v raziskave in razvoj ali demonstracijske projekte, zato bo imela EU dober 

konkurenčni položaj, ko se bo razvil komercialni trg za to tehnologijo (Evropska komisija 

2008, 1-20). 

2.4.2 Potencial posameznih OVE v Sloveniji 

Stanje glede vloge OVE se v posameznih državah EU močno razlikuje. Vsaka država ima 

lastno politiko in potencial.  Finska in Švedska sta vodilni na področju energije lesne biomase. 

Danska in Španija sta razvili najbolj kakovostno industrijo za proizvodnjo električne energije 

iz vetra. Francija je vodilna država na področju biogoriv. Italija je vodilna država na področju 

geotermalne energije. Nemčija v veliki meri prehiteva svoje partnerje, vsaj na treh področjih 

instaliranih kapacitet: električne energije iz vetra, fotovoltaične energije in toplotne sončne 

energije (Brečevič, Lajevec in Bučar 2004, 7-9). V Sloveniji so področja z največjim 
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potencialom izrabe OVE  zlasti sončna energija, biomasa, geotermalna in vetrna energija.  

Električne energije iz geotermalne energije v Sloveniji še ne proizvajamo. Potencial je tudi v 

izrabi geotermalne energije za proizvodnjo električne energije, vendar pa bo karakteristike 

tega vira potrebno še raziskati, kar je povezano z relativno visokim vložkom v vrtino, ki se v 

primeru ugodnega rezultata izplača (Urbančič idr. 2009a, 68). Slovenija ima razmeroma 

veliko količino padavin, kar pogojuje velike možnosti izrabe obstoječega hidropotenciala. 

Poleg sanacije in povečanja kapacitet obstoječih HE je pomembna izgradnja savske verige 

(Urbančič idr. 2009b, 65-66). Lesna biomasa je pomemben vir, saj gozdovi pokrivajo kar 

56 % površine Slovenije. Trenutno se lesna biomasa uporablja največ v industriji. 

Najprimernejša je energetska izraba za daljinsko ogrevanje mest. Energetski vir predstavljajo 

oljna ogrščica, odpadno gospodinjsko olje in maščobe. Gradnja vetrnih elektrarn je primerna 

na lokacijah, kjer je hitrost vetra večja od 6 m/s. Na osnovi analize dosedanjih meritev vetra 

in meteoroloških modelov je ocenjeno, da je za izkoriščanje vetrne energije primerno 

predvsem področje celotne Primorske ter del Gorenjske in Notranjske. Zaradi velikega števila 

sončnih dni ima Slovenija kljub srednje visoki zemljepisni širini (vpadni kot žarkov) velike 

možnosti za izrabo sončnega sevanja, ki je trenutno še razmeroma neizkoriščen vir energije. 

Slovenija zaostaja tudi pri izrabi drugih obnovljivih virov v energetske namene, kot so ostanki 

in odpadki, biomasa, deponijski plin in plin komunalnih čistilnih naprav (Brečevič, Lajevec in 

Bučar 2004, 7-9). Trenuten delež OVE je majhen in ne prispeva k večji zanesljivosti oskrbe z 

električno energijo, z izjemo HE. Delež ostalih OVE, (veter, sonce) je v Sloveniji tako 

majhen, da nima vpliva na občutno izboljšanje zanesljivosti sistema (IREET 2007, 33-34). 

Direktiva EU načina pospeševanja OVE ne predpisuje. Posamezne države članice lahko 

uporabljajo različne podporne sisteme (zelene certifikate, ukrepe za pospeševanje investicij, 

oprostitev plačila taks ali njihovo zmanjšanje, vračilo davka in sisteme neposredne finančne 

pomoči) (Brečevič, Lajevec in Bučar 2004, 8-9). Proizvodnja električne energije iz OVE v 

večini primerov zahteva ukrepe za zagotavljanje enakih ali prednostnih možnosti kot 

proizvodnja iz klasičnih virov, kar številne države izvajajo z različnimi sistemi spodbujanja 

(Ministrstvo za gospodarstvo RS, podzakonski akti). Med oblike spodbujanja električne 

energije iz OVE štejemo investicijske subvencije ter oprostitve taks (neposredne subvencije, 

ugodni krediti s subvencioniranjem obrestne mere, olajšave pri plačevanju CO2 takse) in 

sistem fiksnih odkupnih cen električne energije ali premij za odkup električne energije od 

elektrarn na OVE (Brečevič, Lajevec in Bučar 2004, 8). Zaradi nezadostnega razvoja v 

zadnjih letih je za doseganje obvezujočih ciljev na področju OVE ob intenzivnem izvajanju 

ukrepov za umirjanje rasti porabe električne energije potrebno znatno izboljšati podporne 

instrumente (predvsem prilagoditi odkupne cene električne energije). Sedanje odkupne cene  

za nekatere vrste kvalificiranih proizvajalcev celo zaostajajo za najnovejšimi tržnimi cenami 

za proizvodnjo v klasičnih elektrarnah (MG 2006; Podgornik 2010). 
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3 ELEKTRIČNA ENERGIJA 

3.1 Energija – gibalo celega sveta 

Energija je gibalo celega sveta in tudi našega življenja. Energija je delo, je gibanje, je toplota, 

energija je življenje (Malovrh in Praznik 2009). Energija je neuničljiva, lahko se pretvarja iz 

ene oblike v drugo obliko. Glavne oblike energije so: kinetična energija (energija zaradi 

gibanja teles), potencialna energija (energija zaradi premagovanja sile na določeni razdalji), 

kemijska energija (vrsta notranje energije, ki je odvisna od jakosti kemijskih vezi), električna 

energija (kinetična ali potencialna energija nabitih delcev), toplotna energija (energija gibanja 

atomov ali molekul v snovi), energija mase (energija, povezana s pretvorbo mase v energijo in 

obratno). Električna energija je najuporabnejša vrsta energije v sodobnem svetu (Rožman 

2009, 1-32). Pereča vprašanja, kot so podnebne spremembe, vse večja odvisnost od nafte in 

drugih fosilnih goriv ter naraščajoči stroški energije nas silijo v razmislek o načinu, kako 

energijo proizvajamo in uporabljamo. V tem smislu OVE predstavljajo pomemben del rešitve 

za prihodnost s trajnostno energijo (Evropska komisija 2008, 1-20). Preskrba človeštva z 

energijo še ni zadovoljivo rešena. Znanstveniki si prizadevajo, da bi čim prej našli nove vire 

primarne energije, katerih izkoriščanje bi bilo tehnično zanesljivo, gospodarsko upravičeno in 

okoljsko spremenljivo. Raziskave gredo v dveh smereh: sedanje energetske vire uporabljati 

bolj smotrno ter čim prej začeti izkoriščanje novih (Tuma in Sekavčnik 2004, 3-10).  

3.2 Mogočna sila električne energije 

Sila elektrike je izjemno močna in neprenehoma deluje že 13 milijard let. A je tudi skrita, 

potisnjena daleč v globino kamnin in zvezd in atomov. Čeprav je nevidna so njeni učinki 

prisotni povsod. V vsem, kar nas obdaja, skoraj vedno obstaja enaka količina pozitivnega in 

negativnega električnega naboja, ki je tako uravnotežen, da ostaja skrit očem, čeprav je 

njegov učinek prisoten povsod. Ta sila je dolgo ostala nedotaknjena, ko so se razvile galaksije 

in so nastali planeti, ko so se na Zemlji pojavile celine in drevesa in trave. V preteklosti se je 

včasih pokazala le za hip. Naši daljni predniki so verjetno opazili nenadne udare strele. 

A kakor hitro se je pojavila, se je sila vrnila v nevidno kraljestvo, iz katerega je vzniknila 

(Bodanis 2006, 13-14).  

3.3 Zgodovina razvoja električne energije 

Prvi prodori v »skrivnostni svet elektrike« segajo daleč v zgodovino. Človeška bitja so silo 

električne energije skozi vso svojo zgodovino le tu in tam bežno otipala, ne da bi se je 

zavedla. V enem svojih del Isaac Bashevis Singer opisuje kmeta srednjeveške Irske, ki neke 

noči sleče svojo laneno ogrinjalo in opazi svetle iskre, ki pršijo iz tkanine. Tudi v suhih, 

puščavskih deželah pesek povzroča posamezne iskre, ki se pojavljajo in izginjajo navidezno 
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povsem naključno (Bodanis 2006, 13-14). Veliki umi antične Grčije so poskušali prodreti v ta 

skrivni svet. Preboj je v devetdesetih letih 18. stoletja prineslo šele delo primerno 

domišljavega italijanskega raziskovalca Alessandra Volta.12 V svojih ustih (s pritiskom 

bakrenega kovanca na eno stran svojega jezika, ploščico iz cinka pa na drugo in nato kovanca 

staknil, je v jeziku začutil ščemenje) je odkril prvo enakomerno delujočo »baterijo« na svetu. 

Še v viktorijanski dobi je njegov dosežek predstavljal večji del znanja tistega časa: dve kovini, 

ki ju postavimo blizu skupaj, včasih ustvarita iskre toka v žici, ki ju povezuje. Viktorijanski 

raziskovalci so elektriko le bežno poznali, a so ustvarili naprave, ki si jih prej ni bilo moč niti 

predstavljati. Nastali so telefoni, telegrafi in žarnice, zabaviščni vlakci in hitri tramvaji ter vse 

več električnih motorjev, ki so te naprave poganjali. V Franciji je še pred državljansko vojno 

učinkovito deloval električni faks. Svet se je začel spreminjati. A zgodba se tu ne konča, saj 

sta dva največja angleška znanstvenika sredi 19. stoletja še bolj »odrinila vrata v električno 

kraljestvo«. Ugotovila sta, da se elektrika, ki cvrči v žicah, ne premika sama od sebe, ampak 

jo premikajo nekakšni vseobsegajoči, nevidni valovi. Zamisel, da naš svet prežemajo nevidni 

valovi, je bila tako nenavadna, da je nekatere znanstvenike prepričal šele velikanski inženirski 

projekt globoko pod hladnimi vodami Atlantika. Še pred koncem 19. stoletja je namreč 

podjeten raziskovalec našel način, s katerim je osvobodil te valove iz bakrenih žic. Odkritje je 

vodilo k prvim poskusom komunikacije s celičnimi telefoni (preprost telefon je pred današnjo 

hišo BBC-ja v Londonu deloval že leta 1879). Nekaj desetletij pozneje sta nastala tudi 

televizija in radar, ki sta prav tako jezdila na teh valovih. V 20. stoletju so se vrata elektrike še 

širše odprla. Raziskovalci so namreč razkrili, da atomi v resnici niso podobni majcenim 

osončjem, v katerih elektroni krožijo kot drobceni planeti okoli neznatnega sonca. Ti 

elektroni, kar je ključno za vpliv elektrike na nas, se lahko prosto teleportirajo z enega kraja 

na drugega. Tako imenovane nebrzdane teleportske skoke so uporabili v prvem velikanskem 

mislečem stroju stoletja, nazadnje pa tudi v mikročipih, ki jih danes najdemo v prenosnih 

telefonih, potniških letalih, naftnih črpalkah in vseh drugih napravah, tako pomembnih za 

naša življenja (Bodanis 2006, 14-18).  

3.4 Enotni evropski trg z električno energijo 

Odpiranje trga z električno energijo v Evropi se je formalno pričelo z direktivo 96/92/EC, 

19. decembra 1996, ki je prinesla spremembe v vse evropske države. Liberalizacija 

evropskega elektroenergetskega sektorja je postopoma omogočila, da potrošniki svobodno 

izbirajo svoje dobavitelje električne energije (IREET 2007, 59; Bruna 2007, 390-405). Proces 

liberalizacije je na Slovenijo vplival neposredno z vstopom Slovenije v EU (1. maja 2004) in 

                                                
12

 Po eksperimentu Alessandra Volte v letu 1800, ko je s spajanjem z vodo omočenih plošč iz srebra in 

cinka proizvedel električno napetost, je proučevanje električnega toka spremenilo smer razvoja fizike 
19. stoletja. Ob iskanju primernega stalnega vira energije so izumitelji na različnih koncih sveta 

poskušali razviti velike baterije. Če je prva polovica 19. stoletja pripadala teoretikom,  je bila druga 

polovica obdobje kreativnosti v znanosti in inženirstvu. Pomembni izumitelji iz tega obdobja so bili 

Thomas Edison, Nikola Tesla, Gugliermo Marconi in polkovnik Crompton (Frary 2006). 
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s tem potrebe po podrejanju pravilom notranjega trga v EU (Merše idr. 2003, 16-17). Kljub 

temu, da je Slovenski trg z električno energijo relativno majhen, je zaradi svoje vpetosti med 

trge centralne Evrope, Italije in Balkana zelo zanimiv za trgovce. Poleg tega ima Slovenija 

relativno dobre čezmejne povezave s sosednjimi državami. To so glavni razlogi, da je v 

Sloveniji navzočih čedalje več trgovcev z električno energijo, tržne cene pa so močno odvisne 

od razmer na sosednjih trgih (Bahun 2010a, 40-42; Bahun 2010b). V EU so razlike med 

posameznimi državami članicami glede stopnje odpiranja trga zelo velike. Na eni strani je 

razviti celinski del zahodne Evrope (Nemčija, Avstrija, Češka, Slovaška, Madžarska, države 

Beneluksa, skandinavske države, Francija, Italija in Slovenija). Tu je trgovanje z električno 

energijo že zelo dobro razvito. Na drugi strani pa imamo države jugovzhodne Evrope, kot sta 

Bolgarija in delno tudi Grčija, kjer je vstop na trg še vedno težaven, zato težko govorimo o 

odprtem trgu (Bahun 2010, 40-42; Hrovatin, Zorc in Pittman, 2008). Deregulacija 

elektrodistribucijskih trgov, z namenom spodbujanja konkurenčnosti in zmanjšanja 

ekonomske neučinkovitosti, je bila v Sloveniji od leta v 2001 vpeljana postopoma. Od sredine 

leta 2004 je veljala deregulacija elektrodistribucijskega trga za vse uporabnike električne 

energije, razen za gospodinjstva, za katere se je trg odprl v sredini 2007. Namesto prejšnjega 

naravnega območnega monopola je na strani maloprodaje zdaj na vsakem območju nekaj 

ponudnikov, ki pritiskajo na odnose med maloprodajno ponudbo in končnimi uporabniki v 

industriji. Zato so postali odnosi med ponudniki in uporabniki kompleksnejši v smislu 

managementa, upravljanja, marketinga in partnerskih odnosov. Ker so se tržni deleži 

distributerjev13 električne energije z postopnim odpiranjem trga z električno energijo začeli 

manjšati, ti iščejo nove upravljavsko-managementske in marketinške strategije, da bi se tako 

odzvali na naraščajočo konkurenco. Velja omeniti, da samo nekaj največjih porabnikov 

električne energije v industriji porabi večino električne energije, ki je dostavljena v 

industrijski sektor, kar kaže na visoko koncentracijo industrijskih uporabnikov električne 

energije na maloprodajnem distribucijskem trgu, ki ga pokrivajo distribucijska podjetja. 

Strateška partnerstva med ponudnikom električne energije in večjimi industrijskimi porabniki 

lahko ustvarijo stabilnejše odnose, vendar pa lahko tržna konkurenca med ponudniki spodbudi 

večjo učinkovitost v distribuciji in pri prodaji električne energije. Maloprodajni ponudniki 

električne energije v Sloveniji bodo po vsej verjetnosti razširili ponudbo novih programov, ki 

vključujejo nove vire energije, trženje novih energetskih produktov in možnost svetovanja. 

Podobno velja za porabnike, ki imajo po deregulaciji trga za industrijske uporabnike zdaj 

večje možnosti za izbiro dobavitelja ali pa prehod na druge vire energije, ki so lahko 

nadomestki električne energije. Tako postajajo distribucijski trgi električne energije, ki so 

visoko koncentrirani, bolj dinamični (Papler in Bojnec 2006, 115-129). 

 

  

                                                
13

 Pred deregulacijo elektrodistribucijskega trga je v Sloveniji obstajalo pet regionalnih distribucijskih 

podjetij, katera so dobavljala električno energijo komercialnim uporabnikom in gospodinjstvom 
(Papler in Bojnec 2006, 115-129). 
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4 PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE 

Poraba električne energije14 raste najhitreje med vsemi energenti. Vzroki so v visoki 

gospodarski rasti energetsko intenzivnih dejavnosti in dejstvu, da se ukrepi za URE praktično 

ne izvajajo (Urbančič idr. 2009a, 12). Energetska politika je zato naravnana v uvajanje 

ukrepov za zmanjšanje porabe in uvajanje obnovljivih in trajnostnih virov električne energije 

brez emisij CO2. Te usmeritve se skladajo tudi s strateškimi cilji, ki temeljijo na Evropski 

energetski politiki boja proti podnebnim spremembam, omejevanja zunanje občutljivosti na 

uvoz nafte in plina ter vzpostavitev bolj konkurenčnega energetskega trga (Gen-energija 

2010). 

4.1 Poraba električne energije v preteklem obdobju 

Gibanje porabe električne energije vpliva na njeno proizvodnjo. Povezava ni enoznačna na 

ravni države, saj je z odprtjem trga z električno energijo v idealnem primeru potrebe po 

električni energiji možno zadovoljiti iz katerekoli elektrarne po Evropi. Zaradi omejitev pri 

prenosu električne energije pa večja potreba po električni energiji v Sloveniji vpliva na večjo 

proizvodnjo v Sloveniji. Raba električne energije sama po sebi ne obremenjuje okolja, močno 

pa ga obremenjuje proizvodnja električne energije, pri čemer je stopnja obremenjevanja 

odvisna od načina proizvodnje. Raba električne energije na prebivalca se med državami 

močno razlikuje, saj nanjo vpliva veliko faktorjev (struktura predelovanih dejavnosti, 

struktura rabe električne energije v gospodinjstvih in življenjski standard). Slovenija se uvršča 

v zgornjo tretjino držav, razlog za to pa je vsekakor v nizkem deležu rabe električne energije v 

široki rabi (tretji najnižji delež v EU 27), saj je raba električne energije v industriji veliko bolj 

intenzivna (Česen 2009). Iz grafičnega prikaza mesečne bruto porabe električne energije na 

sliki 1 je od leta 1986 naprej opaziti konstantno naraščanje z dvema izrazitima padcema 

porabe električne energije. Prvo prelomnico v porabi električne energije predstavlja 

osamosvojitev Slovenije in proces tranzicije. Slovensko gospodarstvo je v začetku 90-ih zašlo 

v pravo ekonomsko krizo, kar se je kazalo v upadanju gospodarske rasti in posledično porabe 

električne energije. Drugo prelomnico pa predstavlja gospodarska in finančna kriza, zaradi 

katere so se gospodarske razmere v Sloveniji začele hitro poslabševati že v zadnjem četrtletju 

leta 2008. Porabo električne energije lahko glede na rast  razdelimo na več obdobij. Prvo 

obdobje od leta 1951 do leta 1989 je obdobje 7,7 % povprečne rasti porabe električne 

energije. Drugo obdobje zajema čas od leta 1990 do leta 1992, ko se je poraba električne 

energije močno zmanjšala, v povprečju 4,6 % na leto. Tretje obdobje je obdobje po 

osamosvojitvi Slovenije od leta 1993 do leta 2008, ko je bila rast letne potrošnje električne 

                                                
14

 Bruto poraba energije pomeni energetski proizvod, dobavljen za energetske namene industriji, 
prometu, gospodinjstvom, storitvenemu sektorju, vključno z javnim sektorjem, kmetijstvu, gozdarstvu 

in ribištvu, vključno z električno energijo in toploto, ki jo porabi energetska panoga za proizvodnjo 

električne in toplotne energije, ter izgubami električne energije in toplote pri distribuciji in prenosu 

(Direktiva 2009/28/ES). 
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energije ponovno pozitivna, v povprečju 2,8 % na leto. Četrto obdobje po letu 2008 

zaznamuje padec porabe električne energije, ki je posledica finančno gospodarske krize in 

prenehanje delovanja nekaterih porabnikov. V strukturi končne rabe električne energije ima 

največji delež industrija, sledijo gospodinjstva in nato široka poraba, elektroenergetika, katera 

vključuje lastno rabo ter izgube prenosa in distribucije, najmanjši delež pa zavzema promet 

(Rožman 2009, 91). 

 

 

Slika 1: Mesečna bruto poraba električne energije po skupinah porabnikov od 

januarja 1968 do decembra 2009 v MWh
15

 

Vir: MOPE 1968 do 2004; MG 2005; SI-STAT 2010. 

 

Rast porabe električne energije presega vsa pričakovanja in resno ogroža dolgoročno 

zanesljivost oskrbe z energijo in je zato temu področju nujno nameniti več pozornosti pri 

načrtovanju ukrepov za zmanjševanje rasti. Manjkajočo električno energijo bo čedalje težje in 

dražje uvažati, saj se poraba električne energije dviguje v vseh evropskih državah, problem pa 

se pojavi tudi pri prenosnih kapacitetah.16 Glede na omejitve Kjotskega sporazuma17 ter 

                                                
15

 Vsi podatki mesečne bruto porabe električne energije na sliki 1 so dejanski, razen leto 1984, ko so 

podatki zaradi pomanjkanja mesečnega podatka odstotno razdeljeni po mesecih glede na mesečno 
porabo v letu 1985, od leta 2004 do 2009 so letni podatki zaradi pomanjkanja podatkov odstotno 

razdeljeni po mesecih glede na mesečno gibanje porabe po skupinah porabnikov v letu 2004. 
16

 Na osnovi zmanjšane porabe električne energije v letu 2009 za pokritje domačih potreb električne 
energije (vključno z izgubami v omrežju) ni bilo potrebno uvoziti električne energije,  vendar se po 

okrepitvi gospodarstva ponovno pričakuje primanjkljaj električne energije in s tem potreba po uvozu 

(AGEN RS 2010, 15). 
17

 Slovenija je podpisala in ratificirala Kjotski sporazum, po katerem mora ustrezno zmanjšati izpuste 
TPG (Rožman 2009, 91). 
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dosego zavezujočih ciljev 2020,18 pa si je prav tako bodočo preskrbo EU z električno energijo 

težko predstavljati brez zmanjšanja porabe energije, večje uporabe alternativnih virov ter tudi 

novih jedrskih19 elektrarn (Rožman 2009, 91). 

4.1.1 Poraba električne energije v obdobju od 1951 do 1989 

Obdobje po II. svetovni vojni pa vse do osamosvojitve Slovenije zaznamuje rast letne 

potrošnje električne energije, ki je nihala med 1 % in 34 %, v povprečju pa je dosegla 7,7 %  

letno rast (Miklič 2004, 6-8).  

4.1.2 Poraba električne energije v obdobju od 1990 do 1992  

Drugo obdobje prikazuje obdobje v času osamosvajanja Slovenije in leto po njej, ko je 

potrošnja prvič v stoletni zgodovini močno upadla. Ekonomske razmere neposredno pred in 

po osamosvojitvi Slovenije v letu 1991 so povzročile zmanjšanje porabe električne energije 

(Miklič 2004, 6-8). Osamosvojitev Slovenije in proces tranzicije tako predstavlja prelomnico 

v porabi električne energije. Po nekako treh zaporednih letih zmanjševanja gospodarske 

aktivnosti konec 80-ih je slovensko gospodarstvo zašlo v začetku 90-ih v pravo ekonomsko 

krizo. Upadanje gospodarske rasti in posledično porabe električne energije je bilo največje 

ravno na leto osamosvojitve Slovenije v letu 1991, leta 1992 pa je doseglo minimum. Poraba 

električne energije je v letu 1992 komaj presegla potrošnjo iz leta 1984 (ELES 2007, 13-14). 

Rast potrošnje električne energije je bila vse do leta 1993 negativna, takšen padec potrošnje 

električne energije je bil rezultat prestrukturiranja slovenskega gospodarstva z upadanjem 

proizvodnje težke industrije (Miklič 2004, 6-8). Kljub temu, da so investicije v nove 

proizvodne objekte praktično zastale, je dejstvo zmanjševanja porabe omogočilo, da se 

zanesljivost oskrbe ni zniževala (ELES 2005b, 18-30).  

4.1.3 Poraba električne energije v obdobju od 1993 do 2007 

Tretje obdobje od leta 1993 do leta 2007 zaznamuje obdobje, ko je bila rast letne porabe 

električne energije ponovno pozitivna. Potrošnja električne energije se je v tem obdobju 

poviševala med 0,2 % do 6,1 %, povprečna letna rast pa je znašala 2,8 %. Izjemno visoka 

letna rast potrošnje je bila dosežena v letih 1994 (5,2 %) in 2002 (6,1 %), ko je presegla 5 %. 

V letu 1998 je bila potrošnja električne energije iz leta 1989 presežena. Ne glede na 

                                                
18

  Cilj EU je, da do leta 2020 zmanjša emisije TPG za 20 % glede na leto 1990 ter doseže 20 % delež 

OVE v celotni porabi energije v EU ter za 20 % zmanjša evropsko porabo energije v primerjavi s 
predvidevanji za leto 2020 (Urad vlade za komuniciranje 2009). 
19

 »Jedrska kriza«, zaradi nesreče marca 2011 v japonski jedrski elektrarni Fukošima in posledično 

postopni izhod iz jedrske energije v Nemčiji do leta 2022 postavlja jedrsko energijo pod vprašaj tudi v 

Sloveniji (Portal Montel 2011).  
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spremenjene gospodarske razmere in različne zunanje vplive je poraba v tem obdobju stalno 

naraščala. Vzroki za stalni porast porabe električne energije ležijo v razvoju gospodarstva, 

spremembi načina življenjskega stila prebivalstva in uvajanju novih tehnologij (računalništvo, 

informacijske in komunikacijske tehnologije, klimatizacija, in robotizacija industrije). Vzrok 

za porast porabe električne energije je potrebno iskati tudi v dejstvu, da je bila v obdobju od 

leta 1993, ko je bila Slovenija nekje na dnu gospodarske krize, pa do leta 2007, značilna za 

Slovenijo relativno visoka stopnja gospodarskega razvoja (ELES 2005a, 12-20). Pospešeni 

rasti porabe električne energije po letu 1993 ni sledila izgradnja novih proizvodnih virov. 

Pomanjkanje domače energije je postalo kritično spomladi 2003, ko se je ponovno 

vzpostavila delitev proizvodnje NEK-a med Slovenijo in Hrvaško. Z energetskega stališča je z 

izpadom preko 2 TWh letne proizvedene energije Slovenija postala neto uvoznica energije. 

Zaradi bojazni, da bo tudi v bodoče Sloveniji primanjkovalo električne energije, se je pojavila 

potreba po oblikovanju potrebnih ukrepov in postopkov za zagotavljanje potrebnih 

proizvodnih zmogljivosti. Ob stalni rasti odjema in zastali izgradnji novih proizvodnih 

zmogljivosti se je bistveno zmanjšala odpornost sistema na havarije ter posledično na 

zanesljivost oskrbe z energijo (ELES 2005b, 18-30). V letih 2001 do leta 2003 je vzrok za 

povečanje porabe električne energije v letih relativno velik porast odjema neposrednih 

odjemalcev20 in povečevanje odjema distribucijskih21 odjemalcev. Zaradi odprtja nove 

elektrolize v tovarni aluminija TALUM konec leta 2001 je poraba električne energije narasla 

v letu 2002. V letu 2003 se je poraba električne energije povečala v Železarni Štore in v 

Železarni Jesenice (ELES 2005b, 33-34; IBE 2007). Leta 2005 se je poraba povečala zaradi 

rasti rabe v proizvodnji kovin in kovinskih izdelkov ter gradbeništvu (ELES 2009, 12-13). V 

letu 2007 zasledimo minimalno rast, ki je posledica zmanjšanja rabe električne energije v 

panogi proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov (postopno zapiranje elektrolize B)22 ter v 

gradbeništvu. Pomembno se je raba električne energije zmanjšala tudi v panogi proizvodnje 

hrane in pijač. Po drugi strani se je raba električne energije povečala pri proizvodnji strojev, 

naprav, vozil in plovil (Revoz), v kemični industriji ter v proizvodnji nekovinskih mineralnih 

snovi (cement in apno). Leta 2007 je imela velik vpliv na porabo tudi visoka cena električne 

energije, ki se je leta 2008 zaradi nižjega povpraševanja znižala (Česen 2009).  

                                                
20

 V Sloveniji je pet lokacij neposrednih odjemalcev iz prenosnega omrežja, ki so priključeni na 

110 kV omrežje. Največji je tovarna aluminija TALUM v Kidričevem, sledijo Ruše (TDR Metalurgija 
in Treibacher-Schleifmittel), Jesenice z jeklarno Acroni ter železarni na Ravnah in v Štorah (Petrol 

Energetika). Povprečna letna stopnja rasti porabe električne energije neposrednih odjemalcev 

električne energije od leta 1997 do 2007 je znašala 3,4 % (ELES 2009, 15-17). 
21

 Na prenosno omrežje je priključenih pet distribucijskih podjetij: Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, 

Elektro Celje, Elektro Primorska in Elektro Gorenjska (ELES 2009, 15-17). 
22

 Med letoma 2002 in 2007 je poleg nove elektrolize v TALUM-u obratovala tudi stara elektroliza B, 

ki pa so jo jeseni 2007 ukinili, kar se je odrazilo v nižji rasti porabe v omenjenem letu (ELES 2009, 
12-13). 
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4.1.4 Poraba električne energije v obdobju od 2008 do 2009 

Gospodarske razmere v Sloveniji so se zaradi vpliva gospodarske in finančne krize začele 

hitro poslabševati že v zadnjem četrtletju 2008, gospodarska aktivnost pa je v prvi polovici 

leta 2009 močno upadla. Najbolj so bila prizadeta podjetja v industriji in gradbeništvu. Močan 

upad tujega povpraševanja in omejene možnosti financiranja sta bila glavna razloga za 

zniževanje slovenskega izvoza in investicij v osnovna sredstva, ki sta bila ključna dejavnika 

gospodarske rasti v preteklih letih (Služba vlade RS za razvoj in evropske zadeve 2009). 

Svetovna finančno-gospodarska kriza je vplivala na porabo električne energije in tako četrto 

obdobje zaznamuje ponoven padec v porabi električne energije. Leta 2008 se je poraba 

električne energije zmanjšala zaradi zapiranja enot v industriji,23 pomemben pa je tudi vpliv 

gospodarske krize. Prav tako je na porabo vplivala relativno mila zima in poletje brez 

izrazitega daljšega vročega obdobja. Bruto poraba električne energije je leta 2008 znašala 

14.796 GWh (neto poraba 12.806 GWh), kar je dobre 3 % manj kot leto prej (Česen 2009). V 

letu 2009 so področje oskrbe z električno energijo še bolj zaznamovale posledice svetovne 

gospodarske krize. Zmanjšan obseg gospodarskih dejavnostih je povzročil padec odjema 

električne energije, ki je bil najbolj izrazit pri največjih odjemalcih.24 Poraba električne 

energije se je v primerjavi z letom prej zmanjšala za 11 % in je znašala 11.239 GWh (brez 

izgub pri distribuciji in prenosu ter lastne rabe v energetski panogi). Na osnovi zmanjšane 

porabe električne energije v Sloveniji v letu 2009 za pokritje domačih potreb električne 

energije (vključno z izgubami v omrežju) ni bilo potrebno uvoziti električne energije. Višek 

proizvodnje električne energije v višini 399 GWh so trgovci izvozili (AGEN RS 2010, 15). 

Primerjalno naj navedemo, da je bilo v letu 2008 za pokritje vseh domačih potreb in izgub v 

omrežju iz tujine potrebno uvoziti še 1.385 GWh električne energije, kar je 11 % celotnih 

slovenskih potreb, leta 2007 2.939 GWh (21,2 %), leta 2006 2.641 GWh (19,6 %), leta 2005 

pa 12,3 %. Tudi v letu 2004 so se potrebe po električni energiji pokrivale iz domačih 

proizvodnih zmogljivosti in iz uvoza (AGEN RS 2004; AGEN RS 2005; AGEN RS 2006; 

AGEN RS 2007; AGEN RS 2008). Od meddržavnega sporazuma o NEK (19. 4. 2003), ki 

predvideva dobavo polovice proizvodnje Hrvaški, pa do leta 2009 je bila Slovenija neto 

uvoznica električne energije (AGEN RS 2004, 15). 

                                                
23

 Nižja poraba v proizvodnji kovin in kovinskih izdelkov zaradi zaprtja elektrolize B in začetka 
ekonomske krize (železarne). Pomembno je vplivalo tudi znižanje v proizvodnji kemikalij in kemičnih 

izdelkov (prenehanje obratovanja podjetja TDR Ruše) ter proizvodnji strojev in naprav. Manjše 

zmanjšanje je bilo zabeleženo tudi v ostalih panogah z izjemo proizvodnje električne in optične 
opreme ter proizvodnje vozil in plovil, kjer se je raba povečala (Česen 2009). 
24

 Poraba odjemalcev, priključenih na prenosno omrežje, se je v primerjavi s preteklim letom 

zmanjšala za 46 %, medtem ko je bila poraba odjemalcev, priključenih na distribucijsko omrežje, 

manjša za 4,3 % (AGEN RS 2010, 15). 
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4.2 Struktura porabe električne energije   

4.2.1 Poraba električne energije v industriji 

V strukturi končne porabe dobro polovico vse električne energije v Sloveniji porabi industrija. 

Med industrijskimi podjetji dobrih 40 % električne energije porabijo proizvajalci kovin in 

kovinskih izdelkov, poraba proizvajalcev kemikalij, kemičnih izdelkov in umetnih vlaken 

znaša dobrih 12 %, na tretjem mestu so s slabimi 10 % proizvajalci vlaknin, papirja in 

kartona, založništvo in tiskarstvo. Skupaj ti porabniki porabijo okrog 62 % vse energije, ki jo 

porabijo industrijska podjetja. Med posameznimi industrijskimi porabniki je na vrhu 

proizvajalec aluminija Talum, ki porabi okrog 10 % vse električne energije v Sloveniji, sledijo 

pa mu železarne (IREET 2007, 30). 

4.2.2 Poraba električne energije v gospodinjstvu 

V gospodinjstvih na porabo vplivajo: število prebivalcev, število gospodinjstev, velikost in 

struktura stanovanjskega fonda, življenjski standard ter predvsem način ogrevanja in toplotne 

izgube, ki nastajajo pri tem. Za ogrevanje se še vedno porabi daleč največji delež vseh vrst 

energije v gospodinjstvih. Predvidevamo, da bo število prebivalcev padalo, raste pa 

življenjski standard ter s tem velikost ogrevanih površin. Povečuje se toplotna izolacija stavb 

ter izraba obnovljivih virov za potrebe ogrevanja. Pričakuje se širšo uporabo klimatskih 

naprav v tem sektorju, kar vpliva na porabo električne energije in tudi na diagramu 

obremenitve prenosnega nivoja (IREET 2007, 31).  

4.2.3 Poraba električne energije v prometu 

Na področju prometa se poraba končne energije v največji meri določa glede na štiri razvojne 

predpostavke: opravljeno delo na področju transporta blaga (to pa je posledica gospodarske 

aktivnosti), opravljeno delo na področju potniškega prevoza (katerega osnovni generatorji so 

število in struktura prebivalcev ter njihov življenjski standard), opravljeno delo na področju  

tovornega in potniškega tranzita in ukrepi prometne politike na področju usmerjanja 

prometnih tokov (cesta, železnica, javni in individualni promet, prometna infrastruktura), ter 

kvaliteta in energetska intenzivnost uporabljenih prevoznih sredstev. Kljub temu, da je 

strukturno delež porabe električne energije v prometu še vedno majhen, se zaradi zgoraj 

naštetega, pričakuje v prometu veliko rast porabe (IREET 2007, 30). 

4.2.4 Poraba električne energije v sektorju storitev 

V sektorju storitev je predvidena nadaljnja ekspanzija v smislu razvoja tega sektorja. Podobno 

kot v gospodinjstvih se tudi tu pričakuje znatno povečanje izrabe OVE, velike premike na 
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področju površin tega sektorja in še nadaljnje izboljšanje toplotnih izolacij. Predvidena je 

dodatna klimatizacija (delno izboljšanje standarda v javni upravi, šolstvu in zdravstvu). V 

sektorju storitev je rast porabe električne energije primerjalno višja kot v gospodinjstvih 

(IREET 2007, 31). 

4.3 Vplivi na porabo električne energije 

4.3.1 Vpliv gospodarske in finančne krize na porabo električne energije 

Leta 2007 se je v ZDA pojavila kriza na trgu hipotekarnih posojil. V kombinaciji z zelo 

visokim plačilno-bilančnim neravnotežjem je leta 2008 postopno prerasla v krizo finančnega 

sistema ZDA in v nadaljevanju v krizo globalnih razsežnosti. V drugem polletju leta 2008 je 

finančna kriza v najrazvitejših državah kot recesija zajela tudi realni sektor. V Sloveniji lahko 

pogojno govorimo o kriznih razmerah v zadnjem četrtletju leta 2008. Posledice krize so se 

začele kazati v zmanjšani gospodarski rasti, kar pa se je odrazilo tudi v ceni in obsegu porabe 

električne energije (ELES 2009, 32). Recesija je povzročila padec cen energentov ter padec 

porabe električne energije povsod v Evropi, s tem pa tudi velik padec cen električne energije. 

Padec cen električne energije je bil v Sloveniji še bistveno večji kot drugod v zahodni Evropi. 

Pred recesijo je bil Balkan velik uvoznik električne energije, zato so bile cene na Balkanu in 

posledično tudi v Sloveniji precej višje kot v Nemčiji. Recesija je izničila uvozno odvisnost 

Balkana, s tem pa so se cene električne energije na Balkanu in v Sloveniji zelo približale 

Nemškim. Najmanjši padec cen so zaznali v Italiji, kjer so zaradi visokih proizvodnih 

stroškov te ostale na sicer nekoliko nižjih, a še vedno razmeroma visokih ravneh (Bahun 

2010a, 40-42). 

4.3.2 Cenovni vpliv na porabo električne energije 

Električna energija je postala tržno blago,25 zato se njena cena določa na borzi. Cene so 

odvisne od številnih dejavnikov, vendar pa so še vedno najtesneje vezane na razmerje med 

povpraševanjem in ponudbo oziroma na proizvodne stroške angažiranih elektrarnah.26 

V Sloveniji je bila poraba električne energije v letu 2009 približno 12 TWh, proizvodnja pa 

prav tako, kar pomeni, da smo imeli uravnoteženo energetsko bilanco. Slovenija ima možnost 

                                                
25

 Od julija 2007 imajo vsi porabniki električne energije zakonsko pravico do nakupa električne 

energije od katerega koli ponudnika v EU (Bahun 2010a, 40-42). 
26

 Povečanje povpraševanja po energiji, globalne politične razmere in  vremenske razmere imajo svojo 

vlogo pri oblikovanju cene energije. Ob hitri rasti povpraševanja po fosilnih gorivih iz hitro rastočih 

razvijajočih se gospodarstev Brazilije, Rusije, Indije in Kitajske je nastalo neravnovesje med ponudbo 
in povpraševanjem, kar je vodilo do dvigovanja cene surove nafte (od leta 2004 do sredine leta 2008). 

Cena  surove nafte se je kasneje zaradi manjšega povpraševanja kot posledica gospodarske krize 

nekoliko umirila. Gibanje cen nafte pa vplivajo na cene ostalih nadomestkov (European Commission 

2010b, 216). 
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uvoza oziroma izvoza 8 TWh električne energije iz Avstrije in 7 TWh iz Hrvaške ter 2 TWh 

uvoza iz Italije in sočasno izvoza nekaj manj kot 4 TWh v Italijo. Dokler Balkan nima 

velikega primanjkljaja, Slovenija električno energijo izvaža v Italijo, zmogljivosti na meji z 

Avstrijo pa niso zasedene. To je tudi razlog, da so slovenske cene električne energije odvisne 

in blizu avstrijskim in nemškim. Ko pa Balkanu primanjkuje električne energije in se cene 

dvignejo, se pojavi velik pritisk na uvozne zmogljivosti iz Avstrije, kar povzroči, da cena na 

avkcijah izrazito poskoči, s tem pa cene v Sloveniji poskočijo na raven cen na Hrvaškem 

(Bahun 2010a, 40-42). 

 

Dejavniki, ki vplivajo na ceno električne energije na trgu, je več, ločimo jih na tiste, ki 

vplivajo na ceno dolgoročnih pogodb, in tiste, ki vplivajo na ceno kratkoročnih pogodb. Pri 

dolgoročnem trgovanju je gibanje cene v veliki meri odvisno od gibanja cen primarnih 

energentov (premoga, nafte in plina), valutnih razmerij, gibanja cen CO2 emisijskih kuponov, 

razpoložljivosti proizvodnih enot v obdobju dobave energije, razpoložljivosti čezmejnih 

prenosnih zmogljivosti, bilance proizvodnje in porabe električne energije na področju dobave. 

Zaradi velikega padca gospodarske aktivnosti v času krize, imajo pomemben vpliv na ceno 

električne energije tudi napovedi o prihodnjem gibanju gospodarske aktivnosti in nekateri 

pomembnejši borzni indeksi. Na dnevnem trgu imajo na ceno električne energije poleg že 

omenjenih dejavnikov pomemben vpliv vremenske razmere, kamor sodita tudi temperatura in 

hidrologija rek. V zadnjem času je vedno bolj pomemben dejavnik tudi moč vetra, saj 

proizvodnja vetrnih elektrarn predvsem na področju severne Evrope močno vpliva na 

ponudbo električne energije na nemškem trgu (Bahun 2010a, 40-42). Po ekonomski teoriji se 

cena električne energije oblikuje glede na ponudbo in povpraševanje, zato cene električne 

energije naraščajo, saj se primanjkljaji večajo. V tržni ureditvi je pričakovati, da bodo 

potencialni investitorji v določenem trenutku, ko bo cena električne energije primerno visoka, 

začeli investirati v EES, vendar velja opozoriti na dejstvo, da izgradnja novih objektov traja 

tudi do nekaj let (IREET 2007, 59). 

 

Tradicionalno je cena električne energije najvišja v Italiji, ki ima velik primanjkljaj električne 

energije, zato jo uvaža prek vseh svojih meja. Cena pasovne električne energije27 za leto 2011 

v Italiji tako znaša okrog 70 EUR na MWh. Najnižje cene električne energije imajo Španija, 

skandinavske države, Bolgarija, Romunija, Poljska in Slovaška. Tu se cene električne energije 

gibljejo med 43 in 50 EUR na MWh. Države celinske Evrope, med drugim Nemčija, Avstrija 

in Slovenija, pa imajo praktično skoraj enake cene električne energije, ki se za dobavo 

pasovne električne energije za leto 2011 gibljejo okrog 51 EUR28 za MWh (Bahun 2010a, 

                                                
27

 Pasovna električna energija je standardiziran produkt in pomeni enakomeren odjem električne 
energije v vseh urah posameznega obdobja, torej električna energija v bloku od 00. do 24. Ure (Bahun 

2010a, 40-42). 
28

 Marca 2011 se je cena pasovne električne energije na borzi EEX zaradi nastanka »jedrske krize« 

(posledica potresa in cunamijev na Japonskem ter posledično reakcije Nemčije o zapiranju jedrskih 
elektrarn) močno dvignila (iz cca. 53 do celo 60 EUR na MWh) (Portal Montel 2011; EEX 2011). 
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40-42). V Sloveniji je referenca za ceno električne energije nemška borza European Energy 

Exchange (EEX) v Leipzigu.  

 

Z razvojem enotnega trga električne energije v EU mednarodne cene bistveno bolj vplivajo na 

cene električne energije v Sloveniji, kot so v preteklosti, in so zelo pomemben parameter 

odločanja v energetiki (porabnikov in proizvajalcev električne energije). Pri cenah električne 

energije moramo upoštevati, da se večina električne energije dobavlja iz lastne proizvodnje 

dobaviteljev ali po večletnih pogodbah, manjši del pa na sprotnem trgu. Stroški proizvodnje 

so lahko dokaj stabilni, tržne cene pa so izpostavljene številnim faktorjem, ki povečujejo 

gibljivost cen. Ker električna energija kot blago ni homogena (proizvodni viri so prilagojeni 

dinamičnim značilnostim povpraševanja), ne govorimo o enotni ceni, temveč o cenah 

različnih produktov.  

 

Kratkoročno bodo za Slovenijo relevantne cene električne energije v JV Evropi, ter struktura 

in zadostnost zmogljivosti na tem območju. Referenca za kratkoročne prihodnje cene 

električne energije je trg standardiziranih terminskih pogodb na borzi. Borzne cene bodo, in 

morajo vplivati na odločitve odjemalcev in dobaviteljev. Za slovenski trg je še vedno 

referenčna borza EEX. Terminski trg se zelo ravna po stanju na dnevnem trgu, kar omejuje 

njegovo napovedno vrednost za daljše obdobje. Kratkoročno bodo na tržne cene električne 

energije vplivala, tudi pričakovanja glede zadostnosti in strukture proizvodnih virov na 

območju jugovzhodne in centralne Evrope. V začetku obdobja 2009-2020, ki ga zajema 

zadnje poročilo UCTE (2008), bodo zmogljivosti predvidoma zadostne, predvsem, če bo 

zaradi gospodarske krize rast porabe zastala.  

 

Dolgoročne projekcije cen kažejo, da se bodo z novimi prenosnimi zmogljivostmi postopoma 

izenačile tudi tržne cene električne energije na skupnem trgu EU, predvidoma šele po letu 

2020. Dolgoročno bodo cene, ob predpostavki dobro delujočega trga, konvergirale k 

dolgoročnim mejnim stroškom proizvodnje zadnje elektrarne v sistemu.
29

 V vlogi zadnje 

elektrarne bodo v naslednjih desetletjih še vedno plinske elektrarne z visokim izkoristkom. Ni 

realno pričakovati dovolj obsežne gradnje elektrarn z nižjimi stroški obratovanja. Po ocenah 

Komisije evropskih skupnosti (2007, 3-20) bo za pasovno proizvodnjo električne energije 

najbolj konkurenčna proizvodnja električne energije iz jedrske energije, premoga in 

zemeljskega plina (Urbančič idr. 2009b, 10-11). Iz napovedanih strukturnih sprememb
30

 je 

                                                
29

 Teoretično se v sistemu z optimalno strukturo elektrarn izenači povprečje kratkoročnih stroškov 
(SRMC), dolgoročnih mejnih stroškov (LMC) in dolgoročnih povprečnih stroškov delovanja (LAC) 

(Urbančič idr. 2009b, 10-11). 
30

 Tehnološke in okoljevarstvene spremembe težijo k zapiranju premogovnih TE, v nekaterih državah 
pa tudi jedrskih elektrarn. Veliko negotovosti pri tem povzroča tudi evropska politika, ki zadeva 

dodeljevanje kvot CO2, kar ima velik vpliv na cene dovolilnic CO2 in s tem tudi na konkurenčnost TE 

na fosilna goriva. Prav tako se bo nadaljeval trend graditve plinskih elektrarn, ki bodo v določenem 

delu zaradi pomanjkanja pasovnih elektrarn vse bolj obratovale v pasovnem režimu. Na drugi strani je 
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mogoče sklepati, da se bo zaradi zmanjšanja deleža klasičnih pasovnih elektrarn in povečanja 

deleža plinskih elektrarn in OVE cena pasovne električne energije relativno še povišala njena 

vrednost pa bo predvsem odvisna od globalnih cen surove nafte, ki vplivajo na ceno vseh 

energentov, torej tudi fosilnih goriv, iz katerih se električna energija proizvaja. Cene pasovne 

električne energije naj bi do leta 2014 narasle za 5 do 10 EUR na MWh. Večji delež 

obnovljivih virov in plinskih elektrarn ter manjši delež pasovnih elektrarn pa hkrati pomeni 

tudi izjemno povečanje nestanovitnosti cene električne energije in zato tudi večje nihanje 

količine prenesene električne energije, kar ima skrajno negativen vpliv na prenosno omrežje. 

Iz gibanja cene pasovne električne energije na evropski borzi EEX je opaziti trend rasti cene 

pasovne električne energije. Finančna kriza je močno vplivala tudi na cene električne energije, 

kljub padanju cen pa te z leti naraščajo, dolgoročno bolj kot kratkoročno (ELES 2009, 52-53). 

4.3.3 Poraba glede na letni čas in čas dneva 

Gibanje mesečne potrošnje električne energije sovpada z letnimi časi. Pozimi je poraba 

električne energije najvišja, najbolj v mesecu decembru, ko so zunanje temperature najnižje. 

Spomladi in jeseni je poraba v primerjavi z zimskimi meseci zaradi višjih temperatur nižja. 

Nižja poraba električne energije je tudi v mesecu aprilu in maju, ko temperature zraka že 

skoraj dosegajo poletne vrednosti ter v mesecu februarju, kot posledica nižjega števila dni v 

mesecu. Poleti je poraba električne energije najnižja, najbolj v mesecu avgustu, ko večina 

Slovencev odide na letni dopust.
31

 Na osnovi navedenega ima letna krivulja mesečne 

potrošnje električne energije značilno obliko U. Potrošnja električne energije se (predvidoma 

zaradi rasti povprečnih temperatur spomladi, poleti in jeseni in večje uporabe klimatskih 

naprav v poletnih mesecih) zmanjšuje v spomladanskih in jesenskih mesecih ter povišuje v 

poletnih mesecih, medtem ko se razmerja med zimskimi meseci ohranjajo. Spremembe 

vzorcev gibanja potrošnje kažejo, da bo letna krivulja mesečne potrošnje električne energije v 

določeni meri ohranila značilno obliko U, ki pa se bo z leti sploščila (Miklič 2004, 6-15).
32

 

  

Potrošnja električne energije se spreminja tudi znotraj dneva. Za dnevni diagram potrošnje 

(angleško load curve)
33

 je značilna oblika narobe obrnjenega U. Potrošnja električne energije 

je nizka v nočnih urah, med enajsto uro zvečer in četrto uro zjutraj, medtem ko je visoka v 

                                                                                                                                                   

predviden velik del investicij v nove proizvodnje na področju OVE, to je predvsem vetrnih elektrarn. 

Njihova skupna instalirana moč bo izjemno narasla v Nemčiji, precej pa tudi v zahodni Evropi  (ELES 

2009). 
31

 V državah, ki ležijo južneje od Slovenije, imajo najvišjo porabo električne energije ravno v poletnih 

mesecih, ko je uporaba klimatskih naprav najvišja (Miklič 2004, 6-15). 
32

 Trditev temelji na predpostavki, da se dopustniške preference Slovencev ne bodo spremenile 
(Miklič 2004, 6-15). 
33

 Ponekod je dnevni diagram potrošnje poimenovan tudi kot diagram dnevne obremenitve. V 

strokovni literaturi je dnevna poraba električne energije prikazana tudi z Rossandrovo krivuljo, ki 

prikazuje po velikosti urejen dnevni diagram potrošnje električne energije (Sajovic 1989, 2).  
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dnevnih urah, med sedmo uro zjutraj in deveto uro zvečer. V dnevu se v Sloveniji pojavijo tri 

konice porabe (med sedmo in deveto uro zjutraj, okoli opoldneva ter med šesto in deveto uro 

zvečer). Tipična oblika dnevnega diagrama potrošnje električne energije se spreminja. Rast 

porabe v dopoldanskem času se v primerjavi z rastjo v popoldanskem času zmanjšuje, kar 

pomeni, da se relativno bolj povišuje potrošnja električne energije v popoldanskem času kot 

pa v dopoldanskem času. Podatki kažejo, da se najbolj zmanjšuje rast potrošnje med šesto in 

sedmo uro zjutraj, medtem ko se potrošnja najbolj povišuje med šesto in osmo uro zvečer. 

Omenjena trditev velja praktično za vse mesece v letu. Izjema so le poletni meseci, v katerih 

se relativno bolj povišuje potrošnja v nočnem času. Oblika dnevnega diagrama se med letom 

spreminja. Razmerje med dnevno in nočno porabo električne energije je največje v zimskih 

mesecih, ko je tudi poraba električne energije najvišja. Značilnost zimskih dnevnih diagramov 

so tudi neizrazite konice porabe. Na drugi strani imajo poletni meseci najmanjše razmerje 

med dnevno in nočno potrošnjo električne energije. Tudi v teh mesecih je poraba električne 

energije v dnevnem času konstantna, čeprav so konice porabe v primerjavi z zimskimi 

dnevnimi diagrami bolj izrazite. Oblika dnevnega diagrama za delavnike in nedelavnike je 

različna. Potrošnja električne energije je višja ob delavnikih kot nedelavnikih, pri katerih je 

poraba električne energije ob sobotah višja kot ob nedeljah. Najbolj nestabilna potrošnja 

električne energije je v nedeljo ter najbolj stabilna ob delavnikih. Sobotna potrošnja se po 

obliki in velikosti nahaja med krivuljama nedeljske potrošnje in potrošnje ob delavnikih. 

Dnevni diagram potrošnje izrazito opisuje življenje ljudi ter okolje, v katerem živijo. 

Potrošnja električne energije je visoka pozimi, med delavniki in v dnevnem času, ko ljudje 

hodijo v službo in se v prostem času zadržujejo doma, ter nizka poleti, med nedelavniki in v 

nočnem času, ko ljudje spijo ali ko svoj prosti čas namenijo izletom in letnim dopustom 

(Miklič 2004, 6-15).  

 

Odjem električne energije se torej v teku ur, dneva, tedna in leta spreminja, potreba po 

energiji je večja podnevi kot ponoči, večja ob delavnikih kot ob nedeljah in večja pozimi kot 

poleti. Zato mora biti proizvodnja prilagojena povpraševanju po električni energiji, kajti 

ustreznih hranilnikov električne energije danes še ni (Tuna in Sekavčnik 2004, 247-248). Z 

globalnim segrevanjem in podnebnimi spremembami ter s spreminjajočimi se gospodarskimi 

strukturami v razvitih gospodarstvih in v gospodarstvih v razvoju se pojavljajo tudi 

spremembe v rabi energije v sezoni. V celinski severni polobli višek porabe energije ni več 

osredotočen samo na hladnejši zimski čas ampak tudi na bolj vročo poletno sezono. Globalno 

segrevanje in spremembe podnebja ter njihove različne posledice povzročajo spremembe tako 

v rabi energije in potrebi po energiji (Papler in Bojnec 2008a; 2008b). Diagrami dnevne 

porabe se v načelu od države do države ne razlikujejo veliko. Vedno imamo bolj ali manj 

izrazit dopoldanski in večerni maksimum porabe ter globok minimum v nočnem času (Tuna 

in Sekavčnik 2004, 249-250). 
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4.4 Učinkovita raba električne energije 

EU se srečuje z energetskimi izzivi prihranka energije. Te so posledica njene čedalje večje 

odvisnosti od uvoza, kakor tudi zaskrbljenosti glede oskrbe s fosilnimi gorivi in učinki 

podnebnih sprememb. Varčevanje z energijo, je daleč najbolj učinkovit način, da se hkrati 

izboljšala varnost oskrbe z energijo in zmanjša emisije CO2. Varčevanje z energijo prav tako 

prispeva k gospodarski konkurenčnosti in spodbuja razvoj trgov in tehnologije. EU z 

varčevanjem z energijo lahko prihrani do petino energije (European Commission 2007, 1). 

Med strateškimi cilji v EU imajo države članice na področju energetskega sektorja cilj 

izboljšati URE in povečati uporabo OVE. Bojnec in Papler (2009, 1-14) sta s svojo raziskavo 

»Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe OVE« potrdila, da je dobava električne energije 

še vedno v veliki meri odvisna od tradicionalnih virov električne energije. Kljub nekaterim 

prizadevanjem za spremembo virov dobave električne energije, še vedno ni opaziti 

precejšnjega premika od tradicionalnih virov električne energije na obnovljive vire električne 

energije. Rezultati kažejo potrebo po spremembi in po novi zeleni strategiji oskrbe z energijo, 

da preuči možnosti za bolj URE in večjo proizvodnjo in uporabo energije iz OVE iz HE, 

sončne in vetrne energije, biomase, bioplina in drugih OVE. Pomembno vlogo ima tudi 

izboljšanje informiranja in promocijske aktivnosti v smislu izboljšanja znanja in razumevanja 

ter javnega mnenja za spodbujanje bolj učinkovite rabe energije in izboljšanje uporabe OVE 

na področju trajnostnega razvoja (Bojnec in Papler 2009, 1-14).  

 

Globalno segrevanje in podnebne spremembe veliko vplivajo na gospodarski razvoj, kar 

pomembno vpliva tudi na energetske potrebe, ponudbo in URE in trajnostni gospodarski 

razvoj. Povpraševanje po energiji se povečuje zaradi vse večje rasti prihodkov in vse bolj 

ekstremnih vremenskih razmer (Papler in Bojnec 2006; Bojnec in Papler 2008). Bojnec in 

Papler (2008) sta v svoji raziskavi analizirala strukturne kazalce gospodarske učinkovitosti in 

intenzivnosti rabe energije, kot dejavnika trajnostnega dolgoročnega gospodarskega razvoja 

za 33 izbranih evropskih državah v letih 2003 in 2005. Rezultati kažejo, da politika usmerjena 

k izdatkom za raziskave in razvoj (R&R), naložbe v človeški kapital in tehnološko 

intenzivnost izdelkov, izboljšuje gospodarsko učinkovitost in uspešnost ter prispeva k 

varčevanju z energijo in k trajnostnem gospodarskem razvoju. Prestrukturiranje izbranih 

evropskih gospodarstev iz energetsko intenzivne industrije v smeri energetsko varčne in bolj 

tehnološko napredne, izvozno usmerjene industrije vodi k višji gospodarski učinkovitosti z 

višjo dodano vrednostjo na enoto proizvoda in energetskimi prihranki zaradi manjše porabe 

energije na enoto proizvoda, kar vpliva na manjšo obremenitev okolja. Da bi dosegli 

stabilnost in učinkovitost v energetskih trgih, je pomembna tako učinkovita oskrba z energijo 

in URE. Spodbujanje gospodarske učinkovitosti v trajnostnem gospodarskem razvoju s 

konkurenčno oskrbo z energijo in URE je lahko učinkovita strategija, ki zagotavlja koristi za 

proizvajalce in porabnike energije in družbeno okolje. Rezultati kažejo, da je mogoče doseči 

trajnostni gospodarski razvoj s kombinacijo večje gospodarske učinkovitosti in hkrati bolj 

učinkovito porabo energije. Poleg tega rezultati potrjujejo, da obstajajo velike razlike v 
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gospodarski učinkovitosti, učinkoviti porabi energije in trajnostnem gospodarskem razvoju 

med analiziranih 33 evropskih držav. Krepitev pomena gospodarske učinkovitosti in 

trajnostnih energetskih projektov je cilj EU politike in ena od možnosti uporabe evropskih 

strukturnih sredstev namenjenih za pomoč pri razvoju trajnostnih energetskih projektov, za 

zagotovitev okoljske varnosti in učinkovito uporabo energetskih virov v smeri trajnostnega 

razvoja (Grundey 2008; Papler in Bojnec 2008a; Bojnec in Papler 2011, 353-371).  

4.5 Napoved porabe električne energije  

4.5.1 Pomen napovedovanja električne energije 

Napovedovanje pomeni predvideti, kaj se bo zgodilo v prihodnosti - naslednji dan, teden, 

mesec, leto ali desetletje. Točnost napovedovanja zahteva kvalitetne podatke, uporabo 

primerne metode napovedovanja ter znanje za interpretacijo podatkov. Natančnost napovedi 

je odvisna predvsem od možnosti prenašanja vzorcev gibanja spremenljivke iz preteklosti v 

prihodnost (Studenmund 2001). Napovedovanje sestavlja več korakov, in sicer: določitev 

opazovane spremenljivke in cilj napovedi, zbiranje podatkov za potrebo modela 

napovedovanja, analiza in korekcija podatkov v primeru nekonsistentnosti zbranih podatkov, 

izbira modela napovedovanja ter testiranje rezultatov modela napovedovanja (Al-Alawi in 

Islam 1996, 142; Burns 1984, 1439; Mitchell, Park in Labrune 1986, 4). Izmed zgoraj naštetih 

faz je najpomembnejša faza izbire modela napovedovanja. Za napovedovanje potrošnje 

električne energije se uporabljajo različne metode napovedovanja, kot so metoda časovnega 

trenda (angl. time-trend method), metoda časovnih vrst (angl. time-series method), metoda 

ocene informiranega strokovnjaka (ang. expert-informed method), metoda identitete (angl. 

identity method), metoda končne porabe (angl. end-use method), ekonometrične metode 

(angl. econometric method) (Miklič 2004, 13-14). V magistrski nalogi smo za napovedovanje 

uporabili metodo časovnega trenda. 

 

Napoved porabe električne energije je bila v preteklosti pomembna le pri odločanju o bodočih 

investicijah v elektroenergetski sistem, pri čemer so tehnične odločitve prevladovale nad 

ekonomskimi. V primeru, ko je povpraševanje po električni energiji raslo nad pričakovanji, so 

zgradili takšne elektrarne, ki jih je bilo možno zgraditi v najkrajšem roku.
34

 V primeru, ko je 

potrošnja električne energije rasla pod pričakovanji, se je elektrogospodarstvo znašlo z 

odvečnimi proizvodnimi kapacitetami, ki pa jih je zapolnila bodoča potrošnja (Miklič 

2004, 13). Ne glede na rast ali padec potrošnje električne energije, pa je celotno gospodarstvo 

države plačevalo visoko ceno na kWh električne energije, zaradi solidarnega pokrivanja izgub 

odvečnih proizvodnih kapacitet. Danes se je situacija popolnoma obrnila. Z uvajanjem tržne 

                                                
34

 Navadno so bile to plinske termoelektrarne. Za njih so značilni nizki investicijski izdatki (fiksni 

stroški) ter visoki obratovalni stroški (variabilni stroški) (Miklič 2004, 13). 
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miselnosti je cena električne energije, kot primarni input vsem proizvodnim procesom, postala 

vse bolj pomembna. Pojavile so se težnje po minimiziranju proizvodnih stroškov, uvajanju 

konkurence ter privatizacije elektrogospodarskih objektov, med drugim tudi v Sloveniji. 

Odvečne proizvodnje kapacitete so postale nezaželene, saj zaradi konkurence ni več možno 

oz. zaželeno pokrivanje fiksnega dela stroškov neobratujočih elektrarn z letnimi prihodki 

obratujočih elektrarn. Ekstremen primer takšnega obnašanja so ZDA, ki so šle že tako daleč, 

da vsakršno nepričakovano povišanje potrošnje električne energije ali nepričakovan izpad 

elektroenergetskega objekta vodita do elektroenergetskih mrkov (Miklič 2004, 12-13).  

 

Napoved potrošnje električne energije je danes potrebna iz več vidikov. Z napovedjo 

potrošnje električne energije glede na velikost dejansko razpoložljivih proizvodnih kapacitet v 

EES se lahko predvidi potrebo po novih proizvodnih kapacitetah (planiranje velikosti bodočih 

proizvodnih kapacitet). Z napovedjo potrošnje električne energije je možno ugotoviti, kdaj 

razpoložljive proizvodne kapacitete ne bodo zadostovale za pokrivanje potreb po električni 

energiji (časovno planiranje izgradnje bodočih proizvodnih kapacitet). V primeru, ko so 

napovedi potrošnje električne energije preveč optimistične in ko proizvodnja ne more pokriti 

celotne potrošnje električne energije, se pojavijo elektroenergetski mrki. Cena električne 

energije bi v tem času zrasla. Po drugi strani, ko so napovedi preveč pesimistične, se pojavijo 

odvečne proizvodne kapacitete, ki povišujejo ceno električne energije preko stroškov zaprtja 

elektrarn ali pokrivanja fiksnih stroškov elektrarn na manjšo proizvedeno količino električne 

energije. V obeh  primerih pride do dviga proizvodnih stroškov ter cene električne energije, ki 

jih v končni fazi plačajo porabniki električne energije, zato je potreba po podrobnejši 

napovedi zaželena (določanje proizvodnih stroškov in s tem cene električne energije). Za 

elektroenergetske objekte je značilna visoka kapitalska intenzivnost. Problem kapitalsko 

intenzivnih panog je dolga doba vračanja investiranih sredstev, saj so investicijska vlaganja 

mnogo višja v primerjavi z delovno intenzivnimi panogami. S kapitalsko intenzivnostjo 

panoge raste tudi njena »neprilagodljivost«, saj so investicije v elektroenergetskem sistemu 

zelo specifične in jih je nemogoče uporabljati za druge namene. Prenos kapitala je praktično 

nemogoč, zato je potreba po točnejšemu planiranju toliko bolj izrazita (visoko kapitalsko 

intenzivne panoge). Programi racionalne porabe električne energije so noviteta v EES, zato so 

ti podrobneje obrazloženi pod racionalno rabo energije (planiranje izvajanja programov 

racionalne rabe električne energije demand-side management) (Labys 1999; Miklič 2004, 

6-15). V magistrski nalogi smo na osnovi preteklih gibanj napovedali gibanje bruto porabe 

električne energije in deleže električne energije iz OVE v celotni porabi električne energije do 

leta 2020. Tako smo okvirno predvideli potrebe za nadaljnji razvoj prenosnega EEO in 

strategije razvoja EES s ciljem uporabnikove zanesljive in kakovostne oskrbe z električno 

energijo.  
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4.5.2 Modeli napovedovanja porabe električne energije  

Načrtovanje razvoja EES temelji na analizi rasti porabe električne energije, ki je ključna za 

načrtovanje razvoja omrežja in za oceno potreb po izgradnji novih proizvodnih zmogljivosti. 

Napoved porabe električne energije mora upoštevati tudi uporabo ostalih vrst energije, ki 

lahko nadomestijo električno energijo ter ukrepe in mehanizme s področja URE. Ker pri 

napovedovanju porabe ni mogoče zajeti ter matematično obdelati vseh dejavnikov, ki vplivajo 

na porabo energije, se v svetu uporabljajo tri skupine metod. Neposredne metode temeljijo na 

matematično-statistični podlagi, posredne na scenarijski podlagi. Delno neposredne in delno 

posredne metode pa temeljijo deloma na matematično-statistični in deloma na scenarijski 

podlagi. Dolgoročno napovedovanje porabe električne energije je kompleksen problem, kjer 

je potrebno identificirati vhodne parametre, ki imajo potencialni vpliv na porabo. Pri tem se je 

v veliki meri potrebno opreti na zgodovinske podatke. Na ta način lahko napoved porabe 

razdelimo v naslednje korake: identifikacija vplivnih spremenljivk na porabo, izbor 

spremenljivk, ki imajo dejansko pomemben in odločujoč vpliv na porabo in vplivajo na 

točnost napovedi (predviden gospodarski razvoj, ki vključuje pričakovane realne rasti BDP-ja, 

gibanje industrijske proizvodnje, rast stanovanjske površine in števila stanovanj, predvidene 

strategije URE), napoved porabe električne energije na osnovi izbora spremenljivk (ELES 

2005b, 60-61). 

4.5.3 Pričakovana rast porabe električne energije 

Poraba električne energije raste ob normalnem razvoju gospodarstva proporcionalno 

družbenem bruto proizvodu. Motnje v gospodarstvu se zrcalijo v odstopanju rasti porabe. 

Nanjo je mogoče vplivati z ukrepi učinkovite rabe električne energije, ki pa mora biti podprta 

s skrbno pretehtanimi in daljnosežnimi ukrepi, ker sicer učinka ni. V Sloveniji pričakujemo 

nadaljnjo rast porabe električne energije. Postopoma je sicer pričakovati umirjanje rasti 

porabe, čeprav je prav tako verjetna povečana poraba električne energije zaradi rasti malih 

podjetij, učinka hlajenja prostorov poleti in rasti avtomatizacije in informatizacije (Gubina 

2004, 2-3). V sliki 2 je razvidna dejanska poraba električne energije od leta 1951 do leta 2009 

primerjalno z napovedjo porabe uravnoteženega in intenzivnega NEK2 scenarija Urbančiča 

idr. (2009a, 31-45) od leta 2010 do 2020 ter primerjalno z napovedjo linearne funkcije trenda 

bruto porabe električne energije. Večja odstopanja od konstantnega naraščanja dejanske 

porabe električne energije so razvidna v dveh izrazitih prelomnicah. Prvo prelomnico v 

upadanju porabe električne energije predstavlja osamosvojitev Slovenije in proces tranzicije. 

Drugo prelomnico pa predstavlja gospodarska in finančna kriza in s tem povezan upad porabe 

električne energije konec leta 2008. 
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Slika 2: Dejanska (do leta 2009) in ocenjena (od leta 2010) bruto poraba električne 

energije v GWh 

Vir: MG 2005; SI-STAT 2010; Urbančič idr. 2009a. 

 

Pravilna napoved rasti porabe električne energije je pomembna. Dobra napoved porabe 

električne energije je temelj oskrbe z električno energijo (Gubina 2004, 2-3). V razvojnih 

scenarijih narašča poraba električne energije hitreje od porabe končne energije (trda, tekoča in 

plinasta goriva), vendar počasneje od rasti BDP (ELES 2009, 23-24). Kot je razvidno iz slike 

3 lahko na osnovi analiz v prihodnosti pričakujemo povečanje porabe električne energije. 

Stopnje rasti porabe so izrazito višje v začetnem obdobju do 2015, nato pa se umirjajo in 

stabilizirajo na ravni, značilni za EU (med 0,5 in 1,9 %). V obdobju do leta 2015 lahko po 

obeh scenarijih Urbančiča idr. (2009a, 31-45) pričakujemo 1,4 % povprečno letno stopnjo 

rasti porabe električne energije, v obdobju od leta 2015 do leta 2020 pričakujemo 0,6 % rast 

po uravnoteženem scenariju ter 1 % rast po intenzivnem scenariju NEK2. Ocenjeni obseg 

porabe električne energije leta 2020 po uravnoteženem scenariju znaša 18.145 GWh, po 

intenzivnem scenariju NEK2 pa 18.551 GWh. Na osnovi naše analize z upoštevanjem 

linearnega trenda od leta 2010 do leta 2020 pričakujemo postopno umirjanje rasti porabe 

električne energije od 1,6 % do 1,4 % povprečne letne stopnje rasti v letu 2020. Ocenjena 

poraba električne energije bi tako leta 2020 znašala 18.227 GWh. Razlika med napovedano 

porabo električne energije po uravnoteženem in intenzivnem scenariju NEK je najbolje 

razvidna v sliki 3, ki je povečava dela slike 2. 
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Slika 3: Ocenjena bruto poraba električne energije v GWh 

Vir: Urbančič idr. 2009a. 

Preglednica 1: Uravnoteženi scenarij razvoja od leta 2010 do leta 2020 

 

Vir: Urbančič idr. 2009a. 
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Leto 2010 2015 2020

Proizvodnja električne energije iz OVE (v GWh) 4.613 5.346 5.829

Hidro 4.063 4.535 4.853

Veter 36 144 180

Sonce 3 8 20

Biomasa in odpadki 511 659 776

Bruto raba električne energije (v GWh) 16.426 17.619 18.145

Neto raba električne energije (v GWh) 14.101 15.038 15.547

Industrija 7.698 8.273 8.478

Gospodinjstva 3.340 3.335 3.352

Storitve 2.840 3.168 3.395

Promet 223 262 322

Energetski sektor 1.255 1.474 1.489

Izgube prenosa in distribucije 1.070 1.107 1.109

Delež električne energije proizvedene iz OVE v bruto porabi električne energije (v %) 28,5 30,7 32,5
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Preglednica 2: Intenzivni scenarij NEK2 od leta 2010 do leta 2020 

 

Vir: Urbančič idr. 2009a. 

V obeh scenarijih oskrbe z električno energijo do leta 2020 je predvidena relativno visoka 

podpora projektom OVE, predvsem izgradnji obeh verig HE na srednji in spodnji Savi. V 

vseh scenarijih je upoštevana izgradnja načrtovanega objekta TEŠ 6, upoštevana je tudi 

prigradnja plinske turbine TEŠ 5, doinstalacija HE Zlatoličje, izgradnja črpalne HE (ČHE) 

Avče ter soproizvodnje v TE-TOL. Za vse ostale objekte se upošteva, da se bodo ohranili vsaj 

na ravni trenutne uporabe. Pri uravnoteženem scenariju se upošteva izgradnja dodatne enote s 

plinsko-parnim ciklom v Ljubljani (TE-TOL 2), novih elektrarn s plinsko parnim ciklom in 

dograditev parne turbine v Brestanici (PPE Brestanica). Upoštevana je tudi izgradnja ČHE 

Kozjak. Dodatna instalirana moč do leta 2030 bo znašala skupaj 2.235,9 MW. V scenariju NEK2 

se upošteva izgradnja vseh naštetih načrtovanih objektov kot v prvem scenariju, poleg tega še 

izgradnjo NEK 2 s 1.000 MW instalirane moči (Urbančič idr. 2009a, 31-38). Rast porabe 

električne energije se bo po vseh scenarijih nadaljevala, vendar z nekoliko nižjo stopnjo rasti 

od sedanje. Vendar pa se bo končna raba električne energije do leta 2020 povečala za 22 %, 

torej za 2,8 TWh (Urbančič idr. 2009a, 45). 

 

Na osnovi uravnoteženega in intenzivnega scenarija v preglednici 1 in 2 je dodatna 

pričakovana razpršena proizvodnja iz obnovljivih virov do leta 2030 je med 580 GWh in 

1.155 GWh. K ocenjenemu povečanju proizvodnje električne energije iz OVE za 772 GWh 

do leta 2020 največ prispeva povečanje proizvodnje v MHE, vetrnih elektrarnah ter 

izkoriščanje bioplina in lesne biomase. Za deponijski plin pričakujemo, da bo zaradi 

sprememb pri ravnanju z odpadki dosegel višek uporabe po letu 2010, temu bo sledilo 

postopno zmanjšanje proizvodnje električne energije iz tega vira. Pri izkoriščanju bioplina v 

kmetijstvu, ki doživlja velik razcvet, predvidevamo, da se bodo v energetske namene 

prednostno uporabljali ostanki in odpadki. Opazen razvoj pričakujemo tudi pri izrabi bioplina 

na bioloških čistilnih napravah v industriji in komunalnih čistilnih napravah. Kljub 

Leto 2010 2015 2020

Proizvodnja električne energije iz OVE (v GWh) 4.613 5.346 5.829

Hidro 4.063 4.535 4.853

Veter 36 144 180

Sonce 3 8 20

Biomasa in odpadki 511 659 776

Bruto raba električne energije (v GWh) 16.426 17.619 18.551

Neto raba električne energije (v GWh) 14.101 15.038 15.547

Industrija 7.698 8.273 8.478

Gospodinjstva 3.340 3.335 3.352

Storitve 2.840 3.168 3.395

Promet 223 262 322

Energetski sektor 1.255 1.474 1.895

Izgube prenosa in distribucije 1.070 1.107 1.109

Delež električne energije proizvedene iz OVE v bruto porabi električne energije (v %) 28,5 30,7 31,8
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problematiki umeščanja v prostor je v prihodnjih letih pričakovana izgradnja vetrnih elektrarn 

na okoljsko sprejemljivih lokacijah. Tudi razvoj sončnih elektrarn se lahko ob ugodnih 

razmerah bistveno poveča (Urbančič idr. 2009a, 29). 

 

Delež električne energije iz OVE v celotni porabi električne energije je leta 2010 znašal 

34,42 %, kar pomeni, da je za slab odstotek presegel zastavljeni cilj 33,6 % deleža po 

Direktivi 2001/77/ES in ReNEP. Kljub temu pa na osnovi trendnih gibanj, ocenjujemo, da 

40 % cilj do leta 2020 in 53 % cilj deleža električne energije iz OVE v celotni porabi 

električne energije do leta 2030, ne bo dosežen. Rast porabe električne energije je previsoka 

in znatno hitrejša od rasti proizvodnje električne energije iz OVE. Cilj 25 % deleža OVE leta 

2020, kot je to opredeljeno v Direktivi 2009/28/ES za Slovenijo, pa je izjemno visoko 

zastavljen. Z izbrano bilanco Slovenija doseže le 22,1 % obnovljivih virov v končni rabi 

energije. Na doseganje ciljnega deleža OVE bo zelo vplivalo tudi gibanje rabe končne 

energije in seveda intenzivnost uvajanja OVE. Scenariji oskrbe z električno energijo na 

doseganje 25 % cilja praktično ne vplivajo, saj v vseh predvidevamo pospešeno izgradnjo HE. 

Če bi pri danih projekcijah skupne rabe OVE, končna raba energije ostala na nivoju iz leta 

2005, bi z INT strategijo ciljni delež 25 % dosegli, kar kaže na velik pomen zniževanja 

končne rabe energije. Ciljni delež 25 % OVE v končni energiji ni dosežen, cilj je zahteven, 

potrebne bodo dodatne aktivnosti tako za zmanjšanje končne rabe energije kot tudi za 

povečanje izrabe OVE (Urbančič idr. 2009a, 50-52; ReNEP 2004). Uvoz električne energije 

ne predstavlja dolgoročne rešitve za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo in 

bo zagotovitev drugih virov nujno potrebna za zagotavljanje ustrezne stopnje zanesljivosti in 

samozadostnosti sistema (IREET 2007, 66). 
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5 RAZISKOVALNI OKVIR 

V raziskovalnem delu smo na osnovi teoretičnega dela analizirali porabo električne energije 

in deleža OVE v celotni porabi električne energije v Sloveniji. Predpostavljali smo, da 

posamezni dejavniki različno vplivajo na rast porabe električne energije in na rast deleža 

električne energije iz OVE v celotni porabi električne energije v Sloveniji ter, da je delež 

električne energije iz OVE v celotni porabi električne energije v upadanju, predvideno zaradi 

hitrejše rasti porabe električne energije kot je rast proizvodnje električne energije iz OVE. Na 

osnovi zgoraj navedenih predpostavk smo postavili naslednji hipotezi. H1: Poraba električne 

energije v Sloveniji je negativno povezana s povprečno realno ceno električne energije, 

pozitivno povezana z realno ceno nadomestkov, kot so primarni energenti (nafta in zemeljski 

plin), pozitivno povezana s številom prebivalcev ter pozitivno povezana z realno vrednostjo  

BDP-ja. H2: Delež električne energije iz OVE v celotni porabi električne energije  se kljub 

zastavljenim ciljem ne povečuje, ampak se zmanjšuje zaradi hitre rasti porabe električne 

energije in manjše rasti proizvodnje električne energije iz OVE. Ker je rast porabe električne 

energije znatno hitrejša od rasti proizvodnje električne energije iz OVE, smo predvidevali, da 

lahko rast porabe električne energije opišemo z eksponentno funkcijo, medtem ko 

proizvodnjo električne energije z linearno funkcijo. Z empiričnim testiranjem hipotez v 

raziskovalnem delu magistrske naloge smo določili vrednosti vpliva (povprečne realne cene 

električne energije in drugih energetskih virov, števila prebivalcev ter realne vrednosti 

BDP-ja) na porabo električne energije in vrednost vpliva (celotne porabe električne energije 

in proizvodnje električne energije iz OVE) na delež električne energije iz OVE v celotni 

porabi električne energije v Sloveniji. Prav tako smo za proizvodnjo električne energije iz 

OVE ter bruto porabo električne energije napovedali trendna gibanja do leta 2020. 

5.1 Metodologija empirične raziskave 

5.1.1 Zajemanje podatkov 

Letne in mesečne podatke o porabi električne energije razdeljene glede na porabniške skupine 

industrija, gospodinjstvo, elektroenergetika, široka poraba in promet smo od leta 1968 (letno 

od 1951) pa do leta 2004 pridobili iz letnih gradiv Ministrstva za gospodarstvo z naslovom 

Statistični letopis energetskega gospodarstva Republike Slovenije (SLEG). Letopis SLEG je 

letna publikacija s področja energetike, ki prikazuje mesečne in letne podatke o proizvodnji, 

porabi, uvozu, izvozu in pretvarjanju posameznih vrst energije in energentov v RS. Po vstopu 

Slovenije v EU je nastala potreba po poročilu, ki omogoča primerjavo Slovenije z državami 

EU na energetskem področju, zato je SLEG prenehal izhajati (MG 2010c). Zadnja številka 
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letopisa je izšla leta 2004,35 zato smo od leta 2004 dalje letne podatke o porabi električne 

energije razdeljene glede na porabniške skupine pridobili iz SI-STAT podatkovnega portala 

SURS-a ter iz dokumentov Energetske bilance RS, ki temelji na povpraševanju po energiji, ki 

je odvisno od obsega gospodarske aktivnosti, sestave gospodarstva, stopnje tehnološkega in 

socialnega razvoja. Podatke je bilo mogoče od leta 2004 pridobiti samo na letnem nivoju  (ne 

več na mesečnem nivoju), zato smo bili primorani podatke od leta 2004 pa do leta 2009 

razdelili glede na delež mesečnega gibanja porabe po skupinah porabnikov v letu 2004. Prav 

tako so odstotno glede na leto 1985 razdeljeni mesečni podatki o porabi električne energije po 

skupinah uporabnikov za leto 1984. Te smo bili primorani odstotno razdeliti, zaradi napake v 

SLEG-u RS za leto 1984, kjer so bili pod preglednico za leto 1984 objavljeni podatki za leto 

1983. Mesečnih vrednosti se tako ni dalo ugotoviti. Podatke smo pridobivali tudi iz 

Statističnega letopisa RS, ki je osrednja, najpopolnejša in najobsežnejša redna letna serijska 

publikacija SURS-a. Podatke smo iz letopisa pridobivali od leta 1995 dalje, ko je vanj 

uvrščeno poglavje Energetika. 

   

V korelacijski analizi in multipli regresijski analizi smo za preverjanje hipoteze H1 in H2 

uporabili polletne podatke o gibanju cene električne energije in drugih energetskih virov, 

števila prebivalcev in gibanje BDP-ja, kateri so bili na voljo od leta 1992 ali 1995 dalje. 

Polletne podatke smo pridobili iz podatkovnega portala SURS-a SI-STAT, Agencije RS za 

okolje, direktno od internega gradiva družbe Petrola, knjige Prebivalstvo Slovenije 2006 

(Ilić idr. 2008) in Letnih energetskih pregledov od Instituta Jožef Stefan, kateri je namenjen 

spremljanju izvajanja energetske politike v Sloveniji. Za polletne vrednosti smo se odločili z 

namenom pridobitve čim večjega števila podatkov in s tem boljše multiple regresijske analize. 

Vir osnovnih podatkov za ceno električne energije in zemeljski plin je bil SURS (podatkovni 

portal SI-STAT), kateri po posameznih porabniških skupinah spremlja ceno električne 

energije od leta 1992 naprej ter ceno zemeljskega plina od leta 1995 naprej. SURS objavlja 

cene, ki jih predhodno pridobi od dobaviteljev električne energije in zemeljskega plina in ne 

neposredno od porabnikov energije. V industriji je večina pogodb med dobavitelji in 

porabniki energije sklenjena za več let, cene pa se navadno znotraj posameznih porabnikov 

iste porabniške skupine razlikujejo, zato domnevamo, da cene, ki so objavljene v 

podatkovnem portalu SURS, ne odražajo dejanskih razmer na področju. Ker SURS spremlja 

cene goriv (Diesel, bencin, kurilno olje) šele od leta 2004, smo podatke o cenah goriv bili 

primorani dobiti pri trgovcih goriv (Petrol). Podatki odražajo cene po posameznih porabniških 

skupinah, ki so veljale na prvi dan v mesecu januarju in juliju. 

 

Polletni podatki o ceni električne energije za industrijo so vzeti po stari metodologiji. V letu 

2007 je bilo sprejeto dopolnilo k Direktivi 90/377/EC, ki ureja novo metodologijo za zbiranje 

                                                
35

 Nastala je nova publikacija z naslovom Energija v Sloveniji (EVS), ki od leta 2005 zamenjuje 

SLEG. Publikacija predstavlja mednarodno primerljiv prikaz energetskih tokov na bilančni osnovi po 

sektorjih oskrbe, pretvorbe in končne rabe za obdobje od leta 2000 dalje (MG 2010c). 
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cen električne energije in zemeljskega plina. Ker so cene električne energije za industrijo po 

novi metodologiji na podatkovnem portalu SI-STAT objavljene šele od druge polovice leta 

2007 in ker podatki po novi in stari metodologiji med sabo niso primerljivi smo bili primorani 

vzeti polletne podatke po stari metodologiji, saj so bili le ti na voljo od leta 1992 do 2010. 

Prav tako so polletni podatki o ceni električne energije za gospodinjstvo vzeti po stari 

metodologiji od leta 1992 do 2007 iz podatkovnega portala SI-STAT, od leta 2007 dalje pa iz 

poročil Javne agencije RS za energijo z naslovom Poročilo o stanju na področju energetike v 

Sloveniji. Javna agencija Republike Slovenije za energijo skladno s prvim odstavkom 

86. člena EZ predloži Vladi RS enkrat na leto poročilo o svojem delu in stanju na področju 

energetike. Prav tako so polletni podatki o ceni zemeljskega plina za industrijo in 

gospodinjstvo vzeti iz podatkovnega portala SI-STAT po stari metodologiji od leta 1995 do 

2007. Od leta 2007 dalje so podatki vzeti iz poročil Javne agencije RS za energijo z naslovom 

Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji. Podatke o vrednosti BDP-ja smo iz 

podatkovnega portala SI-STAT vzeli od leta 1995 dalje, saj so podatki pred letom 1995 

vrednoteni po drugi metodi, katera vsebinsko ni primerljiva z novo metodo vrednotenja 

podatkov. Podatke o prebivalstvu smo pridobili iz SURS-a in Prebivalstva Slovenije 2006. 

Podatki v podatkovnem portalu SI-STAT so do decembra 2006, to je pred vstopom Slovenije 

v Ekonomsko in monetarno unijo (EMU), preračunani iz slovenskih tolarjev (SIT) z uporabo 

nepreklicnega menjalnega razmerja (1 EUR = 239,64 SIT). Ta prikaz omogoča časovno 

primerjavo v državi in ohranja kazalnike razvoja (stopnjo rasti). Način preračunavanja 

časovnih vrst s fiksnim tečajem ohranja indeksne časovne vrste. Ob prevzemu evra se 

indeksne časovne vrste ne prelomijo, ker ne gre za spremembo metodologije zbiranja 

podatkov in se enostavno nadaljujejo (SI-STAT 2010).   
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Preglednica 3: Opisi proučevanih spremenljivk v raziskovalnem okviru 

 

*  V korelacijski analizi in multipli regresijski analizi smo z namenom pridobitve čim večjega števila 

podatkov za preverjanje hipoteze H1 in H2 uporabili polletne podatke o gibanju cene električne 

energije in drugih energetskih virov, števila prebivalcev in gibanja BDP-ja.  

5.1.2 Velikost vzorca 

V korelacijski analizi in multipli regresijski analizi smo za preverjanje hipoteze H1 in 

H2 uporabili polletne podatke, saj smo s tem pridobili večje število enot opazovanj. Pri analizi 

hipoteze H1 smo tako uporabili 37 opazovanj (polletne vrednosti od leta 1992 do prve 

polovice leta 2010) za spremenljivke gibanja cene električne energije in drugih energetskih 

virov (cena Diesla D2, bencina NMB 95 in kurilnega olja) in števila prebivalcev. Za analizo 

gibanja BDP-ja in ZP pa smo uporabili 31 opazovanj (polletne vrednosti od leta 1995 do prve 

polovice leta 2010). Za preverjanje hipoteze H2 smo v korelacijski in multipli regresijski 

analizi uporabili letne podatke, in sicer 59 opazovanj od leta 1951 do leta 2009, za 

spremenljivke bruto poraba električne energije, proizvodnja električne energije iz OVE in 

delež energije iz OVE v celotni porabi električne energije. 

 

Kljub uporabljenim polletnim podatkom je število opazovanj v multipli regresijski analizi 

majhno in zato predstavlja omejitev raziskave v magistrski nalogi. V primeru uporabljenega 

majhnega vzorca obstaja tveganje verodostojnosti pridobljenih rezultatov. Prav tako se lahko 

poraja dvom, da značilnost proučevanega vzorca ne bo reprezentativna za celotno populacijo. 

Posebno omejitev predstavlja majhen vzorec gibanja BDP-ja in ZP-ja, kjer je uporabljenih 31 

opazovanj (polletne vrednosti od leta 1995 do prve polovice leta 2010). Večje število 

podatkov ni bilo razpoložljivo zaradi spreminjanja metodologije za zbiranje podatkov in s tem 

neprimerljivosti vrednotenja podatkov pridobljenih s staro metodologijo. Zaradi omejitev pri 

simbol opis merska enota obdobje * vir podatkov

BP bruto poraba GWh 1951 - 2010 MOPE  1968 - 2004; MG 2005; SI-STAT 2010

NP neto poraba GWh 1952 - 2010 MOPE  1968 - 2004; MG 2005; SI-STAT 2010

EEGO realna cena električne energije za gospodinjski odjem EUR/kWh 1992 - 2010 AGEN RS 2010; SI-STAT 2010

EEPO realna cena električne energije za poslovni odjem EUR/kWh 1992 - 2010 SI-STAT 2010

ZPGO realna cena zemeljskega plina za gospodinjski odjem EUR/GJ 1995 - 2010 SI-STAT 2010

ZPPO realna cena zemeljskega plina za poslovni odjem EUR/GJ 1995 - 2010 SI-STAT 2010

D2 realna cena Diesla D2 EUR/l 1992 - 2010 Petrol 2010, SI-STAT 2010

NMB 95 realna cena bencina NMB 95 EUR/l 1992 - 2010 Petrol 2010, SI-STAT 2010

KOEL realna cena kurilnega olja EUR/l 1992 - 2010 Petrol 2010, SI-STAT 2010

BDP bruto domači proizvod mio EUR 1995 - 2010 SI-STAT 2010

PREB število prebivalcev število 1992 - 2010 SI-STAT 2010, Šircelj 2006

IZGUBE izgube prenosa in distribucije ter lastna raba GWh 1986 - 2009 MOPE  1968 - 2004; MG 2005; SI-STAT 2010

GO poraba električne energije v gospodinjstvih GWh 1986 - 2009 MOPE  1968 - 2004; MG 2005; SI-STAT 2010

ŠIR.P poraba električne energije v široki porabi GWh 1986 - 2009 MOPE  1968 - 2004; MG 2005; SI-STAT 2010

PROMET poraba električne energije v prometu GWh 1986 - 2009 MOPE  1968 - 2004; MG 2005; SI-STAT 2010

INDUST poraba električne energije v industriji GWh 1986 - 2009 MOPE  1968 - 2004; MG 2005; SI-STAT 2010

EE OVE proizvodnja električne energije iz OVE GWh 1951 - 2010 MOPE  1968 - 2004; MG 2005; SI-STAT 2010

DELEŽ EE delež energije iz OVE v celotni porabi električne energije % 1951 - 2010 MOPE  1968 - 2004; MG 2005; SI-STAT 2010

ČAS časovna komponenta v smislu tehnološkega napredka leto 1992 - 2010
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razpoložljivosti podatkov smo v nadaljnji analizi vsako proučevano spremenljivko analizirali 

in prikazali s histogrami v prilogi 3 in 4. Preverili smo ali so vrednosti posamezne 

spremenljivke porazdeljene normalno. Pri dokaj normalni porazdelitvi proučevanih 

spremenljivk, tudi majhna velikost vzorca, ne predstavlja resne (metodološke) ovire pri 

izvedbi regresijske analize. 

5.1.3 Metodologija prikaza cen energentov 

V izračunih so prikazane končne cene goriv, ki odražajo osnovne cene goriv z vključenimi 

vsemi dajatvami. Cene so za električno energijo izražene v EUR na kilovatno uro 

(EUR/kWh), za zemeljski plin v EUR na gigajoul (EUR/GJ), za tekoča goriva pa v EUR na 

liter goriva (EUR/l) (Česen 2009). Pri električni energiji so zajeti naslednji davki in dajatve: 

od 1. 1. 1992 do 31. 1. 1992 20 %  prometni davek, od 1. 2. 1992 do 30. 6. 1999 10 % 

prometni davek, od 1. 7. 1999 do 31. 12. 2001 19 % DDV, od 1. 1. 2002 20 % DDV in od 

1.3.2007 trošarina. Pri zemeljskem plinu so zajeti naslednji davki in dajatve: od 1. 1. 1995 do 

31. 12. 1996 5 % prometni davek, od 1. 1. 1997 do 30. 6. 1999 5 % prometni davek in CO2 

taksa, od 1. 7. 1999 do 30. 6. 2001 19 % DDV in CO2 taksa, od 1. 7. 2001 do 31. 12. 2001 

19 % DDV in CO2 taksa in trošarina, od 1. 1. 2002 20 % DDV in taksa in trošarina (SI-STAT 

2010).  

 

Cene električne energije in zemeljskega plina prikazujejo končne cene energije za tipične 

porabniške skupine industrijskih in gospodinjskih odjemalcev. Pri industrijskih odjemalcih 

zemeljskega plina in električne energije sta to porabniški skupini I3, za porabnike 

zemeljskega plina (porabniške skupine od I1 do I4 so definirane glede na letno porabo, 

porabniška skupina I3 zajema 41.860 gigajoulov (GJ) letne porabe zemeljskega plina) in ID 

za porabnike električne energije (porabniške skupine od IA do II so definirane glede na letno 

porabo, porabniška skupina ID zajema letno porabo električne energije 1.250 MWh). Pri 

gospodinjskih odjemalcih sta najbolj reprezentativni porabniški skupini D3 za porabnike 

zemeljskega plina (porabniške skupine od D1 do D4 so definirane glede na letno porabo, 

porabniška skupina D3 zajema 83,70 GJ letne porabe zemeljskega plina) in DC za porabnike 

električne energije (porabniške skupine od DA do DE so definirane glede na letno porabo, 

porabniška skupina DC zajema 3.500 kWh letne porabe električne energije) (SI-STAT 2010). 

Tipične skupine porabnikov in cene za električno energijo in zemeljski plin so zaradi daljše 

časovne dostopnosti podatkov preračunane in prikazane skladno s staro metodologijo. V letu 

2007 je bilo namreč sprejeto dopolnilo k Direktivi 90/377/EC, ki ureja novo metodologijo za 

zbiranje cen električne energije in zemeljskega plina, ki ga od takrat dalje za prikazovanje 

podatkov uporabljata Eurostat in SURS. Na osnovi tega so se oblikovale tudi nove standardne 

porabniške skupine za značilne odjemalce, ki uporabljajo električno energijo in zemeljski 

plin. 
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5.1.4 Deflacioniranje 

Vsi podatki, ki so bili uporabljeni v raziskavi, so deflacionirani. Cene energije, ki jih objavlja 

SURS, so tekoče cene. Ker smo želeli ob prisotnosti inflacije vrednostne podatke med leti 

primerjati, smo morali odstraniti vpliv inflacije, torej deflacionirati nominalne vrednosti. 

Nominalne vrednosti proučevanega pojava so vključevale vse spremembe tržnih cen, ki so se 

pojavile v proučevanem obdobju (od leta 1992 do prve polovice leta 2010), zaradi splošne 

ravni cen (inflacije ali deflacije). Na osnovi tega smo nominalne vrednosti proučevanega 

pojava ustrezno deflacionirali ter tako dobiti realne vrednosti proučevanega pojava za 

obdobje, na katerega se trend nanaša. Določili smo bazno leto 1995 ter predpostavljali, da je 

vrednost pojava v baznem letu enaka v nominalni in v realni vrednosti. Realne vrednosti 

proučevanega pojava smo za ostala obdobja ustrezno popravili s stopnjo splošne rasti ravni 

cen. Kot deflator smo uporabili indeks cen življenjskih potrebščin, ker se nam je zdel 

primeren pokazatelj spremembe tržnih cen, ki so se v proučevanem obdobju pojavile zaradi 

vpliva inflacije ali deflacije. Deflacioniranje smo opravili tako, da smo nominalno vrednost 

delili z deflatorjem (indeks cen življenjskih potrebščin) in tako dobili realne vrednosti, katere 

so med leti primerljive. Postopno zniževanje nominalnih rasti cen življenjskih potrebščin, ki 

se je pričelo po letu 1992 (leta 1992 je povprečna inflacija znašala 201,3 %), je bila posledica 

restriktivne denarne politike, zmanjševanje depreciacije (razvrednotenje vrednosti) tečaja 

tolarja, reform na področju dohodkovne politike ter hkratnega uvajanja strukturnih reform. K 

postopnemu zniževanju rasti cen so pripomogla tudi ugodna cenovna gibanja v tujini, njihova 

kratkoročna nihanja pa so se ob rigidnem sistemu uravnavanja reguliranih cen le delno 

prenašala na nihanje cen v Sloveniji. V letu 1999 je upadajoči trend prekinilo naraščanje cen 

primarnih surovin na svetovnem trgu ter sočasna uvedba davka na dodano vrednost. Nato se 

je po letu 2001 inflacija začela zmanjševati in je v letu 2009 povprečna stopnja inflacije 

znašala 0,9 % (Rudež in Bojnec 2007, 44; Strašek in Žižmond 1998).  

5.1.5 Korelacijska in multipla regresijska analiza ter analiza časovnih vrst 

Za obdelavo podatkov smo uporabili program Microsoft Excel in SPSS za Windows, kar je v 

bistveni meri pripomoglo k učinkovitosti dela pri statistični analizi. Kot metoda analize smo v 

magistrski nalogi za testiranje hipoteze H1 in H2 uporabili korelacijsko analizo in multiplo 

regresijsko analizo. Z multiplo regresijsko analizo smo preverili predvidevanja, da na odvisno 

spremenljivko deluje več neodvisnih spremenljivk ter da med neodvisnimi spremenljivkami 

obstajajo povezave, kar smo preverili s korelacijsko analizo. Prav tako nas je zanimalo 

variiranje posameznega pojava ob sočasnem variiranju drugih pojavov. Korelacijska matrika 

nam je pokazala smer in moč odvisnosti med ocenami posameznih analiziranih spremenljivk 

(Papler in Bojnec 2008, 79).  
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Ustrezno multiplo regresijsko funkcijo smo zapisali kot     
1 1

...
k k

y a b x b x , kjer je a 

regresijska konstanta, b parcialni regresijski koeficient, ε slučajnostni odkloni (Kodrič 2008). 

Ocenjevanje parametrov multiple regresijske funkcije je odvisno od izbrane metode 

vključevanja pojasnjevalnih spremenljivk. Uporabili smo metodo Enter, kjer kot rezultat 

dobimo ocenjeno regresijsko funkcijo, ki ima vključene vse neodvisne spremenljivke, ne 

oziraje na možnost, da so nekateri ocenjeni regresijski koeficienti lahko statistično neznačilni 

(Rogelj 2000, 116). Multipli determinacijski koeficient nam je pokazal, kakšen delež 

variabilnosti odvisne spremenljivke je pojasnjen z linearno odvisnostjo od neodvisnih 

spremenljivk, torej delež pojasnjene variance odvisne spremenljivke z vplivom neodvisnih 

spremenljivk (Kodrič 2008). Multipli korelacijski koeficient nam je pokazal moč odvisnosti 

med odvisno in vsemi v model vključenimi neodvisnimi spremenljivkami (Rogelj 2000, 116).  

 

Za dinamiko napovedovanja porabe električne energije in deleža električne energije iz OVE v 

celotni porabi električni energiji smo uporabili podatke iz časovne vrste. Napoved bodoče 

porabe električne energije je zelo zapletena in še zdaleč ne preprosta naloga. Dejstvo je, da se 

v nobenem primeru ne da zajeti ter matematično obdelati vseh faktorjev, ki vplivajo na 

bodočo porabo energije in obremenitev. Omenjene veličine in njih zakonitosti lahko določimo 

samo v poenostavljeni obliki. Na splošno pa velja, da so za določitev trenda gibanja porabe 

električne energije v prihodnosti bistveni natančni podatki o pretekli porabi. Poraba električne 

energije ima neko osnovno smer razvoja, ki je opazna le v daljših časovnih razdobjih. Ta 

osnovna smer se imenuje trend (ELES 2005a, 19-20). Trend  nakazuje osnovno smer razvoja 

in ga opazimo v daljšem časovnem obdobju, 10 ali več let nazaj, v magistrski nalogi smo 

opazovali obdobje 59 let. Za napoved smo uporabili linearno funkcijo trenda   Y a b  in 

eksponentno funkcijo trenda   xY a b . Metoda časovnega trenda (ang. time-trend method) 

nam je iz preteklih podatkov o gibanju potrošnje električne energije izračunala trend, ki je 

osnova za izračun potrošnje električne energije v prihodnosti. Prav tako so bili podatki o 

preteklem gibanju proizvodnje električne energije iz OVE osnova za izračun proizvodnje 

električne energije iz OVE v prihodnosti. Delež električne energije iz OVE v celotni porabi 

električne energije do leta 2020 smo nato izračunali tako, da smo napovedano vrednost 

proizvodnje električne energije iz OVE delili z napovedano vrednostjo bruto porabe električne 

energije. Za metodo časovnega trenda smo se odločili, ker je enostavna in omogoča hiter 

izračun napovedi. Kot pomanjkljivost bi omenili, da metoda ne upošteva odvisnost napovedi 

od drugih demografskih, ekonomskih in političnih spremenljivk (Miklič 2004, 14).  

5.1.6 Multikolinearnost 

Rezultate regresijske analize smo s pomočjo variančnega inflacijskega faktorja (VIF-variance 

inflation factor) testirali za prisotnost multikolinearnosti. Le-ta se pojavi, ko je neodvisna 

spremenljivka x v regresijskem modelu linearna kombinacija drugih neodvisnih spremenljivk. 

VIF smo izračunali po naslednji formuli             , pri čemer je R² determinacijski 
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koeficient enačbe. Vrednost VIF ne sme presegati številke 10, saj v tem primeru obstaja 

premočna koreliranost med neodvisnimi spremenljivkami. V tem primeru je potrebno 

problem multikolinearnosti odpraviti, saj v nasprotnem primeru rezultati regresijske analize 

niso dovolj natančni (Bastič 2006 in O’Brien 2007). 

5.1.7 Normalna porazdelitev proučevanih spremenljivk 

Zaradi omejitev pri razpoložljivosti podatkov smo za vsako proučevano in analizirano 

spremenljivko v multipli regresijski analizi oblikovali histogram in preverili, ali so vrednosti 

posamezne spremenljivke porazdeljene po normalni porazdelitvi. Kljub temu, da smo za 

preverjanje hipoteze H1 in H2 uporabili polletne časovne serije podatkov, je vzorec le-teh za 

regresijsko analizo omejen. Pri analizi hipoteze H1 smo uporabili od 31 do 37 opazovanj, za 

preverjanje hipoteze H2 pa 59 opazovanj. Majhno število opazovanj predstavlja omejitev v 

multipli regresijski analizi. Posebno omejitev predstavlja majhen vzorec gibanja BDP-ja, kjer 

je uporabljenih samo 31 opazovanj (polletne vrednosti od leta 1995 do prve polovice leta 

2010).  

5.1.8 Proučevane  spremenljivke 

V magistrski nalogi smo predpostavljali, da na bruto porabo električne energije vplivajo 

naslednje spremenljivke: realna cena električne energije in cena nadomestkov, kot so primarni 

energenti (nafta in zemeljski plin), število prebivalcev ter realna vrednost BDP-ja. Prav tako 

smo predpostavljali, da na delež električne energije iz OVE v celotni porabi električne 

energije vpliva proizvodnja električne energije iz OVE in bruto poraba električne energije.  

Bruto poraba električne energije 

Bruto poraba energije pomeni energetski proizvod, dobavljen za energetske namene industriji, 

prometu, gospodinjstvom, storitvenemu sektorju, vključno z javnim sektorjem, kmetijstvu, 

gozdarstvu in ribištvu, vključno z električno energijo in toploto, ki jo porabi energetska 

panoga za proizvodnjo električne in toplotne energije, ter izgubami električne energije  in 

toplote pri distribuciji in prenosu (Direktiva 2009/28/ES). Pomeni nacionalno proizvodnjo 

električne energije vključno s samoproizvodnjo plus uvoz minus izvoz (bruto nacionalna 

poraba električne energije). Bruto končno rabo sestavljajo končna raba v sektorjih industrija, 

promet, gospodinjstva in ostala raba (lastna raba elektrarn, raba energetskega sektorja in 

izgube v prenosu toplote ter električne energije) (MG 2006; Direktiva 2001/77/ES). 
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Cene energentov 

Absolutna raven cen energije in njihova gibanja imajo močan vpliv na skupno porabo energije 

in vplivajo na spremembo v povpraševanju po različnih gorivih. Rast cen energije je 

spodbuda za zmanjšanje rabe energije pri končnih porabnikih, s čimer se zmanjšuje vpliv na 

okolje. Relativne spremembe cen energentov, ki so zamenljivi med seboj, vplivajo na 

zamenjavo med gorivi. Odprtje trgov je pomembno za zagotavljanje konkurenčne oskrbe z 

energijo, predvsem industrijskih odjemalcev, za večjo učinkovitost poslovanja energetskih 

podjetij, večjo preglednost same oskrbe z energijo in energetskih trgov ter boljšo ponudbo 

energetskih storitev odjemalcem. Na splošno so se cene energentov glede na leto 1995 realno 

povečevale. Glavni razlog so visoke cene nafte in plina na mednarodnih trgih. V obdobju 

2000-2008 se je najbolj dvignila realna cena zemeljskega plina za gospodinjstva, sledi kurilno 

olje, zemeljski plin za industrijo, bencin ter dizel. Realna cena električne energije se je 

minimalno povišala (Česen 2009). 

 

Cene električne energije so se v Sloveniji po letu 1992 zviševale predvsem zaradi deregulacije 

na področju cen ter odprave križnega subvencioniranja. Cene električne energije so na splošno 

začele bolje odražati stroške njene proizvodnje. V industriji je bilo precejšno znižanje cen 

doseženo v letu 1999, zaradi večje konkurenčnosti med ponudniki energije, kot posledica 

odpiranja trga. V obdobju od leta 2000 do 2005 so se cene ustalile in do večjih sprememb ni 

več prihajalo. V letu 2006 so se cene električne energije začele realno povečevati, predvsem 

kot posledica večjega povpraševanja, pomanjkanja ponudbe električne energije in višjih cen 

naftnih derivatov na svetovnem trgu, takšen trend se je nadaljeval tudi v letu 2008. Nato je 

bilo mogoče zaznati nekoliko znižanje cen zaradi finančne in gospodarske krize. Gibanje cen 

električne energije za gospodinjstva je bilo v obdobju od 1995 do 2000 podobno kot pri 

industriji, pri čemer je bil glavni razlog za dvig višja davčna obremenitev. Po letu 2000 pri 

cenah za gospodinjstva ni bilo večjih sprememb. Glavni razlog za to je državni nadzor cen. 

1. julija 2007 je prišlo do popolnega odprtja trga, kar pa še ni prineslo vidnejših cenovnih 

sprememb (Česen 2009). Končna cena električne energije, ki se od leta 2009 zaračunava 

odjemalcem električne energije je sestavljena iz naslednjih elementov: cena za dobavo 

električne energije, cena za uporabo omrežja, prispevek za zagotavljanje zanesljive oskrbe z 

električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije (prispevek DVE) in prispevek 

za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom 

in iz obnovljivih virov36 (prispevek OVE), strošek dobavitelja (za gospodinjski odjem), 

trošarina na električno energijo, davek na dodano vrednost (MG 2009, 18-20).  

 

                                                
36

 V skladu s spremembami in dopolnitvami EZ in sprejetimi uredbami se od januarja 2009 vsem 

odjemalcem električne energije obračunavata nova prispevka (prispevek DVE in prispevek OVE), ki 
jih določa Vlada RS (MG 2009, 24). 
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Nafta je zaradi vsestranske uporabnosti prvo svetovno referenčno gorivo. Cene nafte so dobro 

korelirane med posameznimi tržnimi točkami, tako, da lahko govorimo o enotnem svetovnem 

trgu. Cene nafte ali naftnih derivatov so najpogostejša osnova tudi za pogodbe o dobavi 

drugih goriv (Merše idr. 2003, 17-18). Slovenija je ena redkih držav EU, ki v celoti regulira 

ceno naftnih derivatov. Predpisano ima metodologijo za oblikovanje osnovne cene goriv, 

država pa na končno ceno vpliva tudi z določanjem višine trošarine. Osnovni namen uvedbe 

nadzora cen naftnih derivatov je bila zaščita potrošnikov pred oligopolnim določanjem 

osnovnih cen s strani trgovcev goriv in tudi možnost izvajanja zaščitnih ukrepov pred 

vplivom svetovnih cen nafte na inflacijo v Sloveniji. Cene naftnih derivatov so se od leta 

1995 naprej realno povečevale s povprečno letno stopnjo rasti nad 4,5 %, vendar glavni razlog 

za rast v obdobju pred letom 2000 in po njem ni enak. V prvem obdobju je bila rast cen 

posledica predvsem višje obdavčitve naftnih derivatov (uvedba trošarine in DDV), medtem ko 

je bil glavni razlog za rast maloprodajnih cen naftnih derivatov v zadnjih letih predvsem 

posledica rasti osnovne cene goriv zaradi visokih cen nafte na svetovnih trgih (Česen 2009). 

Mednarodna energetska agencija (IEA) je v predvidevanjih, objavljenih novembra 2008,  

napovedala, da se bodo razmere leta 2030 zelo spremenile. Predvideva nestabilne in 

spremenljive cene nafte na svetovnem trgu, v povprečju okrog 100 ameriških dolarjev za sod 

do leta 2015, potem pa postopno rast do nominalne cene 200 ameriških dolarjev za sod v letu 

2030, z možnimi občasnimi kratkotrajnimi večjimi nihanji cen. Znižanje cen zaradi finančne 

krize naj bi po letu 2015 preglasili veliki pritiski po višanju cen zaradi naraščajočih mejnih 

stroškov proizvodnje (Urbančič idr. 2009b, 7). 

 

Cene zemeljskega plina se pogodbeno največkrat vežejo na ceno nafte, kar je osnovano 

predvsem na zamisli o tem, da dobavitelj zemeljskega plina prevzema večino tržnih tveganj, 

seveda pa tudi dobičkov, ki izhajajo iz dejansko nižjih stroškov dobave (Merše idr. 2003, 

17-19). Do leta 1999 je za Slovenijo značilna zmerna rast cen zemeljskega plina, ki je postala 

v obdobju od leta 1999 do 2001 precej bolj intenzivna. V obdobju med 1995 do 2000 je bila 

glavni razlog za dvig cene zemeljskega plina višja davčna obremenitev. Po letu 2000 je 

možno opaziti nestanovitno gibanje cen tako pri gospodinjskih kot industrijskih uporabnikih, 

v zadnjih letih pa je opazen močan trend rasti. Cene zemeljskega plina za industrijske 

odjemalce so bile leta 2008 glede na leto 2000 realno višje, več kot za 60 %, za gospodinjstva 

pa kar za dobrih 80 %. Glavni razlog za dvig končnih cen je višja osnovna cena zemeljskega 

plina, kot posledica višjih uvoznih cen in splošnih razmer na mednarodnih trgih zemeljskega 

plina (Česen 2009). Po predvidevanjih Mednarodne agencije za energijo bo zemeljski plin do 

leta 2030 v primerjavi z nafto nekoliko pridobil na konkurenčnosti. Povezava med cenami 

nafte in zemeljskega plina ostaja močna. Neposredna povezava z dolgoročnimi pogodbami za 

dobave plina, vezanimi na svetovne cene nafte. Posredna povezava s konkurenco med gorivi 

pri končnih porabnikih in proizvajalcih električne energije. Zaradi povezave s ceno nafte tudi 

razlike med regionalnimi trgi zemeljskega plina ostajajo majhne kljub temu, da trgovanja med 

regijami ni veliko. Cene zemeljskega plina naj bi se med letom 2010 in 2030 ponovno 
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povečale za 22 %, v istem obdobju pričakujejo 27 % povečanje cene nafte. Projekcija je bila 

pripravljena v času pregrevanja gospodarstva, vendar naj bi bilo znižanje cen zaradi finančne 

krize zgolj prehodno, po letu 2015 pa so ponovno pričakovane visoke cene energentov 

(Urbančič idr. 2009b, 15). 

Število prebivalcev 

Raven rodnosti se v modernih razvitih deželah znižuje, pretežno zaradi sprememb vrednot v 

življenju, ki so jih prinesle industrializacija in urbanizacija. Slovenija ni izjema, saj se rodnost 

znižuje vsaj že 100 let. Začela se je zniževati ob koncu 19 stoletja ter je bila v začetku 

21 stoletja najnižja v Evropi in na svetu (Šircelj 2006, 3). Kljub zadnjim pozitivnim 

spremembam v Sloveniji (od leta 2006 naprej imamo pozitiven naravni prirast - razliko med 

rojenimi in umrlimi)  je rodnost v Sloveniji še vedno prenizka, da bi bilo zagotovljeno 

obnavljanje prebivalstva. Vseeno se postavlja vprašanje ali so vzroki tega nenadnega 

povišanja rodnosti, zgolj posledica večjega števila žensk v rodni dobi v tem času (posledica 

rojstev izpred 1980 leta) ali kaj drugega. Velikost, starostna in spolna sestava ter regionalna 

razporejenost evropskega prebivalstva in prebivalstva Slovenije so in bodo v naslednjih 

desetletjih odvisne od prihodnjih vrednosti rodnosti, umrljivosti in selitvenosti, hkrati pa so ti 

dejavniki medsebojno odvisni ter hkrati pod močnim vplivom socialnih in gospodarskih 

dejavnikov okolja. Omenjeni dejavniki so v zadnjih letih zaradi nizke rodnosti in 

podaljšanega trajanja življenja še dodatno vplivali na pospešeno staranje prebivalstva (Vertot 

2008, 1). Demografska projekcija prebivalstva, ki je povzeta po Eurostatu predpostavlja 

počasno daljšanje pričakovane življenjske dobe, ki naj bi se do leta 2050 podaljšala do skoraj 

80 let za moške in do nekaj več kot 85 let za ženske. Predpostavlja tudi vnovično oživitev 

koeficienta rodnosti, vendar le do ravni 1,5 otroka na žensko v rodni dobi, ki naj bi jo dosegli 

šele leta 2027, ter v povprečju višji selitveni prirast, kot smo ga poznali v preteklih desetih 

letih. Število prebivalcev Slovenije bi po tej projekciji najprej še naraščalo do leta 2014 (na 

2 milijona 18 tisoč), potem pa bi se začelo počasi zmanjševati. Starostna sestava prebivalstva 

bo leta 2030 precej različna od sedanje, saj bo otrok in delovno aktivnega prebivalstva manj, 

povečalo pa se bo število starih prebivalcev (nad 65 let) (ELES 2009, 22). 

Bruto domači proizvod  

BDP je najpomembnejši agregat nacionalnih računov in najobsežnejše merilo celotne 

ekonomske aktivnosti (Suvorov, Rutar in Žitnik 2010). V slovenskih razmerah je BDP tudi 

tisti dejavnik, ki najodločilneje vpliva na obseg porabe električne energije. Ne turbulentne 

razmere v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, ne cenovna politika, ne odpiranje 

energetskih trgov nimajo na obseg porabe takšnega vpliva kot obseg in struktura BDP (ELES 

2007). Okrog 3 % letna gospodarska rast BDP iz predpristopnega obdobja naj bi po vključitvi 

v EU prišla v okoli 4 % gospodarsko rast. To naj bi bil rezultat pozitivnih ekonomskih 
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učinkov vključitve in pričakovanih finančnih vlaganj v razvoj gospodarske in družbene 

infrastrukture, podjetništvo, tehnološki razvoj ter človeški dejavnik (Merše idr. 2003, 83).  

Proizvodnja električne energije iz OVE 

Proizvodnja električne energije iz OVE je okolju najbolj prijazna, saj povzroča minimalne 

emisije TPG ter onesnaževanje zunanjega zraka. Za okolju prijaznejšo električno energijo je 

potrebno povečati proizvodnjo električne energije iz OVE, in sicer hitreje kot raste skupna 

proizvodnja električne energije. Zato je v okviru kazalca smiselno spremljati zlasti delež 

električne energije iz OVE v celotni porabi električne energije, ker to daje informacijo o tem 

ali postaja proizvodnja električne energije okolju prijaznejša ali ne (Česen 2009). Kazalec 

proizvodnje električne energije iz OVE prikazuje proizvodnjo električne energije iz vetrne, 

solarne, geotermalne in vodne energije ter z uporabo biomase. Proizvodnja električne energije 

iz biomase zajema proizvodnjo iz lesa in lesnih odpadkov, obnovljivih odpadkov (lužnica in 

slama), komunalnih trdnih odpadkov, bioplina (odlagališčni plin, plin čistilnih naprav in ostali 

bioplini) in tekočih biogoriv. Pod električno energijo iz obnovljivih virov spada naslednja 

električna energija. Električna energija, proizvedena v elektrarnah, ki uporabljajo izključno 

obnovljive vire energije (a). Delež električne energije iz OVE, ki je proizvedena v 

kombiniranih elektrarnah, ki uporabljajo tudi fosilna goriva (b). Električna energija iz točk 

a. in b., ki je uporabljena za polnjenje sistemov za shranjevanje energije, vendar brez 

električne energije, ki je proizvedena iz teh sistemov. Delež proizvedene električne energije iz 

OVE glede na skupno bruto porabo električne energije v Sloveniji spremlja SURS po 

metodologiji EUROSTAT. Izhodiščne vrednosti za Slovenijo so bile opredeljene po nekoliko 

drugačni metodologiji (namesto proizvodnje na generatorju je upoštevana proizvodnja na 

pragu), v podobnem položaju so še nekatere druge evropske države (MG 2006; MG 2010a). 

Delež električne energije iz OVE v celotni porabi električne energije 

Delež električne energije iz OVE v celotni porabi električne energije je razmerje med količino 

električne energije proizvedene iz OVE in bruto porabe električne energije. Za izračun deleža 

električne energije iz OVE, se proizvodnjo električne energije iz OVE deli z bruto domačo 

rabo električne energije. Delež proizvedene električne energije iz OVE glede na skupno bruto 

porabo električne energije v Sloveniji spremlja SURS po metodologiji EUROSTAT. 

Izhodiščne vrednosti za Slovenijo so bile opredeljene po nekoliko drugačni metodologiji 

(namesto proizvodnje na generatorju je upoštevana proizvodnja na pragu), v podobnem 

položaju so še nekatere druge evropske države (MG 2006). 



 

55 

5.2 Analiza in testiranje hipoteze H1 

5.2.1 Predpostavke hipoteze H1 

Predpostavljali smo, da so bruto poraba električne energije, povprečna realna cena električne 

energije, povprečna realna cena drugih energetskih virov, število prebivalcev in realna 

vrednost BDP-ja medsebojno povezani. Poraba električne energije v Sloveniji naj bi bila 

negativno povezana s povprečno realno ceno električne energije, pozitivno povezana z realno 

ceno nadomestkov, kot so primarni energenti (nafta in zemeljski plin), pozitivno povezana s 

številom prebivalcev ter pozitivno povezana z realno vrednostjo BDP-ja. Z multiplo 

regresijsko analizo smo dokazali, kako se odvisna spremenljivka spreminja v odvisnosti od 

spreminjanja neodvisnih spremenljivk. Najprej smo kot odvisno spremenljivko izpostavili 

bruto porabo električne energije. Tako smo analizirali odvisnost le-te od neodvisnih 

spremenljivk (povprečne realne cene električne energije za gospodinjski in poslovni odjem, 

povprečne realne cene zemeljskega plina za gospodinjski in poslovni odjem, povprečne realne 

cene Diesla D2, bencina NMB 95, kurilnega olja, realne vrednosti BDP-ja ter števila 

prebivalcev). Nato smo kot odvisno spremenljivko izpostavili še porabo električne energije v 

gospodinjstvih in porabo električne energije v industriji in analizirali odvisnost teh od zgoraj 

navedenih neodvisnih spremenljivk. Z namenom pridobitve večje pojasnjevalne moči smo 

kasneje  v analizo vključili še dodatno neodvisno spremenljivko čas. Tako smo želeli dodatno 

prikazati vpliv časa v smislu tehnološkega napredka na odvisno spremenljivko, porabo 

električne energije. Rezultate regresijske analize smo na osnovi VIF testirali na prisotnost 

multikolinearnosti in tako ugotovili ali neodvisne spremenljivke v regresijski analizi med 

seboj premočno korelirajo. Zaradi omejitev pri razpoložljivosti podatkov (predvsem pri 

gibanju BDP-ja) smo za vsako proučevano spremenljivko oblikovali histogram in preverili 

normalno porazdelitev.  

  

Enačbo regresijske hiperravnine smo zapisali: 

            

       

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

2 95BP a b EEGO b EEPO b ZPGO b ZPPO b D b NMB

b KOEL b BDP b PREB b ČAS
 

5.2.2 Korelacijska matrika 

Temeljni parameter v korelacijski analizi je korelacijski koeficient, kateri nam meri stopnjo 

korelacije med spremenljivkami in nam kaže jakost povezave (Kodrič 2008). Čim večji je 

koeficient korelacije, tem večja je povezanost. Numerična vrednost tega koeficienta znaša od 

-1 do 1. Korelacija je pozitivna, kadar rasti ene spremenljivke ustreza rast druge. Če pa je rast 

ene spremenljivke spremljana s padcem vrednosti v drugi spremenljivki, je korelacija 

negativna (Knežević 2006, 143-166). V korelacijski matriki v preglednici 2 so prikazani 

korelacijski koeficienti med proučevanimi spremenljivkami. Ugotavljamo, da je parcialna 
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korelacijska povezanost med proučevanimi spremenljivkami relativno močna. Največja je 

korelacijska povezanost med spremenljivkami: ZPGO in ZPPO, ZPGO in D2, ZPGO in 

KOEL, D2 in NMB 95, D2 in KOEL, D2 in BDP, NMB 95 in KOEL, NMB 95 in BDP, BP in 

NP, BP in IND, NP in IND, kjer Pearsonov koeficient korelacije nakazuje zelo močno, skoraj 

funkcionalno povezanost (Pearsonov koeficient je nad 0,9). O zelo močni povezanosti 

govorimo, kadar je višina koeficienta med 0,8 do 1. O funkcijski povezanosti pa govorimo, 

kadar vsaki vrednosti neke spremenljivke pripada samo ena vrednost v drugi spremenljivki in 

obratno (Knežević 2006, 143-166). Zelo močna korelacijska povezanost (Pearsonov 

koeficient med 0,8 in 0,9) je tudi pri naslednjih spremenljivkah: ZPGO in NMB 95, ZPGO in 

BDP, ZPGO in PREB, ZPPO in D2, ZPPO in KOEL, D2 in BP, D2 in NP, D2 in GO, D2 in 

ŠIR.P., NMB 95 in BP, NMB 95 in NP, NMB 95 in GO, NMB 95 in ŠIP.P., KOEL in BDP, 

KOEL in BP, KOEL in NP, BDP in BP, BDP in NP, BDP in GO, BDP in ŠIR.P., BP in 

IZGUBE, BP in GO, BP in ŠIR.P., NP in IZGUBE, NP in GO, NP in ŠIR.P., GO in ŠIR.P. 

Močno korelacijsko povezanost opazimo tudi med BP in ZPGO (0,751). O močni povezanosti 

govorimo, kadar je višina koeficienta med 0,6 in 0,8. Opisan odnos med spremenljivkami je 

vsebinsko razumljiv in logičen, saj rast bruto porabe električne energije ustreza rasti neto 

porabe električne energije, rasti porabe električne energije v industriji in gospodinjstvu, rasti 

realne cene bencina NMB 95, rasti BDP-ja, realni ceni diesla D2, izgubam in lastni rabi, rasti 

porabe električne energije v široki porabi, realni ceni kurilnega olja in zemeljskega plina za 

gospodinjski odjem. Koeficient korelacije je tukaj zelo blizu 1, kar označuje zelo močno 

pozitivno povezanost med spremenljivkami, kjer rast ene spremenljivke ustreza rasti druge.  

 

Korelacijski koeficient med spremenljivkami BP z ZPPO, PREB in EEGO znaša nad 0,4 do 

0,6, kar označuje zmerno pozitivno povezanost med spremenljivkami. O zmerni povezanosti 

med spremenljivkami govorimo, kadar je višina koeficienta med 0,4 in 0,6. Opazimo tudi 

zanemarljivo negativno korelacijo med BP in PROMET (Pearsonov koeficient je -0,009) in 

EEPO (-0,056). Pearsonov koeficient je tukaj blizu nič, zato skoraj ne obstaja linearna 

povezanost med spremenljivkama, ampak obstaja samo slučajna variabilnost. Kadar je višina 

koeficienta med 0 in 0,2 ni povezanosti med spremenljivkami ali pa je ta zelo šibka. Dobljeno 

si lahko razlagamo s tem, da je delež prometa v bruto porabi električne energije izredno 

majhen (dober odstotek) in zato rast porabe električne energije v prometu zanemarljivo 

ustreza rasti bruto porabe električne energije, med spremenljivkama je šibka korelacija. 

Presenetljivi so rezultati šibke negativne korelacije med BP in EEPO, saj smo tukaj 

pričakovali zmerno negativno povezanost med spremenljivkama. Pearsonov koeficient -0,056 

nam kaže, da med spremenljivkama ne obstaja linearna povezanost ali pa je šibka. Rast cene 

električne energije za poslovni odjem je le zanemarljivo spremljana s padcem vrednosti bruto 

porabe električne energije, oziroma med proučevanima spremenljivkama povezava ne obstaja. 

 

Zmerno negativno povezanost smo pričakovali med spremenljivkama BP in EEGO. 

Pearsonov koeficient 0,477 nam med omenjenima spremenljivkama kaže zmerno pozitivno in 
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ne negativno povezanost. Rasti bruto porabe električne energije v GWh torej ustreza zmerna 

rast realne cene električne energije za gospodinjski odjem. Dobljeno lahko razlagamo s tem, 

da je delež gospodinjskega odjema v bruto porabi električne energije relativno majhen ter da 

je bila cena električne energije za gospodinjski odjem vseskozi pod ravnjo tržne cene. Pri tem 

je potrebno omeniti, da je država pred popolnim odprtjem trga z električno energijo v letu 

2007, vseskozi zadrževala ceno električne energije za gospodinjske odjemalce pod ravnijo 

tržnih cen in tako na ravni države skušala ohraniti nizko inflacijo. Trg električne energije za 

gospodinjske odjemalce ni deloval tudi po popolnem odprtju v letu 2007. V letu 2009 pa smo 

tako zaznali padec realnih tržnih cen električne energije kot posledica gospodarske in 

finančne krize in s tem manjšega odjema električne energije. Pomembno je poudariti, da 

koeficient korelacije kaže samo kakšna je stopnja usklajenosti pri variiranju dveh variabel in 

da na osnovi koeficienta korelacije ne moremo govoriti o vzročno posledični zvezi med 

spremenljivkama. Ne moremo govoriti, da so spremembe v eni spremenljivki povzročile 

spremembe v drugi (Knežević 2006, 151). 

 

 

  



 

 

58 

Preglednica 4: Korelacijska matrika analiziranih spremenljivk 

 
Število opazovanj = 37 in 31 pri ZP in BDP, * Korelacija značilna na 0,05 ravni (2-stranska), 
** Korelacija značilna na 0,01 ravni (2-stranska). 

Vir: AGEN RS 2009; Ilić idr. 2008; MG 2005; MOPE 1992-2004; Petrol 2010; SI STAT; Trpin 

2007-2010; Zavod Republike Slovenije za statistiko 1996-2010. 

 

  

EEGO EEPO ZPGO ZPPO D2 NMB 95 KOEL BDP

EEGO Pearsonov koeficient 1 ,719(**) 0,254 ,393(*) ,506(**) ,476(**) ,361(*) 0,313

značilnost (2-stranska)  0 0,169 0,029 0,001 0,003 0,028 0,087

EEPO Pearsonov koeficient ,719(**) 1 -0,211 0,035 0,135 0,037 0,065 -0,252

značilnost (2-stranska) 0  0,254 0,851 0,418 0,825 0,698 0,172

ZPGO Pearsonov koeficient 0,254 -0,211 1 ,915(**) ,920(**) ,867(**) ,912(**) ,898(**)

značilnost (2-stranska) 0,169 0,254  0 0 0 0 0

ZPPO Pearsonov koeficient ,393(*) 0,035 ,915(**) 1 ,832(**) ,757(**) ,814(**) ,741(**)

značilnost (2-stranska) 0,029 0,851 0  0 0 0 0

D2 Pearsonov koeficient ,506(**) 0,135 ,920(**) ,832(**) 1 ,967(**) ,975(**) ,934(**)

značilnost (2-stranska) 0,001 0,418 0 0  0 0 0

NMB 95 Pearsonov koeficient ,476(**) 0,037 ,867(**) ,757(**) ,967(**) 1 ,933(**) ,933(**)

značilnost (2-stranska) 0,003 0,825 0 0 0  0 0

KOEL Pearsonov koeficient ,361(*) 0,065 ,912(**) ,814(**) ,975(**) ,933(**) 1 ,888(**)

značilnost (2-stranska) 0,028 0,698 0 0 0 0  0

BDP Pearsonov koeficient 0,313 -0,252 ,898(**) ,741(**) ,934(**) ,933(**) ,888(**) 1

značilnost (2-stranska) 0,087 0,172 0 0 0 0 0  

PREB Pearsonov koeficient 0,298 0,1 ,816(**) ,737(**) ,722(**) ,703(**) ,715(**) ,783(**)

 značilnost (2-stranska) 0,073 0,552 0 0 0 0 0 0

ČAS Pearsonov koeficient ,646(**) 0,155 ,906(**) ,785(**) ,900(**) ,888(**) ,835(**) ,947(**)

 značilnost (2-stranska) 0 0,358 0 0 0 0 0 0

BP Pearsonov koeficient ,477(**) -0,056 ,751(**) ,555(**) ,852(**) ,879(**) ,811(**) ,867(**)

značilnost (2-stranska) 0,003 0,742 0 0,001 0 0 0 0

IZGUBE Pearsonov koeficient ,656(**) 0,25 ,629(**) ,478(**) ,733(**) ,708(**) ,668(**) ,718(**)

značilnost (2-stranska) 0 0,135 0 0,007 0 0 0 0

NP Pearsonov koeficient ,430(**) -0,11 ,743(**) ,547(**) ,847(**) ,883(**) ,812(**) ,859(**)

značilnost (2-stranska) 0,008 0,519 0 0,001 0 0 0 0

GO Pearsonov koeficient ,480(**) 0,013 ,799(**) ,593(**) ,805(**) ,801(**) ,766(**) ,861(**)

značilnost (2-stranska) 0,003 0,938 0 0 0 0 0 0

ŠIR.P. Pearsonov koeficient ,614(**) 0,127 ,785(**) ,748(**) ,802(**) ,809(**) ,748(**) ,801(**)

značilnost (2-stranska) 0 0,455 0 0 0 0 0 0

PROMET Pearsonov koeficient ,446(**) ,685(**) -,560(**) -0,342 -0,053 -0,117 -0,086 -,530(**)

značilnost (2-stranska) 0,006 0 0,001 0,06 0,757 0,492 0,611 0,002

INDUST Pearsonov koeficient 0,209 -0,279 ,533(**) 0,309 ,712(**) ,769(**) ,697(**) ,677(**)

 značilnost (2-stranska) 0,215 0,095 0,002 0,091 0 0 0 0
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Preglednica 5: Korelacijska matrika analiziranih spremenljivk 

 
Število opazovanj = 37 in 31 pri ZP in BDP, * Korelacija značilna na 0,05 ravni (2-stranska), 

** Korelacija značilna na 0,01 ravni (2-stranska). 

Vir: AGEN RS 2009; Ilić idr. 2008; MG 2005; MOPE 1992-2004; Petrol 2010; SI STAT; Trpin 
2007-2010; Zavod Republike Slovenije za statistiko 1996-2010. 

5.2.3 Regresijska analiza 

Z multiplo linearno regresijo smo proučili linearni vpliv več neodvisnih spremenljivk 

(povprečna realna cena električne energije, povprečna realna cena drugih energetskih virov, 

število prebivalcev, realna vrednost BDP-ja) na odvisno spremenljivko (bruto poraba 

 PREB ČAS BP IZGUBE NP GO ŠIR.P. PROMET INDUST

EEGO Pearsonov koeficient 0,298 ,646(**) ,477(**) ,656(**) ,430(**) ,480(**) ,614(**) ,446(**) 0,209

značilnost (2-stranska) 0,073 0 0,003 0 0,008 0,003 0 0,006 0,215

EEPO Pearsonov koeficient 0,1 0,155 -0,056 0,25 -0,11 0,013 0,127 ,685(**) -0,279

značilnost (2-stranska) 0,552 0,358 0,742 0,135 0,519 0,938 0,455 0 0,095

ZPGO Pearsonov koeficient ,816(**) ,906(**) ,751(**) ,629(**) ,743(**) ,799(**) ,785(**) -,560(**) ,533(**)

značilnost (2-stranska) 0 0 0 0 0 0 0 0,001 0,002

ZPPO Pearsonov koeficient ,737(**) ,785(**) ,555(**) ,478(**) ,547(**) ,593(**) ,748(**) -0,342 0,309

značilnost (2-stranska) 0 0 0,001 0,007 0,001 0 0 0,06 0,091

D2 Pearsonov koeficient ,722(**) ,900(**) ,852(**) ,733(**) ,847(**) ,805(**) ,802(**) -0,053 ,712(**)

značilnost (2-stranska) 0 0 0 0 0 0 0 0,757 0

NMB 95 Pearsonov koeficient ,703(**) ,888(**) ,879(**) ,708(**) ,883(**) ,801(**) ,809(**) -0,117 ,769(**)

značilnost (2-stranska) 0 0 0 0 0 0 0 0,492 0

KOEL Pearsonov koeficient ,715(**) ,835(**) ,811(**) ,668(**) ,812(**) ,766(**) ,748(**) -0,086 ,697(**)

značilnost (2-stranska) 0 0 0 0 0 0 0 0,611 0

BDP Pearsonov koeficient ,783(**) ,947(**) ,867(**) ,718(**) ,859(**) ,861(**) ,801(**) -,530(**) ,677(**)

značilnost (2-stranska) 0 0 0 0 0 0 0 0,002 0

PREB Pearsonov koeficient 1 ,747(**) ,536(**) ,450(**) ,536(**) ,725(**) ,622(**) -,378(*) ,349(*)

 značilnost (2-stranska)  0 0,001 0,005 0,001 0 0 0,021 0,034

ČAS Pearsonov koeficient ,747(**) 1 ,921(**) ,861(**) ,904(**) ,920(**) ,901(**) -0,007 ,718(**)

 značilnost (2-stranska) 0  0 0 0 0 0 0,967 0

BP Pearsonov koeficient ,536(**) ,921(**) 1 ,858(**) ,996(**) ,883(**) ,830(**) -0,009 ,911(**)

značilnost (2-stranska) 0,001 0  0 0 0 0 0,96 0

IZGUBE Pearsonov koeficient ,450(**) ,861(**) ,858(**) 1 ,806(**) ,751(**) ,773(**) 0,244 ,662(**)

značilnost (2-stranska) 0,005 0 0  0 0 0 0,146 0

NP Pearsonov koeficient ,536(**) ,904(**) ,996(**) ,806(**) 1 ,881(**) ,816(**) -0,054 ,929(**)

značilnost (2-stranska) 0,001 0 0 0  0 0 0,751 0

GO Pearsonov koeficient ,725(**) ,920(**) ,883(**) ,751(**) ,881(**) 1 ,808(**) -0,122 ,715(**)

značilnost (2-stranska) 0 0 0 0 0  0 0,473 0

ŠIR.P. Pearsonov koeficient ,622(**) ,901(**) ,830(**) ,773(**) ,816(**) ,808(**) 1 -0,029 ,554(**)

značilnost (2-stranska) 0 0 0 0 0 0  0,863 0

PROMET Pearsonov koeficient -,378(*) -0,007 -0,009 0,244 -0,054 -0,122 -0,029 1 -0,086

značilnost (2-stranska) 0,021 0,967 0,96 0,146 0,751 0,473 0,863  0,611

INDUST Pearsonov koeficient ,349(*) ,718(**) ,911(**) ,662(**) ,929(**) ,715(**) ,554(**) -0,086 1

 značilnost (2-stranska) 0,034 0 0 0 0 0 0 0,611  



 

 

60 

električne energije). Nato smo kot odvisno spremenljivko vzeli še porabo električne energije v 

gospodinjstvih in porabo električne energije industriji. Prvotno smo naredili analizo samo z 

omenjenimi spremenljivkami, kasneje smo dodali še spremenljivko čas in s tem prikazali še 

vpliv časovne komponente v smislu tehnološkega napredka. 

Bruto poraba električne energije 

Oceno regresijske funkcije pri bruto porabi električne energije smo zapisali:  

          

        

13.233 30.737 45.490 230 159 4.509 2

967 95 3.067 0,65 0,004 ,sta t ist i na  zna ilnost 0,05

BP EEGO EEPO ZPGO ZPPO D

NMB KOEL BDP PREB č č
 

 

Parcialni regresijski koeficient nam pove, koliko se v povprečju spremeni odvisna 

spremenljivka y, če se neodvisna x spremeni za eno enoto, pri čemer so ostale spremenljivke 

x nespremenjene (Kodrič 2008). Na osnovi podatkov, ocenjujemo, da se bruto poraba 

električne energije v povprečju zmanjša za 30.737 GWh, če se cena električne energije za 

gospodinjski odjem poveča za 1 EUR na kWh, vse ostale spremenljivke ostanejo 

nespremenjene. Prav tako se bruto poraba električne energije v povprečju zmanjša za 

45.490 GWh, če se cena električne energije za poslovni odjem poveča za 1 EUR na kWh, vse 

ostale spremenljivke ostanejo nespremenjene. Bruto poraba električne energije se v povprečju 

zmanjša za 230 GWh, če se cena zemeljskega plina za gospodinjski odjem poveča za 1 EUR 

na GJ, vse ostale spremenljivke ostanejo nespremenjene. Bruto poraba električne energije se v 

povprečju poveča za 159 GWh, če se cena zemeljskega plina za poslovni odjem poveča za 

1 EUR na GJ, vse ostale spremenljivke ostanejo nespremenjene. Bruto poraba električne 

energije se v povprečju poveča za 4.509 GWh, če se cena Diesla D2 poveča za 1 EUR na l, 

vse ostale spremenljivke ostanejo nespremenjene. Bruto poraba električne energije se v 

povprečju zmanjša za 967 GWh, če se cena bencina NMB95 poveča za 1 EUR na l, vse ostale 

spremenljivke ostanejo nespremenjene. Bruto poraba električne energije se v povprečju 

zmanjša za 3.067 GWh, če se cena kurilnega olja poveča za 1 EUR na l, vse ostale 

spremenljivke ostanejo nespremenjene. Bruto poraba električne energije se v povprečju 

poveča za 0,65 GWh, če se BDP poveča za 1 mio EUR, vse ostale spremenljivke ostanejo 

nespremenjene. Bruto poraba električne energije se v povprečju zmanjša za 0,004 GWh, če se 

število prebivalcev poveča za eno, vse ostale spremenljivke ostanejo nespremenjene.  

 

Na osnovi popravljenega determinacijskega koeficienta, ki znaša 0,875, ocenjujemo, da 

87,5 % variabilnosti v bruto porabi električne energije pojasnimo z linearno odvisnostjo od 

predpostavljenih dejavnikov (povprečna realna cena električne energije, povprečna realna 

cena drugih energetskih virov, število prebivalcev, realna vrednost BDP-ja). Preostalih 12,5 % 

variabilnosti pa povzročajo neznani, med njimi vsaj slučajni dejavniki. Ta preostanek variance 

je nepojasnjen. Na osnovi korelacijskega koeficienta, ki znaša 0,955, ocenjujemo, da je 

odvisnost bruto porabe električne energije od predpostavljenih dejavnikov (povprečna realna 
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cena električne energije, povprečna realna cena drugih energetskih virov, število prebivalcev, 

realna vrednost BDP-ja) zelo močna (je nad 0,95).  

 

Na osnovi multiple regresijske analize predpostavljeno hipotezo H1 ne moremo v celoti 

potrditi. Z analizo smo potrdili, da je bruto poraba električne energije v Sloveniji negativno 

povezana s povprečno realno ceno električne energije za gospodinjski in poslovni odjem, 

pozitivno povezana z realno ceno zemeljskega plina za poslovni odjem, realno ceno Diesla 

D2 ter pozitivno povezana z realno vrednostjo BDP-ja. Ne moremo pa potrditi, da je bruto 

poraba električne energije pozitivno povezana z realno ceno zemeljskega plina za 

gospodinjski odjem, realno ceno bencina, kurilnega olja in s številom prebivalcev. Z analizo 

smo ugotovili, da je poraba električne energije negativno povezana z realno ceno zemeljskega 

plina za gospodinjski odjem, realno ceno bencina, kurilnega olja in številom prebivalcev, kar 

je v nasprotju s predpostavljeno hipotezo H1. Ker smo pričakovali, da se v primeru zvišanja 

cene ZPGO, NMB95, KOEL in PREB poveča in ne zmanjša BP, dobljeno razlagamo z 

obratnim potrošnikovim odzivom. Odjemalci se na dvig cene ZPGO, NMB95, KOEL ne 

odzovejo s povečano porabo električne energije, ampak verjetno izberejo drug nadomestek 

kot električno energijo. Pri tem dodajamo, da so električna energija za gospodinjski in 

poslovni odjem, kurilno olje, nafta, zemeljski plin ter bencin komplementarne dobrine, saj se 

pri zadovoljevanju potreb dopolnjujejo in jih lahko trošimo skupaj. Medtem ko so določene 

dobrine, npr. bencin, nafta, električna energija ter zemeljski plin, električna energija in kurilno 

olje, nadomestki, saj se pri zadovoljevanju potreb lahko nadomeščajo. Ker hipotezo H1 na 

osnovi predhodne multiple regresijske analize nismo mogli v celoti potrditi, smo se odločili, 

da v analizo vključimo dodatno spremenljivko čas. Zanimalo nas je, kako časovna 

komponenta, torej tehnološki napredek spremeni rezultate analize. 

 

Oceno regresijske funkcije za bruto porabo električne energije pri dodani spremenljivki čas 

smo zapisali: 

          

         



46.652 41.754 5.182 102 43 3.147 2

2.535 95 2.652 0,092 0,020 107 ,sta t ist i na

zna ilnost 0,05

BP EEGO EEPO ZPGO ZPPO D

NMB KOEL BDP PREB ČAS č

č

 

 

Na osnovi podatkov pri dodani spremenljivki čas, ocenjujemo, da se BP v povprečju zmanjša 

za 41.754 GWh, če se EEGO poveča za 1 EUR na kWh, vse ostale spremenljivke ostanejo 

nespremenjene. Prav tako se ob nespremenjenih ostalih spremenljivkah BP v povprečju 

zmanjša za 5.182 GWh, če se EEPO poveča za 1 EUR na kWh ter se v povprečju zmanjša za 

102 GWh, če se ZPGO za 1 EUR na GJ, se v povprečju zmanjša za 43 GWh, če se ZPPO 

poveča za 1 EUR na GJ, se v povprečju zmanjša  za 3.147 GWh, če se D2 poveča za 1 EUR 

na l, se v povprečju poveča za 2.535 GWh, če se NMB95 poveča za 1 EUR na l, se v 

povprečju poveča za 2.652 GWh, če se KOEL poveča za 1 EUR na l, se v povprečju poveča 
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za 0,092 GWh, če se BDP poveča za 1 mio EUR, se v povprečju zmanjša za 0,02 GWh, če se 

PREB poveča za eno in se v povprečju poveča za 107 GWh, če se čas poveča za eno leto.  

 

Pri dodani spremenljivki čas lahko na osnovi popravljenega determinacijskega koeficienta, ki  

znaša 0,959, ocenjujemo, da lahko sedaj 95,9 %  (brez dodane spremenljivke čas je bilo 

87,5 %) variabilnosti v bruto porabi električne energije pojasnimo z linearno odvisnostjo od 

predpostavljenih dejavnikov. Preostalih 4,1 % variabilnosti pa povzročajo neznani, med njimi 

vsaj slučajni dejavniki. Ta preostanek variance je nepojasnjen. Korelacijski koeficient znaša 

0,986, zato ocenjujemo, da je odvisnost bruto porabe električne energije od predpostavljenih 

dejavnikov zelo močna (je krepko nad 0,95).  

 

V kolikor ne bi testirali prisotnost multikolinearnosti v preglednici 6, bi v regresijskem 

modelu na osnovi dodane spremenljivke čas, hipotezo H1 lahko potrdili v naslednjem obsegu. 

Potrdili bi lahko, da je poraba električne energije v Sloveniji negativno povezana s povprečno 

realno ceno električne energije za gospodinjski in poslovni odjem, pozitivno povezana z 

realno ceno nadomestkov (bencina in kurilnega olja), pozitivno povezana z realno vrednostjo 

BDP in pozitivno povezana s časom v smislu tehnološkega napredka. Vseeno pa na osnovi 

analize ne bi mogli potrditi, da je bruto poraba električne energije pozitivno povezana z realno 

ceno zemeljskega plina za gospodinjski in poslovni odjem, realno ceno diesla in številom 

prebivalcev. Obe enačbi regresijske hiperravnine (brez iz z dodano neodvisno spremenljivko 

čas) potrjujeta del hipoteze H1, da je bruto poraba električne energije v Sloveniji negativno 

povezana s povprečno realno ceno električne energije za gospodinjski in poslovni odjem, 

pozitivno povezana z realno vrednostjo BDP-ja. Prav tako obe enačbi ne potrjujeta, da je 

bruto poraba električne energije pozitivno povezana (ampak je negativno) s povprečno realno 

ceno zemeljskega plina za gospodinjski odjem in s številom prebivalcev. Pri ostalih 

neodvisnih spremenljivkah (ZPPO, D2, NMB95, KOEL) pridemo do različnih rezultatov v 

primeru, ali pri analizi uporabimo dodatno neodvisno spremenljivko čas ali ne. Pri testu 

multikolinearnosti smo ugotovili, da vrednost VIF v regresijskem modelu

 

za ocenjevanje 

bruto porabe električne energije (z dodano neodvisno spremenljivko čas) znaša 24, kar krepko 

presega mejno vrednost 10. Na osnovi tega ugotavljamo, da je dodana neodvisna 

spremenljivka čas v regresijskem modelu linearna kombinacija ostalih neodvisnih 

spremenljivk. Zaradi problema multikolinearnosi rezultati regresijske analize pri dodani 

spremenljivki čas za H1 niso dovolj natančni. Na osnovi tega lahko upoštevamo kot 

verodostojne samo ugotovitve regresijske analize brez dodane spremenljivke čas. V 

nadaljevanju smo analizirali odvisnost ostalih spremenljivk (porabo električne energije v 

gospodinjstvih in porabo električne v industriji) v odvisnosti od navedenih neodvisnih 

spremenljivk. Kasneje smo dodali še spremenljivko čas in primerjali dobljeno. 
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Poraba električne energije v gospodinjstvu 

Oceno regresijske funkcije za porabo električne energije v gospodinjstvih smo zapisali: 

          

       

3.472 725 4.247 29 30 408 2

417 95 223 0,055 0,002

GO EEGO EEPO ZPGO ZPPO D

NMB KOEL BDP PREB
 

 

Na osnovi podatkov, ocenjujemo, da se poraba električne energije v gospodinjstvih v 

povprečju poveča za 725 GWh, če se cena električne energije za gospodinjski odjem poveča 

za 1 EUR na kWh, vse ostale spremenljivke ostanejo nespremenjene. Poraba električne 

energije v gospodinjstvih se zmanjša za 4.247 GWh, če se cena električne energije za 

poslovni odjem poveča za 1 EUR na kWh, vse ostale spremenljivke ostanejo nespremenjene. 

Poraba električne energije v gospodinjstvih se v povprečju poveča za 29 GWh, če se cena 

zemeljskega plina za gospodinjski odjem poveča za 1 EUR na GJ, vse ostale spremenljivke 

ostanejo nespremenjene. Poraba električne energije v gospodinjstvih se v povprečju zmanjša 

za 30 GWh, če se cena zemeljskega plina za poslovni odjem poveča za 1 EUR na GJ, vse 

ostale spremenljivke ostanejo nespremenjene. Poraba električne energije v gospodinjstvih se v 

povprečju poveča za 408 GWh, če se cena Diesla D2 poveča za 1 EUR na l, vse ostale 

spremenljivke ostanejo nespremenjene. Poraba električne energije v gospodinjstvih se v 

povprečju zmanjša za 417 GWh, če se cena bencina NMB95 poveča za 1 EUR na l, vse ostale 

spremenljivke ostanejo nespremenjene. Poraba električne energije v gospodinjstvih se v 

povprečju zmanjša za 223 GWh, če se cena kurilnega olja poveča za 1 EUR na l, vse ostale 

spremenljivke ostanejo nespremenjene. Poraba električne energije se v gospodinjstvih v 

povprečju poveča za 0,06 GWh, če se BDP poveča za 1 mio EUR, vse ostale spremenljivke 

ostanejo nespremenjene. Poraba električne energije v gospodinjstvih se v povprečju poveča za 

0,002 GWh, če se število prebivalcev poveča za eno, vse ostale spremenljivke ostanejo 

nespremenjene. 

 

Na osnovi popravljenega determinacijskega koeficienta, ki znaša 0,78, ocenjujemo, da lahko 

78 % variabilnosti porabe električne energije v gospodinjstvih pojasnimo z linearno 

odvisnostjo od predpostavljenih dejavnikov (povprečna realna cena električne energije, 

povprečna realna cena drugih energetskih virov, število prebivalcev, realna vrednost BDP-ja). 

Preostalih 22 % variabilnosti pa povzročajo neznani, med njimi vsaj slučajni dejavniki. Na 

osnovi korelacijskega koeficienta, ki znaša 0,920, ocenjujemo, da je odvisnost porabe 

električne energije v gospodinjstvih od predpostavljenih dejavnikov (povprečna realna cena 

električne energije, povprečna realna cena drugih energetskih virov, število prebivalcev, 

realna vrednost BDP-ja) močna.  

 

Rezultati multiple regresijske analize ne potrjujejo predpostavke v hipotezi H1, saj se poraba 

električne energije v gospodinjstvih poveča (in ne zmanjša, kot je predpostavljeno v H1), če 

se cena električne energije za gospodinjski odjem poveča in vse ostale spremenljivke ostanejo 
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nespremenjene. Na osnovi tega smo se odločili, da v analizo vključimo dodatno 

spremenljivko čas.  

 

Oceno regresijske funkcije za porabo električne energije v gospodinjstvih pri dodani 

spremenljivki čas smo zapisali: 

            

        

940 729 1.074 46 56 602 2 45 95

532 0,018 0,00 14 ,sta t ist i na  zna ilnost 0,05

GO EEGO EEPO ZPGO ZPPO D NMB

KOEL BDP PREB ČAS č č
 

 

Na osnovi podatkov pri dodani spremenljivki čas, ocenjujemo, da se GO v povprečju zmanjša 

za 729 GWh, če se EEGO poveča za 1 EUR na kWh, vse ostale spremenljivke ostanejo 

nespremenjene. Prav tako se ob nespremenjenih ostalih spremenljivkah GO poveča za 

1.074 GWh, če se EEPO poveča za 1 EUR na kWh ter se v povprečju poveča za 46 GWh, če 

se ZPGO poveča za 1 EUR na GJ, se v povprečju zmanjša za 56 GWh, če se ZPPO poveča za 

1 EUR na GJ, se v povprečju zmanjša za 602 GWh, če se D2 poveča za 1 EUR na l, se v 

povprečju poveča 45 GWh, če se NMB95 poveča za 1 EUR na l, se v povprečju poveča za 

532 GWh, če se KOEL poveča za 1 EUR na l, v povprečju zmanjša za 0,018 GWh, če se BDP 

poveča za 1 mio EUR, ostane nespremenjena, če se PREB poveča za eno ter se v povprečju 

poveča za  14 GWh, če se čas poveča za eno leto. 

 

Pri dodani novi spremenljivki čas, na osnovi popravljenega determinacijskega koeficienta, ki 

znaša 0,835 (predhodno je znašal 0,78), ocenjujemo, da lahko 83,5 % variabilnosti porabe 

električne energije v gospodinjstvih pojasnimo z linearno odvisnostjo od predpostavljenih 

dejavnikov. Preostalih 16,5 % variabilnosti pa povzročajo neznani, med njimi vsaj slučajni 

dejavniki. Na osnovi korelacijskega koeficienta, ki znaša 0,943 (predhodno je znašal 0,920), 

ocenjujemo, da je odvisnost porabe električne energije v gospodinjstvih od predpostavljenih 

dejavnikov močna.  

 

Vključitev dodatne spremenljivke čas v multiplo regresijsko analizo je bila dobra odločitev, 

saj dobljeni rezultati analize sedaj potrjujejo predpostavljeno hipotezo H1, da se 

gospodinjstva na dvig cene električne energije za gospodinjski odjem odzovejo z 

zmanjševanjem porabe električne energije.   

Poraba električne energije v industriji 

Oceno regresijske funkcije za porabo električne energije v industriji smo zapisali: 

          

        

14.319 41.485 19.781 64 39 4.570 2

1.300 95 3.499 0,25 0,005 ,sta t ist i na  zna ilnost 0,05

INDUS T EEGO EEPO ZPGO ZPPO D

NMB KOEL BDP PREB č č  

 

Na osnovi podatkov, ocenjujemo, da se poraba električne energije v industriji v povprečju 

zmanjša za 41.485 GWh, če se cena električne energije za gospodinjski odjem poveča za 
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1 EUR na kWh, vse ostale spremenljivke ostanejo nespremenjene. Poraba električne energije 

v industriji se v zmanjša za 19.781 GWh, če se cena električne energije za poslovni odjem 

poveča za 1 EUR na kWh, vse ostale spremenljivke ostanejo nespremenjene. Poraba 

električne energije v industriji se v povprečju zmanjša za 64 GWh, če se cena zemeljskega 

plina za gospodinjski odjem poveča za 1 EUR na GJ, vse ostale spremenljivke ostanejo 

nespremenjene. Poraba električne energije v industriji se v povprečju zmanjša za 39 GWh, če 

se cena zemeljskega plina za poslovni odjem poveča za 1 EUR na GJ, vse ostale 

spremenljivke ostanejo nespremenjene. Poraba električne energije v industriji se v povprečju 

poveča za 4.570 GWh, če se cena Diesla D2 poveča za 1 EUR na l, vse ostale spremenljivke 

ostanejo nespremenjene. Poraba električne energije v industriji se v povprečju poveča za 

1.300 GWh, če se cena bencina NMB95 poveča za 1 EUR na l, vse ostale spremenljivke 

ostanejo nespremenjene. Poraba električne energije v industriji se v povprečju zmanjša za 

3.499 GWh, če se cena kurilnega olja poveča za 1 EUR na l, vse ostale spremenljivke 

ostanejo nespremenjene. Poraba električne energije se v industriji v povprečju poveča za 

0,25 GWh, če se BDP poveča za 1 mio EUR, vse ostale spremenljivke ostanejo 

nespremenjene. Poraba električne energije v industriji se v povprečju zmanjša za 0,005 GWh, 

če se število prebivalcev poveča za eno, vse ostale spremenljivke ostanejo nespremenjene. 

 

Na osnovi popravljenega determinacijskega koeficienta, ki znaša 0,746, ocenjujemo, da lahko 

74,6 % variabilnosti porabe električne energije v industriji pojasnimo z linearno odvisnostjo 

od predpostavljenih dejavnikov (povprečna realna cena električne energije, povprečna realna 

cena drugih energetskih virov, število prebivalcev, realna vrednost BDP-ja). Preostalih 25,4 % 

variabilnosti pa povzročajo neznani, med njimi vsaj slučajni dejavniki. Na osnovi 

korelacijskega koeficienta, ki znaša 0,907, ocenjujemo, da je odvisnost porabe električne 

energije v industriji od predpostavljenih dejavnikov (povprečna realna cena električne 

energije, povprečna realna cena drugih energetskih virov, število prebivalcev, realna vrednost 

BDP-ja) močna.  

 

Rezultati multiple regresijske analize, nam v primeru, da porabo električne energije v 

industriji izpostavimo kot odvisno spremenljivko potrjujejo predpostavke hipoteze H1, da se 

ob nespremenjenih ostalih spremenljivkah poraba električne energije v industriji zmanjšuje, 

če se cena električne energije za poslovni odjem povečuje. Torej, industrija se na dvig cene 

električne energije za poslovni odjem odzove z zmanjševanjem porabe električne energije. 

Dobljene rezultate porabe električne energije v industriji smo primerjali z rezultati raziskave 

Paplerja in Bojneca (2006), katera je bila narejena na distribucijskem podjetju Elektro 

Gorenjska. V raziskavi sta potrdila, da je povpraševanje po električni energiji v industriji 

pozitivno povezano z rastjo realnega dohodka in negativno z rastjo realnih cen električne 

energije za industrijo (Papler in Bojnec 2006, 115-129). Torej, porast porabe električne 

energije v industriji na Gorenjskem, je v statistično značilni povezavi s povečanjem realnega 

BDP-ja v isti regiji (Bojnec in Papler 2006b). Na drugi strani pa zvišanje realne cene 
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električne energije za enako skupino industrijskih uporabnikov zmanjšuje povpraševanje.  

Prav tako zvišanje realnih cen električne energije za druge industrijske skupine vodi k 

zmanjšanju povpraševanja po električni energiji v industriji (Papler in Bojnec 2006, 115-129). 

Kljub temu, da je omenjena raziskava zajemala podatke o ceni visoke tarife (VT) za poslovni 

odjem, so rezultati raziskave primerljivi z rezultati naše raziskave, kjer smo uporabili podatek 

o povprečni ceni  električne energije za tipično porabniško skupino industrijskih odjemalcev 

ID, katera zajema letno porabo električne energije 1.250 MWh. Tudi raziskava magistrske 

naloge potrjuje, da je bruto poraba električne energije negativno povezana s povprečno realno 

ceno električne energije za poslovni odjem ter pozitivno povezana z realno vrednostjo 

BDP-ja. Kljub temu, da dobljeni rezultati potrjujejo predvideno v hipotezi H1, smo se 

odločili, da bomo za primerjavo vseeno v raziskavo vključili dodatno spremenljivko čas. S 

tem bomo pojasnili še vpliv tehnološkega napredka na proučevano odvisno spremenljivko. 

  

Oceno regresijske funkcije za porabo električne energije v industriji pri dodani spremenljivki 

čas smo zapisali: 

           

         

31.720 47.221 1.206 2 144 584 2 3.123

95 521 0,041 0,014 56 ,sta t ist i na  zna ilnost 0,05

INDUS T EEGO EEPO ZPGO ZPPO D

NMB KOEL BDP PREB ČAS č č  

 

Na osnovi podatkov pri dodani spremenljivki čas, ocenjujemo, da se INDUST v povprečju 

zmanjša za 47.221 GWh, če se EEGO za 1 EUR na kWh, vse ostale spremenljivke ostanejo 

nespremenjene. Prav tako se ob nespremenjenih ostalih spremenljivkah INDUST poveča za 

1.206 GWh, če se EEPO poveča za 1 EUR na kWh ter se v povprečju poveča za 2 GWh, če se 

ZPGO poveča za 1 EUR na GJ, se v povprečju zmanjša za 144 GWh, če se ZPPO poveča za 

1 EUR na GJ, se v povprečju poveča za 584 GWh, če se D2 poveča za 1 EUR na l, se v 

povprečju poveča za  3.123 GWh, če se NMB95 poveča za 1 EUR na l, se v povprečju 

zmanjša za 521 GWh, če se KOEL poveča za 1 EUR na l, se v povprečju zmanjša 

0,041 GWh, če se BDP poveča za 1 mio EUR, se v povprečju zmanjša za 0,014 GWh, če se 

PREB poveča za eno, se v povprečju poveča za 56 GWh, če se čas poveča za eno leto. 

Vključitev dodatne spremenljivke čas v multiplo regresijsko analizo ni doprinesla dodatne 

pojasnjevalne moči, saj rezultati, ki ocenjujejo dvig porabe električne energije v industriji v 

primeru dviga cene električne energije za poslovni odjem, niso logični ter niso skladni s 

predpostavkami hipoteze H1. Menimo, da vključitev dodatne spremenljivke čas ni potrebna. 

5.2.3.1 Test multikolinearnosti za H1 

Prisotnost multikolinearnosti smo v regresijski analizi pri hipotezi H1 preverjali z VIF. V 

preglednici 6 je razvidno, da so večinoma vse vrednosti VIF manjše od 10, kar potrjuje, da 

med neodvisnimi spremenljivkami ne obstaja premočna koreliranost. Izjema je VIF v 

regresijskem modelu za ocenjevanje bruto porabe električne energije (z dodano neodvisno 

spremenljivko čas), kjer vrednost le-tega znaša 24 in krepko presega mejno vrednost 10. 
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Ugotovili smo, da v regresijski analizi ni prisotna prevelika multikolinearnost in neodvisne 

spremenljivke med sabo ne korelirajo premočno. Izjema so rezultati analize za ocenjevanje 

bruto porabe električne energije (z dodano neodvisno spremenljivko čas), kjer je prisotna 

premočna koreliranost, zato rezultati niso dovolj natančni.     

 

Preglednica 6: VIF faktorji pri hipotezi H1 

 

5.2.3.2 Test normalne porazdelitve za H1 

Zaradi omejitev pri razpoložljivosti dolžine časovne serije podatkov smo za vsako proučevano 

spremenljivko v hipotezi H1 oblikovali histogram in preverili, ali so vrednosti posamezne 

spremenljivke porazdeljene normalno. Proučevane spremenljivke v multipli regresijski analizi 

smo uredili v obliki frekvenčne porazdelitve in tako spremljali, kolikokrat se pojavi določena 

vrednost. Za vsako posamezno spremenljivko smo frekvenčno porazdelitev prikazali v obliki 

histograma in preverili, ali so vrednosti posamezne spremenljivke normalno porazdeljene. Iz 

priloge 3 je razvidno, da imajo krivulje proučevanih spremenljivk pri testiranju hipoteze H1 

obliko zvona, so dokaj simetrične, večinoma z vrhom nekje na sredini in s pojemanjem na levi 

in desni strani. Prav tako imajo samo en vrh, torej so unimodalne. Na osnovi oblikovanih 

histogramov lahko potrdimo, da so proučevane spremenljivke porazdeljene dokaj normalno. 

Predpostavka o normalni porazdelitvi ni kršena in ne predstavlja resne (metodološke) ovire 

pri izvedbi regresijske analize. Na osnovi dokaj normalne porazdelitve lahko kljub majhnemu 

vzorcu (še posebej pri gibanju BDP-ja) rezultate hipoteze H1 posplošimo na celotno 

populacijo. 

5.2.4 Sklepi testiranja hipoteze H1 

S korelacijsko matriko smo ugotovili, da je parcialna korelacijska povezanost med 

proučevanimi spremenljivkami relativno močna, saj je Pearsonov koeficient korelacije pri 

večini proučevanih spremenljivk zelo velik (je nad 0,8) in tako nakazuje močno povezanost. 

Največja je korelacijska povezanost med spremenljivkami: ZPGO in ZPPO, ZPGO in D2, 

ZPGO in KOEL, D2 in NMB 95, D2 in KOEL, D2 in BDP, NMB 95 in KOEL, NMB 95 in 

BDP, BP in NP, BP in IND, NP in IND, kjer Pearsonov koeficient korelacije nakazuje zelo 

močno, skoraj funkcionalno povezanost (Pearsonov koeficient je nad 0,9).  

 

Odvisna spremenljivka Neodvisna spremenljivka VIF

BP VIF (EEGO, EEPO, ZPGO, ZPPO, D2, NMB95, KOEL, BDP, PREB) 8

BP z dodano spremenljivko čas VIF (EEGO, EEPO, ZPGO, ZPPO, D2, NMB95, KOEL, BDP, PREB, ČAS) 24

GO VIF (EEGO, EEPO, ZPGO, ZPPO, D2, NMB95, KOEL, BDP, PREB) 5

GO z dodano spremenljivko čas VIF (EEGO, EEPO, ZPGO, ZPPO, D2, NMB95, KOEL, BDP, PREB, ČAS) 6

INDUST VIF (EEGO, EEPO, ZPGO, ZPPO, D2, NMB95, KOEL, BDP, PREB) 4

INDUST z dodano spremenljivko čas VIF (EEGO, EEPO, ZPGO, ZPPO, D2, NMB95, KOEL, BDP, PREB, ČAS) 5
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V slovenskih razmerah naj bi bil BDP tisti dejavnik, ki najbolj odločilno vpliva na obseg 

porabe električne energije. Poleg omenjenih proučevanih dejavnikov na obseg porabe 

električne energije vplivajo še številni dejavniki, med katerimi so najpomembnejši struktura, 

velikost in obseg gospodarske rasti, demografska gibanja, raven celotne razvitosti družbe, 

raven tehnološke razvitosti, klimatske razmere, okoljska zavest in zavest o nujnosti 

sonaravnega in trajnostnega razvoja ter gibanje in paritete cen energentov v razmerju do 

kupne moči (ELES 2009, 20-21). V magistrski nalogi smo z multiplo regresijsko analizo 

dokazali, da posamezni dejavniki (povprečna realna  cena električne energije za gospodinjski 

in poslovni odjem, povprečna realna cena zemeljskega plina za gospodinjski in poslovni 

odjem, povprečna realna cena diesla, bencina in kurilnega olja, realne vrednosti BDP-ja ter 

števila prebivalcev) različno vplivajo na spremembo bruto porabe električne energije. 

Izračunana enačba regresijske hiperravnine37 je potrdila, da je bruto poraba električne energije 

v Sloveniji negativno povezana s povprečno realno ceno električne energije za poslovni in 

gospodinjski odjem, pozitivno povezana z realno ceno nadomestkov, kot so primarni 

energenti (nafta in zemeljski plin za poslovni odjem) ter pozitivno povezana z realno 

vrednostjo BDP-ja. Potrditi pa nismo mogli predpostavke, da je bruto poraba električne 

energije pozitivno povezana s številom prebivalcev ter pozitivno povezana z realno ceno 

nadomestkov, kot so primarni energenti (kurilno olje in bencin) ter z realno ceno zemeljskega 

plina za gospodinjski odjem. Ker z dobljenimi rezultati, hipoteze H1 nismo mogli v celoti 

potrditi, smo v raziskavo zaradi večje pojasnjevalne moči v smislu tehnološkega napredka 

vključili še dodatno neodvisno spremenljivko čas. V kolikor rezultate ne bi testirali prisotnost 

multikolinearnosti, bi nam na novo izračunana enačba regresijske hiperravnine38 potrdila, da 

je bruto poraba električne energije negativno povezana s povprečno realno ceno električne 

energije, tako za poslovni kot gospodinjski odjem, pozitivno povezana z realno ceno 

nadomestkov, kot so primarni energenti (bencin in kurilno olje), ter pozitivno povezana z 

realno vrednostjo BDP-ja in časom v smislu tehnološkega napredka. Prav tako pa pri dodani 

spremenljivki čas ne bi mogli potrditi, da je bruto poraba električne energije pozitivno 

povezana s številom prebivalcev ter pozitivno povezana z realno ceno nadomestkov, kot so 

primarni energenti (nafta in zemeljski plin za gospodinjstvo in poslovni odjem). Pri testu 

multikolinearnosti smo ugotovili, da je dodana neodvisna spremenljivka čas v regresijskem 

modelu linearna kombinacija ostalih neodvisnih spremenljivk. Zaradi problema 

multikolinearnosti rezultati regresijske analize pri dodani spremenljivki čas za H1 niso dovolj 

natančni. Na osnovi tega lahko upoštevamo samo ugotovitve regresijske analize brez dodane 

spremenljivke čas. Prišli smo do zaključkov, da je porast bruto porabe električne energije v 

Sloveniji v statistično značilni povezavi s povečanjem realne vrednosti BDP-ja, ter v 
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statistično značilni povezavi z realno ceno primarnih energentov (nafta in zemeljski plin za 

poslovni odjem). Po drugi strani pa zvišanje cene električne energije za gospodinjski in 

poslovni odjem zmanjšuje bruto porabo električne energije. Izračuni niso potrdili, da je bruto 

poraba električne energije pozitivno povezana (ampak je negativno) s povprečno realno ceno 

zemeljskega plina za gospodinjski odjem, primarnimi energenti (kurilno olje in bencin) in s 

številom prebivalcev. Zaradi omejitev pri razpoložljivosti podatkov (predvsem pri gibanju 

BDP-ja) smo za vsako proučevano spremenljivko oblikovali histogram in potrdili, da so 

proučevane spremenljivke porazdeljene dokaj normalno. Predpostavka o normalni 

porazdelitvi torej ni kršena in ne predstavlja resne (metodološke) ovire pri izvedbi regresijske 

analize.  

 

V začetku smo z multiplo regresijsko analizo preverili, kako na odvisno spremenljivko bruto 

porabo električne energije vpliva več neodvisnih spremenljivk (povprečna realna cena 

električne energije in nadomestkov, realna vrednost BDP-ja in število prebivalcev). Kasneje 

pa smo izpostavili odvisnost porabe električne energije v gospodinjstvih in v industriji od 

predpostavljenih neodvisnih spremenljivk. Ko smo porabo električne energije v 

gospodinjstvih izpostavili kot odvisno spremenljivko, nam enačba39 regresijske hiperravnine 

ni potrdila predpostavk v hipotezi H1, saj se poraba električne energije v gospodinjstvih 

poveča (in ne zmanjša kot je predvideno v H1), v kolikor se cena električne energije za 

gospodinjski odjem poveča. Z vključitvijo dodatne neodvisne spremenljivke čas so rezultati 

na novo izračunane enačbe40 potrdili, da se ob nespremenjenih ostalih spremenljivkah 

gospodinjstva na dvig cene električne energije za gospodinjski odjem odzovejo z 

zmanjševanjem porabe električne energije. Rezultati multiple regresijske analize41, nam v 

primeru, da porabo električne energije v industriji izpostavimo kot odvisno spremenljivko , 

potrjujejo predpostavke hipoteze H1, da se ob nespremenjenih ostalih spremenljivkah poraba 

električne energije v industriji zmanjšuje, če se cena električne energije za poslovni odjem 

povečuje. S ciljem primerjave rezultatov smo se vseeno odločili, da v raziskavo vključimo še 

dodatno spremenljivko čas,42 katera ni prinesla dodatne pojasnjevalne moči. 

                                                

39
 

          

        

3.472 725 4.247 29 30 408 2

417 95 223 0,055 0,002 ,sta t ist i na  zna ilnost 0,05

GO EEGO EEPO ZPGO ZPPO D

NMB KOEL BDP PREB č č
 

40
 

            

        

940 729 1.074 46 56 602 2 45 95

532 0,018 0,00 14 ,sta t ist i na  zna ilnost 0,05

GO EEGO EEPO ZPGO ZPPO D NMB

KOEL BDP PREB ČAS č č
 

41
 

          

       



14.319 41.485 19.781 64 39 4.570 2

1.300 95 3.499 0,25 0,005 ,sta t ist i na  

zna ilnost 0,05

INDUS T EEGO EEPO ZPGO ZPPO D

NMB KOEL BDP PREB č

č

 

42
 

          

         



31.720 47.221 1.206 2 144 584 2

3.123 95 521 0,041 0,014 56 ,sta t ist i na  

zna ilnost 0,05

INDUS T EEGO EEPO ZPGO ZPPO D

NMB KOEL BDP PREB ČAS č

č

 



 

 

70 

5.3 Analiza in testiranje hipoteze H2 

5.3.1 Predpostavke hipoteze H2 

Predpostavljali smo, da so delež električne energije iz OVE v celotni porabi električne 

energije, bruto poraba električne energije in proizvodnja električne energije iz OVE 

medsebojno povezani. Delež električne energije iz OVE v celotni porabi električne energije je 

negativno povezan z bruto porabo električne energije in pozitivno povezan s proizvodnjo 

električne energije iz OVE. Z multiplo regresijsko analizo smo preverili predvidevanja, da na 

odvisno spremenljivko (delež električne energije iz OVE v celotni porabi električne energije) 

deluje več neodvisnih spremenljivk (bruto porabe električne energije in proizvodnje električne 

energije iz OVE) ter da med neodvisnimi spremenljivkami obstajajo povezave, kar smo 

preverili s korelacijsko matriko. Predpostavljali smo, da se delež električne energije iz OVE v 

celotni porabi električne energije kljub zastavljenim ciljem ne povečuje (ampak se 

zmanjšuje), zaradi hitre rasti porabe električne energije in manjše rasti proizvodnje električne 

energije iz OVE. V prvotni analizi smo upoštevali zgoraj navedene spremenljivke, nato smo z 

namenom pridobitve večje pojasnjevalne moči v analizo vključili še dodatno neodvisno 

spremenljivko čas. S tem smo želeli dodatno prikazati še vpliv časa, v smislu tehnološkega 

napredka, na odvisno spremenljivko porabo električne energije. Rezultate regresijske analize 

smo na osnovi VIF testirali na prisotnost multikolinearnosti in tako ugotovili ali neodvisne 

spremenljivke v regresijski analizi med seboj premočno korelirajo. Kljub dovolj velikim 

številom opazovanj (59 opazovanj) pri proučevanju hipoteze H2 smo za vsako proučevano 

spremenljivko oblikovali histogram in preverili, ali so vrednosti posamezne spremenljivke 

normalno porazdeljene. 

  

Enačbo regresijske hiperravnine smo zapisali: 

      
1 2 3

DELEŽEE a b EEOVE b BP b ČAS  

5.3.2 Korelacijska matrika 

V korelacijski matriki v preglednici 3 so prikazani Pearsonovi korelacijski koeficienti med 

proučevanimi spremenljivkami: BP, EE OVE, DELEŽ EE in čas, kateri nam kažejo odvisnost 

med spremenljivkami. Ugotavljamo, da je parcialna korelacijska povezanost med 

proučevanimi spremenljivkami zelo močna. O zelo močni povezanosti govorimo, kadar je 

višina koeficienta med 0,8 in 1. Največja je korelacijska povezanost med BP in časom, kjer 

znaša Pearsonov koeficient korelacije 0,986. Ker je koeficient korelacije tukaj zelo blizu 1, to 

označuje zelo močno pozitivno, skoraj funkcionalno povezanost. Rasti BP ustreza rast časa in 

obratno. Bruto poraba električne energije konstantno narašča. Vzroke za stalni porast porabe 

električne energije vidimo v gospodarski rasti, spremembah načina življenjskega stila 

prebivalstva, uvajanju novih tehnologij. Skoraj funkcionalno povezanost opazimo tudi med 
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EE OVE in časovno komponento (Pearsonov koeficient korelacije tukaj znaša 0,933). 

Tehnološki napredek, v smislu večanja izkoristka proizvodnje električne energije iz OVE, je 

skozi leta dobro viden tudi pri tej spremenljivki. Prav tako lahko omenimo vedno večje 

okoljsko ozaveščanje v smislu spodbujanja proizvodnje električne energije iz OVE. Zelo 

močno povezanost opazimo tudi med spremenljivkama BP EE OVE, kjer znaša Pearsonov 

koeficient korelacije 0,923. Rasti BP ustreza rast EE OVE in obratno. Dobljeno razlagamo s 

tem, da ima bruto poraba električne energije tendenco naraščanja. Prav tako ima tendenco 

naraščanja proizvodnja električne energije iz OVE, s tem, da je rast porabe električne energije 

višja in znatno hitrejša od rasti proizvodnje električne energije iz OVE. Zelo močno negativno 

korelacijsko povezanost opazimo tudi med spremenljivkama BP in DELEŽ OVE (Pearsonov 

koeficient korelacije -0,880). Ker se delež električne energije iz OVE v celotni porabi 

električne energije izračuna tako, da se vrednost proizvodnje električne energije iz OVE deli z 

vrednostjo bruto porabe električne energije, je logično, da je rast BP spremljana s padcem 

DELEŽA EE in obratno. Presenetljiva pa je močna negativna povezanost med 

spremenljivkama DELEŽ EE in EE OVE (Pearsonov koeficient korelacije -0,842). Običajno 

rasti spremenljivke EE OVE ustreza rast spremenljivke DELEŽ EE in obratno. Dobljeni 

rezultat nam kaže ravno obratno, kar razlagamo s tem, da je rast porabe električne energije 

višja in znatno hitrejša od rasti proizvodnje električne energije iz OVE. 

Preglednica 7: Korelacijska matrika analiziranih spremenljivk 

 
              Število opazovanj= 59, ** Korelacija značilna na 0,01 ravni (2-stranska). 

Vir: Česen idr. 2008; European Commission 2010a; Lah idr. 2007; Merše idr. 2005; MG 2005; MOPE 

1992-2004; SI-STAT; Urbančič idr. 2007; Trpin 2007-2010; Zavod Republike Slovenije za statistiko 

1996-2010. 

5.3.3 Regresijska analiza 

V raziskavi smo z multiplo regresijsko analizo dokazali, kako se odvisna spremenljivka (delež 

električne energije iz OVE v celotni porabi električne energije) spreminja v odvisnosti od 

spreminjanja neodvisnih spremenljivk (celotna poraba električne energije in proizvodnja 

električne energije iz OVE). Prvotno smo naredili analizo samo z omenjenimi 

EE OVE BP ČAS DELEŽ EE

Pearsonov koeficient 1 ,923(**) ,933(**) -,842(**)

značilnost (2 stranska)  0 0 0

Pearsonov koeficient ,923(**) 1 ,986(**) -,880(**)

značilnost (2 stranska) 0  0 0

Pearsonov koeficient ,933(**) ,986(**) 1 -,855(**)

značilnost (2 stranska) 0 0  0

Pearsonov koeficient -,842(**) -,880(**) -,855(**) 1

značilnost (2 stranska) 0 0 0  

EE OVE

BP

ČAS

DELEŽ EE
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spremenljivkami, nato smo  kasneje dodali še spremenljivko čas in s tem prikazali še vpliv 

časovne komponente v smislu tehnološkega napredka. 

 

Ocena regresijske funkcije za delež električne energije iz OVE v celotni porabi električne 

energije smo zapisali:  

     92 0,005 0,004 ,statist i na zna ilnost 0,05DELEŽEE EEOVE BP č č  

 

Na osnovi podatkov, ocenjujemo, da se delež električne energije iz OVE v celotni porabi 

električne energije v povprečju zmanjša za 0,005 %, če se proizvodnja električne energije iz 

OVE poveča za 1 GWh, vse ostale spremenljivke ostanejo nespremenjene. Prav tako, 

ocenjujemo, da se delež električne energije iz OVE v celotni porabi električne energije v 

povprečju zmanjša za 0,004 %, če se bruto poraba električne energije poveča za 1 GWh, vse 

ostale spremenljivke ostanejo nespremenjene.  

 

Na osnovi popravljenega determinacijskega koeficienta, ki znaša 0,772, ocenjujemo, da lahko 

77,2 % variabilnosti deleža električne energije iz OVE v celotni porabi električne energije 

pojasnimo z linearno odvisnostjo od predpostavljenih dejavnikov (proizvodnja električne 

energije iz OVE in bruto porabe električne energije). Preostalih 22,8 % variabilnosti pa 

povzročajo neznani, med njimi vsaj slučajni dejavniki. Na osnovi korelacijskega koeficienta, 

ki znaša 0,883, ocenjujemo, da je odvisnost deleža električne energije v celotni porabi 

električne energije od predpostavljenih dejavnikov (proizvodnja električne energije iz OVE in 

bruto porabe električne energije) močna. 

 

Na osnovi multiple regresijske analize smo potrdili, da je delež električne energije iz OVE v 

celotni porabi električne energije negativno povezan z bruto porabo električne energije. 

Potrditi pa nismo mogli, da je delež električne energije iz OVE v celotni porabi električne 

energije pozitivno povezan s proizvodnjo električne energije iz OVE. Na osnovi tega smo se 

odločili, da v analizo vključimo dodatno spremenljivko čas. 

 

Oceno regresijske funkcije za delež električne energije iz OVE v celotni porabi električne 

energije pri dodani spremenljivki čas smo zapisali: 

       95 0,008 0,007 1.019 ,statist i na zna ilnost 0,05DELEŽEE EEOVE BP ČAS č č  

 

Če v analizo vključimo še dodatno spremenljivko čas, ocenjujemo, da se DELEŽ EE v 

povprečju zmanjša za 0,008 %, če se EE OVE poveča za 1 GWh, vse ostale spremenljivke 

ostanejo nespremenjene. Prav tako, ocenjujemo, da se DELEŽ EE v povprečju zmanjša za 

0,007 %, če se BP poveča za 1 GWh, vse ostale spremenljivke ostanejo nespremenjene ter da 

se DELEŽ EE poveča za 1,019 %, če se čas poveča za 1 leto, vse ostale spremenljivke pa 

ostanejo nespremenjene. 
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Če v analizo vključimo dodatno spremenljivko čas, lahko na osnovi popravljenega 

determinacijskega koeficienta, ki znaša 0,780 (predhodno je znašal 0,772), ocenjujemo, da 

lahko 78 % variabilnosti deleža električne energije iz OVE v celotni porabi električne energije 

pojasnimo z linearno odvisnostjo od predpostavljenih dejavnikov (proizvodnja električne 

energije iz OVE, bruto porabe električne energije in časovne komponente). Preostalih 22 % 

variabilnosti pa povzročajo neznani, med njimi vsaj slučajni dejavniki. Prav tako lahko ob 

dodani spremenljivki čas na osnovi korelacijskega koeficienta, ki sedaj znaša 0,890 

(predhodno je znašal 0,883),  ocenjujemo, da je odvisnost deleža električne energije v celotni 

porabi električne energije od predpostavljenih dejavnikov (proizvodnje električne energije iz 

OVE in bruto porabe električne energije) močna.  

 

Rezultati multiple regresijske analize (z dodano ali brez neodvisne spremenljivke čas) so 

potrdili naša predvidevanja, da je delež električne energije iz OVE v celotni porabi električne 

energije negativno povezan z bruto porabo električne energije. Ne moremo pa potrditi, da je 

delež električne energije iz OVE v celotni porabi električne energije pozitivno povezan s 

proizvodnjo električne energije iz OVE. Naši rezultati so pokazali ravno obratno, torej 

negativno povezanost. Dobljene rezultate razlagamo s tem, da je rast porabe električne 

energije znatno višja in hitrejša od rasti proizvodnje električne energije iz OVE. V vsakem 

primeru, pa je vključitev dodatne analizirane spremenljivke čas zelo primerna, saj ima 

časovna komponenta večjo pojasnjevalno moč. 

5.3.3.1 Test multikolinearnosti za H2 

Prisotnost multikolinearnosti smo v regresijski analizi pri hipotezi H2 preverjali z VIF. 

Ugotovili smo, da v regresijski analizi ni prisotna prevelika multikolinearnost in neodvisne 

spremenljivke med seboj ne korelirajo premočno. V preglednici 8 je razvidno, da so vse 

vrednosti VIF faktorjev manjše od 10, kar potrjuje, da med neodvisnimi spremenljivkami ne 

obstaja premočna koreliranost.     

Preglednica 8: VIF faktorji pri hipotezi H2 

 

5.3.3.2 Test normalne porazdelitve za H2 

Kot smo že navedli, kljub temu, da pri proučevanju hipoteze H2 razpolagamo z dovolj 

velikim številom opazovanj (59 opazovanj), smo za vsako proučevano spremenljivko 

oblikovali histogram in preverili, če so vrednosti posamezne spremenljivke normalno 

porazdeljene. Proučevane spremenljivke v multipli regresijski analizi smo uredili v obliki 

Odvisna spremenljivka Neodvisna spremenljivka VIF

DELEŽ EE VIF (EEOVE, BP) 4

DELEŽ EE z dodano spremenljivko čas VIF (EEOVE, BP, ČAS) 5
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frekvenčne porazdelitve in tako spremljali, kolikokrat se pojavi določena vrednost. V 

nadaljevanju smo za vsako posamezno spremenljivko frekvenčno porazdelitev prikazali v 

obliki histograma. Krivulje proučevanih spremenljivk uporabljenih v hipotezi H2 (priloga 4) 

imajo obliko zvona, so dokaj simetrične, večinoma z vrhom nekje na sredini in s pojemanjem 

na levi in desni strani. Prav tako so  unimodalne, saj imajo samo en vrh. Na osnovi grafičnega 

prikaza histogramov lahko potrdimo, da so proučevane spremenljivke porazdeljene dokaj 

normalno.  

5.3.4 Analiza funkcije trenda 

V magistrski nalogi smo empirično testirali in preverili hipotezo H2, da se delež električne 

energije iz OVE v celotni porabi električne energije kljub zastavljenim ciljem ne povečuje, 

ampak se zmanjšuje zaradi hitre rasti porabe električne energije in manjše rasti proizvodnje 

električne energije iz OVE. Delež električne energije iz OVE v celotni porabi električne 

energije smo analizirali letno, od leta 1951 do leta 2009. Omenjeni delež smo izračunali tako, 

da smo vrednost proizvodnje električne energije iz OVE delili z vrednostjo bruto porabe 

električne energije. Za obe kategoriji, tako proizvodnjo, kot bruto porabo in posledično delež 

električne energije iz OVE v celotni porabi električne energije, smo napovedali trendna 

gibanja do leta 2020. Za dinamiko napovedovanja smo uporabili podatke iz časovne vrste. 

Podatke smo izmerili v različnih časovnih točkah in s tem omogočili opazovanje razvoja 

proučevanih kategorij skozi čas in napovedovanje prihodnjih trendov. Trend pomeni 

značilnost pojava glede na spreminjanje v daljšem časovnem obdobju. Pri izračunih smo 

uporabili linearno funkcijo trenda in eksponentno funkcijo trenda.  

 

Iz prikaza slike 4 lahko ugotovimo, da ima dejanska letna proizvodnja električne energije iz 

OVE ter bruto poraba električne energije v proučevanem obdobju od leta 1951 do 2009 

tendenco naraščanja. Razdobje proučevanih 59 let je dovolj dolgo, da lahko tukaj govorimo o 

prisotnosti trenda, kateri predstavlja osnovno smer razvoja proučevanega pojava v času. Pri 

grafičnem prikazu bruto porabe električne energije opazimo poleg tendence naraščanja tudi 

dva izrazita padca. Prvo prelomnico v porabi predstavlja osamosvojitev Slovenije in proces 

tranzicije. Slovensko gospodarstvo je v začetku 90-ih zašlo v pravo ekonomsko krizo, kar se 

je kazalo v upadanju gospodarske rasti in posledično porabe električne energije. Drugo 

prelomnico v porabi predstavlja gospodarska in finančna kriza, zaradi katere so se 

gospodarske razmere v Sloveniji začele hitro poslabševati že v zadnjem četrtletju leta 2008, 

gospodarska aktivnost pa je v prvi polovici leta 2009 močno upadla. Raba električne energije 

se je leta 2008 prvič zmanjšala po letu 1993. Grafični prikaz dejanskih podatkov časovnih vrst 

obeh kategorij je pokazal približno premočrtno tendenco, zato smo za prikaz proizvodnje 

električne energije iz OVE in bruto porabe električne energije najprej uporabili linearno 

funkcijo trenda. Glede na predpostavljeno hipotezo H2 ter grafični prikaz smo predpostavili, 

da bi se bruto porabi električne energije dobro prilegala tudi eksponentna funkcija. 
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Eksponentni trend smo uporabili za preveritev predpostavljene hipoteze. Kljub temu pa bomo 

za porabo električne energije iz OVE ter za bruto porabo električne energije ocenili tako 

linearno kot eksponentno funkcijo. S tem je bila možna primerjava in izbira najustreznejše 

funkcije. Ugotovitve pa so nam omogočile napovedi nadaljnjega razvoja in s tem povezano 

sklepanje ustreznih sklepov. 

 

 

Slika 4: Dejanska proizvodnja električne energije iz OVE ter bruto poraba 

električne energije v GWh 

Vir: SI-STAT 2010; MG 2005. 

5.3.5 Linearna funkcija trenda 

Linearno funkcijo trenda zapišemo kot   Y a b , pri čemer sta a in b njena parametra, x pa 

predstavlja tehnični čas. Trend za proizvodnjo električne energije iz OVE in bruto porabo 

električne energije smo izračunali tako, da smo najprej uredili časovno vrsto po kronološkem 

zaporedju, nato vnesli pripadajoče vrednosti in določili osrednji člen časovne vrste. Ker je 

število let v proučevanem obdobju od leta 1951 do 2009 liho, smo časovne intervale določili 

tako, da smo srednji člen časovne vrste označilo z 0, predhodne pa z -1, -2, -3 ..., naslednje pa 

z 1, 2, 3 .... V nadaljevanju smo pomnožili vrednosti z intervalnimi oznakami ( )x y , 

kvadrirali intervalne vrednosti in uvrstili v formule za parametre a in b. Parametre trenda smo 

določili z metodo najmanjših kvadratov. Vsota kvadratov vertikalnih odstopanj premice 

trenda od originalne časovne serije je minimum, in sicer po naslednjem obrazcu:  
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y y . Trend je torej poseben primer regresijske funkcije (Knežević 

2004,177-178). Formuli za parametra a in b, kjer je x tehnični čas, če od dejanskih (realnih) 
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Parameter a (konstanta linearnega trenda) nam pove, kakšna je v povprečju vrednost 

spremenljivke Y, če je tehnični čas enak nič (Rogelj 2000, 199). Povedano drugače, nam 

parameter a predstavlja povprečno vrednost pojava na časovno enoto v proučevanem obdobju. 

Parameter a nam pove tudi vrednost trenda v časovni enoti, v kateri je vrednost spremenljivke 

x enaka 0, torej vrednost trenda v sredini časovne vrste (Korenjak 2009, 4). Parameter b 

(smerni koeficient linearnega trenda) nam razloži povprečno spremembo spremenljivke Y, če 

se tehnični čas poveča za eno enoto (Rogelj 2000, 199). Povedano drugače, nam parameter b 

predstavlja spremembo proučevanega pojava na časovno enoto (Korenjak 2009, 4).  

 

Nato smo vstavili vrednosti v formulo za premico trenda   Y a b  in dobili naslednjo 

linearno funkcijo trenda proizvodnje električne energije iz OVE:   2.731,11 50,10Y . 

Parameter a (konstanta linearnega trenda) proizvodnje električne energije iz OVE znaša 

2.731,11 GWh. Vrednost linearnega trenda za proizvodnjo električne energije iz OVE v 

sredini obdobja 1980 znaša 2.731,11 GWh.  Povprečna letna vrednost proizvodnje električne 

energije iz OVE je v razdobju od 1951 do 2009 znašala 2.731,11 GWh. Parameter b (smerni 

koeficient linearnega trenda) je 50,10 GWh, kar pomeni, da se je linearni trend vrednosti 

proizvodnje električne energije iz OVE v razdobju 1951 do 2009 povečal za 50,10 GWh na 

leto. Na osnovi vzorčnih podatkov, ocenjujemo, da se je proizvodnja električne energije iz 

OVE vsako leto v povprečju povečala za 50,11 GWh na leto. Z uporabo linearne funkcije 

trenda   2.731,11 50,10 35Y , ocenjujemo, da bo proizvodnja električne energije iz OVE v 

RS leta 2015 znašala 4.485 GWh, leta 2020 pa 4.735 GWh (   2.731,11 50,10 40Y ). 

 

Linearna funkcija trenda bruto porabe električne energije   7.923,51 257,58Y . Konstanta 

linearnega trenda a znaša 7.923,51 GWh. Vrednost linearnega trenda za bruto porabo 

električne energije RS v sredini obdobja 1980 znaša 7.923,51 GWh.  Povprečna letna 

vrednost bruto porabe električne energije v RS je v razdobju od 1951 do 2009 znašala 

7.923,51 GWh. Smerni koeficient linearnega trenda znaša 257,58 GWh. Linearni trend 

vrednosti bruto porabe električne energije v RS se je v razdobju 1951 do 2009 povečal za 

257,58 GWh na leto. Na osnovi vzorčnih podatkov, ocenjujemo, da se je bruto poraba 

električne energije vsako leto v povprečju povečala za 257,58 GWh na leto. Z uporabo 

linearne funkcije trenda   7.923,51 257,58 35Y , ocenjujemo, da bo vrednost bruto porabe 

električne energije v RS leta 2015 znašala 16.939 GWh, leta 2020 pa 18.227 GWh  

(   7.923,51 257,58 40Y ). 

5.3.6 Eksponentna funkcija trenda 

Ocena eksponentne funkcije trenda je enaka   xY a b . Ker je funkcija nelinearna, smo jo 

najprej s pomočjo logaritmov transformirali v linearno po parametrih   log log logY a b . 

Za ocenjevanje nelinearne odvisnosti z eksponentno funkcijo smo se odločili, ker so točke v 
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pollogaritemskem razsevnem grafikonu, ki ima logaritmirane vrednosti samo na y osi, 

razporejene blizu transformirane funkcije (to je premice)   log log logY a b . Njene 

parametre nato ocenimo z metodo najmanjših kvadratov in iz log a in log b izračunamo a in b, 

ki predstavljata oceni parametrov a in b v eksponentni funkciji. Njen regresijski koeficient b 

nam pove za koliko odstotkov se v povprečju poveča vrednost odvisne spremenljivke, če se 

neodvisna poveča za en odstotek (Rogelj 2000, 127).  

 

Ocena eksponentne funkcije trenda proizvodnje električne energije iz OVE (   xY a b ), smo s 

pomočjo logaritmov transformirali v linearno po parametrih    log 3,405 0,0093Y . Nato 

smo izvedli substitucije  *log a a in  *log b b , da smo jo preoblikovali v oceno enostavne 

linearne regresijske funkcije   * *Y a b . Parametre smo ocenili na običajen način. Iz 

navedenega sledi log 3,405a ;   log 3,4050510 10 2.541,27aa  ter log 0,00932b ; 

  log 0,0093210 10 1,0217bb . Ocena eksponentne funkcije trenda proizvodnje električne 

energije iz OVE je  2.541,27 1,0217xY . Na osnovi vzorčnih podatkov, ocenjujemo, da je v 

proučevanem obdobju od 1951 do 2009 geometrijska sredina proizvodnje električne energije 

iz OVE znašala 2.541,27 GWh in da se je proizvodnja električne energije iz OVE vsako leto v 

povprečju povečala za 2,17 %. Z uporabo eksponentne funkcije trenda 

  352.541,27 1,02169Y , ocenjujemo, da bo proizvodnja električne energije iz OVE v RS leta 

2015 znašala 5.385 GWh, leta 2020 pa 5.994 GWh (   402.541,27 1,02169Y ). 

 

Ocena eksponentne funkcije trenda bruto porabe električne energije (   xY a b ), smo s 

pomočjo logaritmov transformirali v linearno po parametrih    log 3,786 0,0199Y . Nato 

smo izvedli substitucije  *log a a in  *log b b , da smo jo preoblikovali v oceno enostavne 

linearne regresijske funkcije   * *Y a b . Parametre smo ocenili na običajen način. Iz 

navedenega sledi log 3,786a ;   log 3,7856310 10 6.104,18aa  ter log 0,0199b ; 

  log 0,0198510 10 1,04676bb . Ocena eksponentne funkcije trenda bruto porabe električne 

energije je  6.104,18 1,04676xY . Na osnovi vzorčnih podatkov, ocenjujemo, da je v 

proučevanem obdobju od 1951 do 2009 geometrijska sredina bruto porabe električne energije 

znašala 6.104,18 GWh in da se je bruto poraba električne energije vsako leto v povprečju 

povečala za 4,68 %. Z uporabo eksponentne funkcije trenda   356.104,18 1,04676Y , 

ocenjujemo, da bo vrednost bruto porabe električne energije v RS leta 2015 znašala 

30.221 GWh, leta 2020 pa 37.979 GWh (   406.104,18 1,04676Y ).43 

 

                                                
43

 Zaradi zaokroževanja lahko v izračunih prihaja do minimalnih razlik. 
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Slika 5: Proizvodnja električne energije iz OVE v GWh 

Vir: MG 2005; SI-STAT 2010. 

 

Iz grafičnega prikaza slike 5 je razvidno, da se dejanskim podatkom proizvodnje električne 

energije iz OVE v proučevanem obdobju dobro prilega tako krivulja linearne funkcije trenda 

kot krivulja eksponentne funkcije trenda. Na osnovi tega ter glede na gibanje proizvodnje 

električne energije iz OVE v preteklem obdobju lahko pričakujemo, da se bo proizvodnja 

nadaljevala po linearnem ali eksponentnem trendu in bo tako leta 2020 znašala 4.735 GWh po 

linearnem in 5.994 GWh po eksponentnem trendu. Na osnovi tega, ocenjujemo, da lahko rast 

proizvodnje električne energije iz OVE opišemo z linearno funkcijo, kot je predpostavljeno v 

hipotezi H2. 

 

 

Slika 6: Bruto poraba električne energije v GWh 

Vir: MG 2005; SI-STAT 2010. 
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Iz grafičnega prikaza slike 6 je razvidno, da se dejanskim podatkom bruto porabe električne 

energije v proučevanem obdobju najbolj prilega krivulja linearne funkcije trenda. Na osnovi 

tega ter glede na gibanje bruto porabe električne energije v preteklem obdobju lahko 

pričakujemo, da se bo poraba nadaljevala po linearnem trendu in bo tako leta 2020 znašala 

18.227 GWh. Na osnovi tega, ocenjujemo, da hitro rast bruto porabe električne energije ne 

moremo opisati z eksponentno, ampak z linearno funkcijo.   

5.3.7 Delež električne energije iz OVE v celotni porabi električne energije 

Intenzivna uporaba OVE je povezana z zahtevnim ciljem doseganja 40 % deleža proizvodnje 

električne energije iz OVE, glede na njeno rabo do leta 2020 in 53 % delež do leta 2030. 

Glede na to, da smo v letu 2010 uspeli doseči 34,42 % delež in tako preseči ciljnega za slab 

odstotek (za leto 2010 je cilj znašal 33,6 %), se cilji na prvi pogled ne zdijo visoki. Vendar so 

ob upoštevanju hitrega naraščanja porabe električne energije v RS ti cilji zelo visoki, skoraj 

nedosegljivi. Za doseganje cilja bi bilo potrebno vključiti vse vrste elektrarn na OVE, od 

velikih vetrnih do mikro sončnih elektrarn in izkoristiti vse potenciale Slovenije (MG 2006). 

Tudi celotna EU je kljub povečanju deleža proizvodnje električne energije iz OVE močno 

oddaljena od cilja, ki si ga je zadala za leto 2010 (21 %) in ki najverjetneje ne bo dosežen. 

Med državami članicami so najbolj približane cilju Nemčija, Litva, Luksemburg ter 

Madžarska, zelo blizu pa sta Danska in Belgija. Sprememba deleža v državah najbolj variira v 

državah, ki imajo vso ali večino električne energije iz OVE proizvedene v HE, kot so Grčija, 

Bolgarija, Slovenija, Romunija in Latvija. Proizvodnja električne energije v HE je odvisna od 

hidroloških razmerah (Česen 2009).  Delež električne energije pridobljene iz OVE se je zaradi 

hitrejše rasti porabe električne energije kot proizvodnje električne energije iz OVE zmanjšal z 

31,7 % v letu 2000 na 29,1 % v letu 2004. Delež se je zaradi hidroloških razmer po letih 

skokovito spreminjal, na primer 22 % v sušnem letu 2003 ter dvig na 29,11 % v deževnem 

letu 2004. Iz 24,17 % v letu 2005 se je delež v letu 2008 dvignil na 29,11 % ter 36,78 % v letu 

2009. Opazna je dolgoročna težnja k postopnemu povečevanju proizvodnje električne energije 

iz OVE (poleg hidroenergije se povečuje tudi proizvodnja iz lesne biomase in deponijskega 

plina). Po letu 2005 je opazen tudi velik dvig proizvodnje sončne električne energije. 

Opazimo, da delež električne energije iz OVE v celotni porabi električne energije variira, 

predvsem zaradi velikega odstotka električne energije iz OVE proizvedene v HE, kjer je 

proizvodnja električne energije v HE odvisna od hidroloških razmerah (Česen 2009; Suvorov, 

Rutar in Žitnik 2010). Delež električne energije, pridobljene iz OVE se po letu 2000 

zmanjšuje, ker se poraba električne energije povečuje hitreje kot pridobivanje le-te. Kljub 

spremenljivi proizvodnji HE (leta 2004 in 2009 je bila nadpovprečna) je opazno dolgoročno 

postopno povečevanje proizvodnje električne energije iz OVE (poleg povečevanja 

pridobivanja hidroenergije je precejšnje tudi povečevanje pridobivanja iz lesne biomase in 

deponijskega plina). Tudi pri sončnih elektrarnah so opazni pozitivni trendi v smislu 

povečevanja gradnje sončnih elektrarn (MG 2006). Pomembna rast proizvodnje je bila do leta 
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2004 zabeležena pri odlagališčnem plinu, kar lahko pripišemo izvajanju Uredbe o odlaganju 

odpadkov na odlagališčih in pred tem Pravilnika o odlaganju odpadkov, ki zahtevata 

energetsko izrabo odlagališčnega plina. Povečanje proizvodnje električne energije iz lesa in 

lesnih odpadkov je posledica začetka sosežiga lesne biomase v velikih enotah proizvodnje 

električne energije in toplote na premog TEŠ, TET ter TE-TOL. Biomasa se je pred tem 

uporabljala samo v industrijskih enotah SPTE. Povečanje proizvodnje električne energije iz 

ostalih bioplinov, kjer prevladuje kmetijstvo, lahko pripišemo dobremu delovanju sistema 

fiksnih odkupnih cen. Podobno velja za proizvodnjo energije iz sonca. 

 

 

Slika 7: Delež električne energije iz OVE v celotni porabi električne energije 

Vir: MG 2005; SI-STAT 2010. 

 

Kot je razvidno iz slike 7, se dejanskim podatkom deleža električne energije iz OVE v celotni 

porabi električne energije v proučevanem obdobju najbolj prilega krivulja linearne funkcije 

trenda ali krivulja, kjer je pri proizvodnji električne energije iz OVE upoštevan eksponentni 

trend, pri bruto porabi električne energije pa linearni trend. Na osnovi tega ter glede na 

pretekla gibanja obeh kategorij lahko pričakujemo, da se bo krivulja deleža električne energije 

iz OVE v celotni porabi električne energije nadaljevala po linearnem trendu oziroma po 

krivulji, kjer smo za izračun proizvodnje uporabili eksponentni trend, za napoved bruto 

porabe električne energije pa linearno funkcijo trenda. Na osnovi dobljenih rezultatov 

izračunanih s pomočjo linearne funkcije trenda, ocenjujemo, da bo delež električne energije iz 

OVE v celotni porabi električne energije leta 2015 znašal 26,48 %, leta 2020 pa 25,98 %. V 

kolikor upoštevamo eksponentno funkcijo trenda pri napovedovanju proizvodnje električne 

energije iz OVE in linearno funkcijo trenda pri napovedovanju bruto porabe električne 

energije, ocenjujemo, da bo omenjeni delež leta 2015 znašal 31,79 %, leta 2020 pa 32,89 %. 

Na osnovi tega, ocenjujemo, da se delež električne energije iz OVE v celotni porabi električne 

energije kljub zastavljenim ciljem ne povečuje, ampak se zmanjšuje v primeru upoštevanja 

linearne funkcije trenda. Rahlo naraščanje omenjenega deleža je zaslediti samo v primeru 

upoštevanja eksponentnega trenda naraščanja proizvodnje električne energije in linearnega 
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trenda naraščanja bruto porabe električne energije. V vsakem primeru pa cilj 40 % deleža 

proizvodnje električne energije iz OVE v bruto končni rabi električne energije do leta 2020 in 

53 % deleža OVE do leta 2030 po NEP-u, ki je leta 2011 v sprejemanju, ne bo dosežen. 

Scenarij oskrbe z električno energijo  

Za oskrbo z električno energijo je Urbančič idr. (2009a, 31-45) pripravili dva scenarija in 

sicer uravnoteženi scenarij INT in scenarij NEK2. Izračune, katere smo v magistrski nalogi 

dobili na osnovi analize časovnih vrst, smo primerjali s temi izračuni. V obeh scenarijih 

Urbančič idr. (2009a, 31-45) oskrbe z električno energijo je predvidena relativno visoka 

podpora projektom OVE, predvsem izgradnji obeh verig HE na srednji in spodnji Savi. V 

obeh scenarijih je upoštevana izgradnja načrtovanega objekta TEŠ 6, upoštevana je tudi 

prigradnja plinske turbine TEŠ 5, doinstalacija HE Zlatoličje, izgradnja ČHE Avče ter 

soproizvodnja v TE-TOL. V vseh scenarijih se predvideva ustavitev prvih treh blokov v TEŠ, 

ter leta 2014 četrtega bloka. Za vse ostale objekte se upošteva, da se bodo ohranili vsaj na 

ravni trenutne uporabe. Razlika med obema scenerijama oskrbe z energijo je  izgradnja bloka 

2 v NEK (scenarij NEK2)  in posledično razlike v obsegu uvoza in izvoza električne energije 

po letu 2017. Do leta 2015 se bomo v obeh scenarijih soočali s tveganji glede zanesljivosti 

oskrbe z električno energijo, situacija se bo izboljšala šele z izgradnjo večjih proizvodnih 

objektov po letu 2015 (TEŠ 6). Po letu 2020 oba scenarija oskrbe zagotavljata zahtevano 

zanesljivost pri pričakovanem razvoju rabe in razpršene proizvodnje električne energije 

(v scenariju NEK2 so kazalci zanesljivosti še boljši) (Urbančič idr. 2009a, 31-38). 

 

 

Slika 8: Uravnoteženi scenarij v GWh44 

Vir: Urbančič idr. 2009a. 

 

                                                
44

 Podatki so dejanski za leto 2000 in 2005 ter ocenjeni s strani URBANČIČ (2009a, 31-45) od leta 
2010 dalje. 
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Slika 9: Intenzivni scenarij NEK2 v GWh
45

 

Vir: Urbančič idr. 2009a. 

 

Dobljene izračune smo primerjali z izračuni Urbančič idr. (2009a, 31-45). Kot je razvidno iz 

slike 8 in 9, krivulja proizvodnje električne energije iz OVE v teh izračunih narašča hitreje kot 

krivulja bruto porabe električne energije. Instalirane zmogljivosti za proizvodnjo električne 

energije se naj bi povečevale. Leta 2020 bi tako letna proizvodnja električne energije iz OVE 

po uravnoteženem in intenzivnem NEK2 scenariju Urbančič idr. (2009a, 31-45) znašala 

5.829 GWh, kar približno ustreza izračunom v magistrski nalogi, dobljenim na osnovi 

eksponentne funkcije trenda, ki leta 2020 znašajo 5.994 GWh proizvodnje električne energije 

iz OVE.  

 

Krivulja bruto porabe električne energije narašča počasneje kot krivulja proizvodnje 

električne energije iz OVE tako po uravnoteženem in kot po intenzivnem NEK2 scenariju. 

Rast porabe električne energije se bo nadaljevala, vendar z nekoliko nižjo stopnjo rasti od 

sedanje. Leta 2020 bi letna bruto poraba električne energije po uravnoteženem scenariju 

znašala 18.145 GWh, po intenzivnem NEK2 scenariju pa 18.551 GWh. Izračuni približno 

ustrezajo izračunom v magistrski nalogi, dobljenim na osnovi linearne funkcije trenda, kjer bi 

leta 2020 bruto poraba električne energije znašala 18.227 GWh. 
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 Podatki so dejanski za leto 2000 in 2005 ter ocenjeni s strani Urbančiča idr. (2009a, 31-45) od leta 

2010 dalje. 
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Slika 10: Uravnoteženi scenarij 

Vir: Urbančič idr. 2009a. 

 

 

Slika 11: Intenzivni scenarij NEK2 

Vir: Urbančič idr. 2009a. 

 

Krivulja deleža električne energije iz OVE v bruto porabi električne energije je tako po 

uravnoteženem kot intenzivnem NEK2 scenariju Urbančiča idr. (2009a, 31-45) v naraščanju 

(slika 10 in 11). Omenjeni delež bi tako po uravnoteženem scenariju leta 2020 znašal 32,5 %, 

po intenzivnem NEK2 scenariju pa 31,8 %. Izračuni ustrezajo rezultatom v magistrski nalogi, 

dobljenim na osnovi eksponentne funkcije trenda pri proizvodnji električne energije iz OVE 

in linearne funkcije trenda pri napovedi bruto porabe električne energije, kjer delež električne 

energije iz OVE v bruto porabi električne energije znaša 32,89 %. V kolikor bi se želeli 

približati izračunom Urbančiča idr. (2009a, 31-45) bi pri naših izračunih bilo potrebno 

upoštevati eksponentno funkcijo trenda pri napovedi proizvodnje električne energije iz OVE 

in linearno funkcijo trenda pri napovedi bruto porabe električne energije. V vseh ostalih naših 

izračunih je krivulja omenjenega deleža v upadanju. Na osnovi naših izračunov iz analize 

časovnih vrst ugotavljamo, da proizvodnja električne energije iz OVE ne bo dosegala tako 

hitro rast, da bi jo lahko opisali z eksponentno funkcijo trenda. Po naših izračunih je to preveč 

optimistično, in zato lahko trdimo, da za napoved proizvodnje električne energije iz OVE 

uporabimo linearno funkcijo trenda. V vsakem primeru pa cilj 40 % deleža električne energije 
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iz OVE v celotni porabi električne energije leta 2020 in 53 % deleža OVE do leta 2030 ne bo 

izpolnjen. Za dosego tega bi bilo potrebno zniževati rast porabe električne energije in še bolj 

spodbujati proizvodnjo električne energije iz OVE, kar je mogoče le dolgoročno.  

5.3.8 Sklepi testiranja hipoteze H2 

S korelacijsko matriko smo ugotovili, da je parcialna korelacijska povezanost med 

proučevanimi spremenljivkami relativno močna. Največja je korelacijska povezanost med 

bruto porabo električne energije in časovno komponento, kjer znaša Pearsonov koeficient 

korelacije 0,986 ter med proizvodnjo električne energije iz OVE in časovno komponento 

(0,933) in bruto porabo električne energije in proizvodnjo električne energije iz OVE (0,923). 

Ker je koeficient korelacije tukaj zelo blizu 1, to označuje zelo močno pozitivno, skoraj 

funkcionalno povezanost. Z multiplo regresijsko analizo smo dokazali, da je delež električne 

energije iz OVE v celotni porabi električne energije negativno povezan z bruto porabo 

električne energije. Prav tako je delež električne energije iz OVE negativno povezan s 

proizvodnjo električne energije iz OVE. Ker smo predvidevali ravno obratno (pozitivno 

povezanost) dobljene rezultate razlagamo s tem, da je rast porabe električne energije znatno 

višja in hitrejša od rasti proizvodnje električne energije iz OVE.  

 

Na  osnovi empiričnega testiranja hipoteze H2 smo ugotovili, da te ne moremo v celoti 

potrditi. Glede na naše ugotovitve lahko potrdimo, da se delež električne energije iz OVE v 

celotni porabi električne energije kljub zastavljenim ciljem ne povečuje, ampak se postopoma 

rahlo zmanjšuje, zaradi večje rasti porabe električne energije in manjše rasti proizvodnje 

električne energije iz OVE. Vendar pa vseeno rasti porabe električne energije ne moremo 

opisati z eksponentno funkcijo ampak z linearno. Prav tako lahko z linearno funkcijo opišemo 

proizvodnjo električne energije iz OVE, vendar je rast tukaj nekoliko manjša (krivulja je manj 

strma), kot rast bruto porabe električne energije. Ker se rast bruto porabe električne energije 

povečuje hitreje kot rast proizvodnje električne energije iz OVE, se bo delež električne 

energije iz OVE v celotni porabi električne energije še naprej zmanjševal.  

 

Za analizo letne potrošnje električne energije je primernejša linearna kot pa eksponentna 

funkcija, kljub temu da je iz preteklih podatkov možno zaznati rahlo nelineamo gibanje 

potrošnje električne energije. Dobljeni rezultati (tako grafični kot računski), na osnovi 

linearne funkcije trenda so za obe kategoriji, tako proizvodnjo električne energije iz OVE kot 

bruto porabo električne energije, bližje dejanskim podatkom v proučevanim obdobju kot 

rezultati  eksponentne funkcije trenda. Povprečna odstopanja od dejanskih podatkov pri 

uporabi eksponentne funkcije trenda za napoved bruto porabe električne energije znašajo 

2.020 GWh in so občutno večja kot pri uporabi linearne funkcije trenda, kjer znašajo 

600 GWh. Na osnovi tega ugotavljamo, da lahko bruto porabo električne energije opišemo z 

linearno funkcijo trenda in ne z eksponentno funkcijo, kot je bilo predvideno v hipotezi H2. 
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Povprečna odstopanja proizvodnje električne energije iz OVE od dejanskih podatkov so pri 

uporabi eksponentne funkcije 338 GWh, pri uporabi linearne funkcije trenda pa 265 GWh. 

Kljub temu, da bi se v primeru, če bi za napoved proizvodnje uporabili eksponentno funkcijo 

trenda dobro približali rezultatom napovedi Urbančiča idr. (2009a, 31-45), te za napoved 

proizvodnje električne energije iz OVE ne moremo uporabiti, saj so povprečna odstopanja od 

dejanskih podatkov pri uporabi eksponentne funkcije nekoliko večja. Za napoved proizvodnje 

električne energije iz OVE uporabimo linearno funkcijo trenda. Vsekakor lahko na osnovi 

naših izračunov ter izračunov Urbančiča idr. (2009a, 31-45) potrjujemo, da 40 % cilj deleža 

električne energije iz OVE v celotni porabi električne energije leta 2020 ne bo izpolnjen. Rast 

porabe električne energije je previsoka in znatno hitrejša od rasti proizvodnje električne 

energije iz OVE. Po izračunih Urbančiča idr. (2009a, 31-45) bo leta 2020 po uravnoteženem 

scenariju dosežen le 32,5 % delež in 31,8 % delež po intenzivnem scenariju. Na osnovi 

izračunov v magistrski nalogi bo leta 2020 delež električne energije iz OVE v celotni porabi 

električne energije znašal 25,98 % delež električne energije iz OVE pri upoštevanju linearne 

funkcije trenda. Rast porabe energije se bo tako po vseh izračunih nadaljevala, vendar z 

manjšo stopnjo rasti od sedanje. Za dosego omenjenega 40 % deleža leta 2020 bi bilo 

potrebno veliko bolj obvladovati rast porabe električne energije in spodbujati proizvodnjo 

električne energije iz OVE, kar je mogoče samo na daljši rok. Zavedati se moramo, da je za 

dosego cilja potrebno vključiti vse vrste elektrarn na obnovljive energetske vire, od velikih 

vetrnih do majhnih sončnih elektrarn.  

 

Na osnovi naših analiz lahko trdimo, da se bo proizvodnja in poraba električne energije 

nadaljevala po linearni funkciji trenda, s tem, da bo krivulja bruto porabe električne energije 

bolj strma od proizvodnje električne energije iz OVE. Naše ugotovitve so dokaj realne in ne 

upoštevajo možnih sprememb zaradi novih tehnologij in podpornih sistemov države za 

spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE. V vmesnem času do leta 2020, lahko 

država z različnimi sistemi spodbujanja (zeleni certifikati, vračilo davka, oprostitev plačila 

taks, neposredne finančne pomoči ter ukrepi za pospeševanje investicij v obliki investicijskih 

subvencij ter oprostitve taks ter sistem fiksnih odkupnih cen električne energije ali premij za 

odkup električne energije od elektrarn na obnovljive vire), občutno prispeva k povečevanju 

proizvodnje električne energije iz OVE, kar lahko občutno vpliva na spremembo dobljenih 

rezultatov v naši raziskavi. Poleg politike države pri spodbujanju električne energije iz OVE 

ima vsaka država tudi svoj potencial, ki ga lahko izkoristi. Prednostno naj država spodbuja 

področja z največjim ekonomskim potencialom in spodbuja tudi poslovne priložnosti pri 

proizvodnji opreme in storitev, s tem pa dosega cilje gospodarske rasti in zaposlovanja. V 

Sloveniji imajo največji potencial izkoriščanja OVE zlasti sončna energija, biomasa in 

geotermalna energija, in izgradnja vetrnih elektrarn (Urbančič idr. 2009a, 68). Zaradi velikega 

števila sončnih dni ima Slovenija kljub srednje visoki zemljepisni širini (vpadni kot žarkov) 

velike možnosti za izrabo sončnega sevanja (Brečevič, Lajevec in Bučar 2004, 7-9). 

Izkoriščanje sončne energije za proizvodnjo električne energije je v Sloveniji zaživelo v letu 
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2005 in je v porastu. Nadaljnji razvoj je močno odvisen od podpor države temu obnovljivemu 

viru v obliki subvencij in fiksnih odkupnih cen električne energije. Tehnološke izboljšave na 

področju pridobivanja električne energije z izkoriščenjem sončne energije bodo postopoma še 

izboljšali ekonomijo obsega in zniževali vstopne stroške tega obnovljivega vira. Velik 

potencial sončne energije je tudi v fotovoltaičnih sistemih, vendar je smiselno spodbujanje v 

obsegu, ki omogoča uveljavljanje tehnologije in proizvodnjo tehnologije v Sloveniji.  Glede 

na 56 % pokritost Slovenije z gozdom se zdi izkoriščanje biomase za proizvodnjo električne 

energije zelo primerno, vendar bo potrebno zagotoviti tudi vso pripadajočo infrastrukturo ter 

primerno gorivo po ustrezni ceni (IREET 2007, 33-34). Električno energijo iz geotermalne 

energije v Sloveniji še ne proizvajamo, zato bi jo bilo potrebno še raziskati, kar je povezano z 

relativno visokim vložkom v vrtino, ki se v primeru ugodnega rezultata izplača. Možnost 

izkoriščanja geotermalne energije na področju Slovenije je zaradi raznolike geološke sestave 

tal različna. Geotermalno najbogatejša in tudi najbolj raziskana je Panonska nižina, 

Krško-Brežiško polje, Rogaško-Celjsko območje, Ljubljanska kotlina, slovenska Istra in 

območje zahodne Slovenije (AURE 2010). Potrebno bo proučiti možnosti za finančni vložek 

države v tovrstne projekte s sofinanciranjem raziskav možnosti za izkoriščanje geotermalne 

energije (Urbančič idr. 2009b, 52-53). Na področju vetrne energije so v Sloveniji možne 

spremembe, saj so trenutno postavljene samo manjše vetrnice za proizvodnjo manjše količine 

električne energije. Vetrna energija se v Sloveniji zelo malo izkorišča in zato tudi nimamo 

izkušenj na tem področju. Znotraj držav EU ima največ vetrnih elektrarn Nemčija, Danska in 

Španija, zato bi bile pri izgradnji vetrnih elektrarn v Sloveniji dobrodošle izkušnje teh držav 

(AURE 2010). Zunaj držav EU se največje polje vetrnih elektrarn nahaja v Kaliforniji. Na 

področju izrabe vetra v energetske namene je bilo v Sloveniji največ storjeno na 

Primorskem,46 kjer so bile izvedene meritve vetra in analiza potencialnih lokacij za postavitev 

vetrnih elektrarn na tem območju. Potencialne lokacije so po eni strani dobro prevetrene, po 

drugi strani pa območja naravne dediščine izjemne biotske raznovrstnosti, habitati živalskih in 

rastlinskih vrst, slikovite narave in kulturne krajine. Zato je umeščanje vetrnih elektrarn v ta 

prostor dokaj problematično in je jedro spora med državo, investitorjem in predstavniki 

civilne družbe že nekaj let (IBE 2007). Ker ima Slovenija razmeroma veliko količino padavin, 

to pogojuje velike možnosti izrabe obstoječega hidro potenciala, ki je v Sloveniji že tradicija 

(prva elektrarna na Dravi je bila zgrajena že leta 1912).  Delež proizvodnje električne energije 

hidroelektrarn se giblje okoli 28 % (IBE 2007). Nove zmogljivosti se kažejo v obliki sanacije 

in povečanja kapacitet obstoječih hidroelektrarn ter izgradnje novih hidroelektrarn (savska 

veriga). Delež električne energije proizvedene iz OVE je relativno majhen (z izjemo 

hidroelektrarn) in zato trenutno ne prispeva bistveno k zanesljivosti oskrbe z električno 

energijo. V vmesnem času do leta 2020 lahko država s politiko in izkoristkom potenciala 

države veliko naredi na področju proizvodnje električne energije iz OVE in tako občutno 

spremeni delež električne energije iz OVE v celotni porabi energije, katerega smo s pomočjo 

                                                
46

 Elektro Primorska ima v načrtu izgradnjo večjega števila vetrnih elektrarn, v prvi fazi Volovji reber, 

kasneje pa še Vremščica in Selivec (Portal OVE). 
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linearne funkcije trenda napovedali v naši raziskavi. Prav tako se lahko ob sočasni izvedbi 

ukrepov URE delež OVE poveča bistveno bolj, kot pa samo s spodbujanjem večjega 

izkoriščanja OVE (Urbančič idr. 2009b, 52-53).     
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6 SKLEP  

Energija je bistven dejavnik človekovega okolja, od katerih je odvisen naš življenjski in 

kulturni standard ter gospodarski razvoj. Čeprav se vsi zavedamo, da brez energije, ni 

življenja in ne gospodarstva, velikokrat dopuščamo, da jo nesmotrno izkoriščamo. Ker 

Slovenija približno polovico energije uvaža, je nujno zelo preudarno in gospodarno ravnanje 

pri vseh porabnikih energije. Da bo Slovenija lahko izpolnila zaveze iz podnebno 

energetskega paketa in prizadevanja za zmanjšanje evropske energetske porabe, naraščajoče 

odvisnosti od uvožene energije, povečevanje OVE in zmanjševanje emisij CO2, bo morala 

storiti velik korak naprej k zmanjševanju porabe energije in povečevanja deleža novih in 

OVE. Poraba električne energije med vsemi energenti raste najhitreje. Vzroki so v visoki 

gospodarski rasti energetsko intenzivnih dejavnosti in dejstvu, da se ukrepi za učinkovito rabo 

električne energije ne izvajajo dovolj dobro. NEP, ki je leta 2011 v sprejemanju, bo 

odločnejše vplival na vodenje energetske politike v Sloveniji. V kolikor zaveze iz podnebno 

energetskega paketa ne bomo uresničili, nas čakajo precejšnje denarne kazni. Poleg denarnih 

kazni se moramo čedalje bolj zavedati okoljskega vidika. S ciljem opozoriti na pomembnost 

zmanjševanja rabe električne energije in pomembnosti OVE in s tem uresničevanja ciljev 

energetske politike in varovanja okolja, smo v magistrski nalogi analizirali porabo električne 

energije v Sloveniji in pokazali porabo po skupinah porabnikov električne energije z mesečno 

in letno dinamiko ter analizirali delež OVE v celotni porabi električne energije ter na osnovi 

preteklih gibanj prikazali bodoče trende. Določili smo vrednosti vpliva (povprečne realne 

cene električne energije in drugih energetskih virov, števila prebivalcev ter realne vrednosti 

BDP-ja) na porabo električne energije in vrednost vpliva (celotne porabe električne energije 

in proizvodnje električne energije iz OVE) na delež električne energije iz OVE v celotni 

porabi električne energije v Sloveniji. Prav tako smo za proizvodnjo električne energije iz 

OVE ter bruto porabo električne energije napovedali trendna gibanja do leta 2020.  

 

Poraba električne energije v Sloveniji od leta 1986 kljub dvema izrazitima padcema 

konstantno narašča. Prvo prelomnico v zmanjšani porabi električne energije predstavlja 

osamosvojitev Slovenije in proces tranzicije. Slovensko gospodarstvo je v začetku 90-ih zašlo 

v pravo ekonomsko krizo, kar se je kazalo v upadanju gospodarske rasti in posledično porabe 

električne energije. Drugo prelomnico pa predstavlja gospodarska in finančna kriza, zaradi 

katere so se gospodarske razmere v Sloveniji začele hitro poslabševati že v zadnjem četrtletju 

leta 2008. V strukturi končne rabe električne energije predstavlja največji delež industrija, 

sledijo gospodinjstva in nato široka poraba, elektroenergetika, katera vključuje lastno rabo ter 

izgube prenosa in distribucije, najmanjši delež pa zavzema promet. Kljub manjši porabi 

električne energije zaradi vpliva finančne in gospodarske krize se po okrevanju gospodarstva 

ponovno pričakuje velika rast porabe električne energije, ki resno ogroža dolgoročno 

zanesljivost oskrbe z energijo. Zato je področju porabe potrebno nujno nameniti več 

pozornosti pri načrtovanju ukrepov za zmanjševanje rasti porabe električne energije. 
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Predpostavljeno hipotezo H1, ki pravi, da je poraba električne energije v Sloveniji negativno 

povezana s povprečno realno ceno električne energije in pozitivno povezana s realno ceno 

njenih nadomestkov, številom prebivalcev in realno vrednostjo BDP-ja, ne moremo v celoti 

potrditi. Prav tako predpostavljeno hipotezo H1 ne moremo v celoti potrditi, v kolikor v 

regresijski model dodamo spremenljivko čas kot vpliv tehnološkega napredka. Zaradi 

problema multikolinearnosti, rezultati regresijske analize za ocenjevanje bruto porabe 

električne energije (z dodano neodvisno spremenljivko čas) niso dovolj natančni. Na osnovi 

tega lahko upoštevamo samo ugotovitve regresijske analize brez dodane spremenljivke čas. 

Prišli smo do zaključkov, da s korelacijsko in multiplo regresijsko analizo lahko potrdimo, da 

je porast bruto porabe električne energije v Sloveniji v statistično značilni povezavi s 

povečanjem realne vrednosti BDP-ja, ter v statistično značilni povezavi z realno ceno 

primarnih energentov (nafta in zemeljski plin za poslovni odjem). Po drugi strani pa zvišanje 

cene električne energije za gospodinjski in poslovni odjem zmanjšuje bruto porabo električne 

energije. Izračuni niso potrdili, da je bruto poraba električne energije pozitivno povezana 

(ampak je negativno) s povprečno realno ceno zemeljskega plina za gospodinjski odjem, 

drugimi primarnimi energenti (kurilno olje in bencin) in s številom prebivalcev. Zaradi 

omejitev pri dolžini časovnih serij in s tem števila opazovanj za razpoložljive podatke 

(predvsem pri gibanju BDP-ja) smo za vsako proučevano spremenljivko oblikovali histogram 

in potrdili, da so proučevane spremenljivke porazdeljene dokaj normalno. Značilnost 

proučevanega vzorca je zato lahko reprezentativna za celotno populacijo, saj predpostavka o 

normalni porazdelitvi ni kršena in ne predstavlja resne (metodološke) ovire pri izvedbi 

regresijske analize.  

 

V analizi hipoteze H2 smo s korelacijsko analizo in multiplo regresijsko analizo potrdili, da je 

delež električne energije iz OVE v celotni porabi električne energije negativno povezan z 

bruto porabo električne energije. Prav tako je delež električne energije iz OVE negativno 

povezan s proizvodnjo električne energije iz OVE. Ker smo predvidevali ravno obratno 

(pozitivno povezanost), dobljene rezultate razlagamo s tem, da je rast porabe električne 

energije znatno višja in hitrejša od rasti proizvodnje električne energije iz OVE. Hipoteze H2 

na osnovi naše raziskave ne moremo v celoti potrditi. Potrjujemo, da je delež električne 

energije iz OVE v celotni porabi električne energije v upadanju zaradi predvideno hitrejše 

rasti porabe električne energije, kot je proizvodnja električne energije iz OVE. Ugotovitve so 

pokazale, da se delež električne energije iz OVE v celotni porabi električne energije kljub 

zastavljenim ciljem ne povečuje, ampak se postopoma rahlo zmanjšuje, zaradi večje rasti 

porabe električne energije in manjše rasti proizvodnje električne energije iz OVE. Vendar pa 

vseeno rasti porabe električne energije ne moremo opisati z eksponentno funkcijo ampak z 

linearno. Prav tako lahko z linearno funkcijo opišemo proizvodnjo električne energije iz OVE, 

vendar je rast tukaj nekoliko manjša kot rast bruto porabe električne energije. Ker se rast 

bruto porabe električne energije povečuje hitreje kot rast proizvodnje električne energije iz 

OVE, se bo delež električne energije iz OVE v celotni porabi električne energije še naprej 
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zmanjševal. Vsekakor pa lahko na osnovi naših izračunov ter izračunov Urbančiča idr. 

(2009a, 31-45) trdimo, da 40 % cilj deleža električne energije iz OVE leta 2020 in 53 % delež 

leta 2030 ne bo izpolnjen. Za dosego omenjenih ciljev bi bilo potrebno veliko bolj 

obvladovati rast porabe električne energije in spodbujati proizvodnjo električne energije iz 

OVE, kar bi bilo mogoče samo na daljši rok. Zavedati se moramo, da bi bilo za dosego cilja 

potrebno vključiti in povečati vse vrste elektrarn na OVE. Naše ugotovitve ne upoštevajo 

možnih sprememb zaradi uvedbe novih tehnologij in podpornih sistemov države za 

spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE. V vmesnem času do leta 2020, lahko 

država z različnimi sistemi spodbujanja občutno prispeva k povečevanju proizvodnje 

električne energije iz OVE, kar lahko občutno vpliva na spremembo dobljenih rezultatov v 

naši raziskavi. Z testom VIF v hipotezi H2 smo ugotovili, da v regresijski analizi ni prisotna 

prevelika multikolinearnost in neodvisne spremenljivke med seboj ne korelirajo premočno. 

Kljub temu, da pri proučevanju hipoteze H2 razpolagamo z dovolj velikim številom 

opazovanj, smo za vsako proučevano spremenljivko oblikovali histogram in potrdili dokaj 

normalno porazdelitev.  Predpostavka o normalni porazdelitvi ni kršena in ne predstavlja 

resne (metodološke) ovire pri izvedbi regresijske analize.  

 

Zaključujemo, da je električna energija najbolj uporabna oblika energije. Z razvojem 

informacijskih tehnologij bo njena pomembnost le še naraščala, kar bo zahtevalo še bolj 

kakovostno in zanesljivo oskrbo z električno energijo. Vendar razvoj gre tudi v smislu 

varovanja okolja, zato bo v nadaljnje potrebno odkrivati in razvijati vedno nove in cenovno 

ugodne tehnologije za uporabo OVE. V Sloveniji sta nujna okrepitev dejavnosti za učinkovito 

rabo energije in nove proizvodne zmogljivosti v državi. Zadostnost proizvodnih virov v 

državi bo zagotovila zanesljivost in kakovost oskrbe z električno energijo. Potrebno je 

nadaljnje spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE tudi zaradi možnosti večje 

diverzifikacije virov, saj spodbujanje širokega spektra virov pripomore tudi k večji tehnološki 

raznolikosti in zanesljivosti oskrbe z električno energijo. Z lastno izdelano kvantitativno 

raziskavo smo v nalogi določili vrednost vpliva na porabo električne energije in vrednost 

vpliva na delež električne energije iz OVE v celotni porabi električne energije v Sloveniji in s 

tem zavedanja potrebe po učinkoviti rabi energije in OVE za dosego zavezujočih ciljev EU.  

Glede na dejstvo, da se poraba energije v svetu giblje zelo neenakomerno in prebivalci 

razvitejših držav porabijo občutno večji delež energije in da potreba po OVE raste, bi 

posploševanje raziskave bilo možno z določenimi omejitvami samo za razvitejše družbe. Prav 

tako je lahko omenjena raziskava izhodišče za nadaljnja raziskovanja na področju energetike 

in OVE. 
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               Gibanje letne porabe električne energije v GWh 

Leto 
BRUTO 

PROIZVODNJA 
Uvoz Izvoz BP IZGUBE 

LASTNA 
RABA 

ENEGETSKI 
SEKTOR 

IZGUBE, LASTNA 
RABA, ENERG. SEK. 

NP GO ŠIR.P. PROMET INDUST 

1951 1.008 0 277 731 
   

124 607 
    

1952 1.051 0 301 750 
   

135 615 
    

1953 1.147 0 303 844 
   

151 693 
    

1954 1.305 0 307 998 
   

180 818 
    

1955 1.580 0 244 1.336 
   

207 1.129 
    

1956 1.917 0 392 1.525 
   

248 1.277 
    

1957 2.315 0 469 1.846 
   

283 1.563 
    

1958 2.523 22 515 2.030 
   

297 1.733 
    

1959 2.441 30 412 2.059 
   

291 1.768 
    

1960 2.692 71 515 2.248 
   

275 1.973 
    

1961 3.205 22 789 2.438 
   

362 2.076 
    

1962 3.250 159 728 2.681 
   

394 2.287 
    

1963 3.488 260 611 3.137 
   

443 2.694 
    

1964 3.246 577 473 3.350 
   

452 2.898 
    

1965 3.604 593 570 3.627 
   

471 3.156 
    

1966 3.585 661 333 3.913 
   

491 3.422 
    

1967 3.722 725 274 4.173 387 149 
 

536 3.637 639 335 82 2.581 

1968 3.986 836 300 4.522 409 156 
 

565 3.957 718 358 106 2.775 

1969 4.632 453 222 4.863 395 177 
 

572 4.291 800 378 134 2.979 

1970 4.870 661 381 5.150 441 204 
 

645 4.505 857 411 154 3.083 

1971 4.439 1.008 56 5.391 444 222 
 

666 4.725 951 478 150 3.146 

1972 5.411 642 222 5.831 487 285 
 

772 5.059 1.032 478 144 3.405 

1973 5.450 699 205 5.944 432 290 
 

722 5.222 1.126 552 159 3.385 

1974 5.921 905 386 6.440 493 322 
 

815 5.625 1.190 598 165 3.672 

1975 6.555 631 384 6.802 577 347 
 

924 5.878 1.222 574 163 3.919 

1976 6.697 724 214 7.207 537 390 
 

927 6.280 1.328 688 188 4.076 

1977 6.733 1.018 122 7.629 593 375 
 

968 6.661 1.405 1.119 194 3.943 

1978 7.594 893 342 8.145 627 441 
 

1.068 7.077 1.543 1.134 200 4.200 

1979 7.661 1.067 177 8.551 669 394 
 

1.063 7.488 1.600 1.128 224 4.536 

1980 7.978 1.115 127 8.966 671 441 
 

1.112 7.854 1.747 1.147 226 4.734 

1981 8.405 1.039 217 9.227 476 510 
 

986 8.241 1.912 1.113 225 4.991 

1982 10.949 686 2.106 9.529 719 583 
 

1.302 8.227 1.745 1.175 218 5.089 

1983 12.319 718 3.323 9.714 666 624 
 

1.290 8.424 1.817 1.196 230 5.181 

1984 12.745 933 3.548 10.130 731 609 
 

1.340 8.790 1.864 1.282 242 5.402 

1985 12.129 1.192 2.908 10.413 693 607 
 

1.300 9.113 2.057 1.360 231 5.465 

1986 12.083 1.420 2.826 10.677 770 619 
 

1.389 9.288 2.038 1.435 223 5.592 

1987 12.437 1.316 2.774 10.979 688 593 
 

1.281 9.698 2.188 1.558 213 5.739 
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Leto 
BRUTO 

PROIZVODNJA 
Uvoz Izvoz BP IZGUBE 

LASTNA 
RABA 

ENEGETSKI 
SEKTOR 

IZGUBE, LASTNA 
RABA, ENERG. SEK. 

NP GO ŠIR.P. PROMET INDUST 

1988 12.097 1.822 2.366 11.553 692 606 
 

1.298 10.255 2.257 1.535 217 6.246 

1989 12.480 1.781 2.587 11.674 703 619 
 

1.322 10.352 2.237 1.482 217 6.416 

1990 12.292 1.716 2.704 11.304 796 615 
 

1.411 9.893 2.233 1.314 224 6.122 

1991 12.605 1.138 3.157 10.586 720 587 
 

1.307 9.279 2.428 1.430 178 5.243 

1992 11.954 329 2.142 10.141 662 614 
 

1.276 8.865 2.404 1.516 147 4.798 

1993 11.577 706 2.124 10.159 667 607 
 

1.274 8.885 2.490 1.561 146 4.688 

1994 12.625 448 2.382 10.691 536 745 
 

1.281 9.410 2585 1597 147 5.081 

1995 12.641 740 2.392 10.989 689 785 
 

1.474 9.515 2.553 1.718 170 5.074 

1996 12.737 859 2.526 11.070 723 765 168 1.656 9.414 2.594 1.641 258 4.921 

1997 13.178 825 2.521 11.482 682 865 153 1.700 9.782 2.637 2.028 264 4.853 

1998 13.705 715 2.609 11.811 764 850 157 1.771 10.040 2.658 2.059 268 5.055 

1999 13.261 601 1.934 11.928 691 863 161 1.715 10.213 2.692 2.151 271 5.099 

2000 13.624 4.232 5.553 12.303 811 828 142 1.781 10.522 2.601 2.166 265 5.490 

2001 14.466 3.154 4.926 12.694 729 874 164 1.767 10.927 2.675 2.348 256 5.648 

2002 14.600 3.794 4.928 13.466 737 912 128 1.777 11.689 2.704 3.023 172 5.790 

2003 13.821 5.975 5.811 13.985 856 926 138 1.920 12.065 3.008 2.335 179 6.543 

2004 15.272 6.314 7.094 14.492 850 962 132 1.944 12.548 3.012 2.637 189 6.710 

2005 15.117 7.234 7.558 14.793 954 967 129 2.050 12.743 2.951 2.423 197 7.172 

2006 15.115 7.071 7.020 15.166 870 998 133 2.001 13.165 3.055 2.472 198 7.440 

2007 15.043 6.140 5.911 15.272 867 1.000 142 2.009 13.263 3.021 2.579 195 7.468 

2008 16.398 6.218 7.820 14.796 809 1.042 139 1.990 12.806 3.182 3.117 196 6.311 

2009 16.401 6.156 9.222 13.335 886 1.027 130 2.043 11.292 3.137 3.033 156 4.966 

 

Vir: AGEN RS 2009; Ilić idr. 2008; MOPE 1992-2004; SI STAT; Trpin 2007-2010; Zavod Republike Slovenije za statistiko 1996-2010.  
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Dejanski in ocenjeni delež električne energije iz OVE v celotni porabi električne energije od leta 1951 do 2020 

DEJANSKI PODATKI LINEARNI TREND   Y=a+bx EKSPONENTNI TREND  Y=ab    

leto EE OVE BP DELEŽ EE EE OVE L BP L DELEŽ EE L EE OVE E BP E DELEŽ EE E 

1951 800 731 109,41% 1.278 454 281,69% 1.364 1.622 84,10% 

1952 823 750 109,71% 1.328 711 186,74% 1.394 1.698 82,09% 

1953 860 844 101,92% 1.378 969 142,27% 1.424 1.777 80,12% 

1954 1.083 998 108,50% 1.429 1.227 116,47% 1.455 1.860 78,20% 

1955 1.243 1.336 93,01% 1.479 1.484 99,63% 1.486 1.947 76,33% 

1956 1.258 1.525 82,49% 1.529 1.742 87,78% 1.519 2.038 74,50% 

1957 1.481 1.846 80,20% 1.579 1.999 78,97% 1.552 2.134 72,72% 

1958 1.736 2.030 85,50% 1.629 2.257 72,18% 1.585 2.233 70,97% 

1959 1.580 2.059 76,73% 1.679 2.514 66,78% 1.620 2.338 69,27% 

1960 2.063 2.248 91,78% 1.729 2.772 62,38% 1.655 2.447 67,61% 

1961 1.961 2.438 80,44% 1.779 3.030 58,73% 1.691 2.562 65,99% 

1962 1.944 2.681 72,50% 1.829 3.287 55,65% 1.727 2.681 64,41% 

1963 2.113 3.137 67,35% 1.879 3.545 53,02% 1.765 2.807 62,87% 

1964 1.742 3.350 52,00% 1.930 3.802 50,75% 1.803 2.938 61,36% 

1965 2.303 3.627 63,48% 1.980 4.060 48,76% 1.842 3.075 59,89% 

1966 2.167 3.913 55,39% 2.030 4.317 47,01% 1.882 3.219 58,46% 

1967 2.101 4.173 50,36% 2.080 4.575 45,46% 1.923 3.370 57,06% 

1968 2.044 4.522 45,19% 2.130 4.833 44,07% 1.964 3.527 55,69% 

1969 2.488 4.863 51,17% 2.180 5.090 42,83% 2.007 3.692 54,36% 

1970 2.646 5.150 51,37% 2.230 5.348 41,70% 2.051 3.865 53,06% 

1971 2.103 5.391 39,01% 2.280 5.605 40,68% 2.095 4.046 51,78% 

1972 2.556 5.831 43,83% 2.330 5.863 39,75% 2.140 4.235 50,54% 

1973 2.366 5.944 39,80% 2.380 6.120 38,89% 2.187 4.433 49,33% 

1974 2.374 6.440 36,86% 2.431 6.378 38,11% 2.234 4.640 48,15% 

1975 2.584 6.802 37,98% 2.481 6.636 37,38% 2.283 4.857 47,00% 

1976 2.311 7.207 32,06% 2.531 6.893 36,71% 2.332 5.084 45,87% 

1977 2.736 7.629 35,86% 2.581 7.151 36,09% 2.383 5.322 44,77% 

1978 2.730 8.145 33,51% 2.631 7.408 35,51% 2.435 5.571 43,70% 

1979 3.543 8.551 41,44% 2.681 7.666 34,97% 2.487 5.831 42,65% 

1980 3.345 8.966 37,30% 2.731 7.924 34,47% 2.541 6.104 41,63% 

1981 3.034 9.227 32,89% 2.781 8.181 34,00% 2.596 6.390 40,63% 
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DEJANSKI PODATKI LINEARNI TREND   Y=a+bx EKSPONENTNI TREND  Y=ab    

leto EE OVE BP DELEŽ EE EE OVE L BP L DELEŽ EE L EE OVE E BP E DELEŽ EE E 

1982 3.128 9.529 32,83% 2.831 8.439 33,55% 2.653 6.688 39,66% 

1983 2.748 9.714 28,29% 2.881 8.696 33,13% 2.710 7.001 38,71% 

1984 3.119 10.130 30,79% 2.931 8.954 32,74% 2.769 7.329 37,78% 

1985 3.147 10.413 30,22% 2.982 9.211 32,37% 2.829 7.671 36,88% 

1986 3.092 10.677 28,96% 3.032 9.469 32,02% 2.890 8.030 35,99% 

1987 3.549 10.979 32,32% 3.082 9.727 31,68% 2.953 8.405 35,13% 

1988 3.260 11.553 28,22% 3.132 9.984 31,37% 3.017 8.799 34,29% 

1989 2.992 11.674 25,63% 3.182 10.242 31,07% 3.083 9.210 33,47% 

1990 2.999 11.304 26,53% 3.232 10.499 30,78% 3.149 9.641 32,67% 

1991 3.610 10.586 34,10% 3.282 10.757 30,51% 3.218 10.091 31,88% 

1992 3.413 10.141 33,65% 3.332 11.014 30,25% 3.287 10.563 31,12% 

1993 3.021 10.159 29,74% 3.382 11.272 30,01% 3.359 11.057 30,38% 

1994 3.399 10.691 31,79% 3.432 11.530 29,77% 3.432 11.574 29,65% 

1995 3.240 10.989 29,49% 3.483 11.787 29,55% 3.506 12.116 28,94% 

1996 3.673 11.070 33,18% 3.533 12.045 29,33% 3.582 12.682 28,24% 

1997 3.092 11.482 26,93% 3.583 12.302 29,12% 3.660 13.275 27,57% 

1998 3.449 11.811 29,21% 3.633 12.560 28,92% 3.739 13.896 26,91% 

1999 3.740 11.928 31,36% 3.683 12.817 28,73% 3.820 14.546 26,26% 

2000 3.905 12.303 31,74% 3.733 13.075 28,55% 3.903 15.226 25,63% 

2001 3.865 12.695 30,45% 3.783 13.333 28,38% 3.988 15.938 25,02% 

2002 3.415 13.466 25,36% 3.833 13.590 28,21% 4.074 16.683 24,42% 

2003 3.080 13.985 22,02% 3.883 13.848 28,04% 4.162 17.463 23,84% 

2004 4.218 14.492 29,11% 3.933 14.105 27,89% 4.253 18.280 23,26% 

2005 3.575 14.793 24,17% 3.984 14.363 27,73% 4.345 19.135 22,71% 

2006 3.701 15.166 24,41% 4.034 14.621 27,59% 4.439 20.030 22,16% 

2007 3.377 15.272 22,11% 4.084 14.878 27,45% 4.535 20.966 21,63% 

2008 4.307 14.796 29,11% 4.134 15.136 27,31% 4.634 21.947 21,11% 

2009 4.905 13.335 36,78% 4.184 15.393 27,18% 4.734 22.973 20,61% 

2010 4.926  14.311    34,42%  4.234 15.651 27,05% 4.837 24.047 20,11% 

2011       4.284 15.908 26,93% 4.942 25.172 19,63% 

2012       4.334 16.166 26,81% 5.049 26.349 19,16% 

2013       4.384 16.424 26,70% 5.158 27.581 18,70% 

2014       4.434 16.681 26,58% 5.270 28.871 18,25% 

2015       4.485 16.939 26,48% 5.385 30.221 17,82% 
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DEJANSKI PODATKI LINEARNI TREND   Y=a+bx EKSPONENTNI TREND  Y=ab    

leto EE OVE BP DELEŽ EE EE OVE L BP L DELEŽ EE L EE OVE E BP E DELEŽ EE E 

2016       4.535 17.196 26,37% 5.501 31.634 17,39% 

2017       4.585 17.454 26,27% 5.621 33.113 16,97% 

2018       4.635 17.711 26,17% 5.743 34.662 16,57% 

2019       4.685 17.969 26,07% 5.867 36.283 16,17% 

2020       4.735 18.227 25,98% 5.994 37.979 15,78% 

 

Vir: AGEN RS 2009; Ilić idr. 2008; MOPE 1992-2004; SI STAT; Trpin 2007-2010; Zavod Republike Slovenije za statistiko 1996-2010. 
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Grafična porazdelitev proučevanih spremenljivk v hipotezi H1 
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