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POVZETEK
Električna energija je ena najpomembnejših dobrin, saj je glavni faktor tehnološkega
napredka človeštva in brez nje si je ţivljenje praktično nemogoče predstavljati. Oskrba
z električno energijo je danes samoumevna, vendar dejstvo je, da je poraba iz leta v
leto večja, proizvodnih virov pa vedno manj.
Z namenom zniţanja cene električne energije, vzpostavitve konkurence in poenotenja
trga je Vlada RS liberalizirala trg tako, da je omogočila vstop novih podjetij v trţno
okolje, ki je bilo do nedavnega regulirano s strani drţave. V Energetskem zakonu, ki je
bil v Sloveniji sprejet leta 1999, je določeno, da se bo trg odpiral postopno. Tako imajo
od 01. 07. 2004 pravico nakupa električne energije na prostem trgu električne energije
vsi odjemalci razen gospodinjstev. Le-ta so dobila to pravico po popolnem odprtju trga
01. 07. 2007.
Trgovanje z električno energijo poteka na veleprodajnem (trgovanje med trgovci in
proizvajalci tako znotraj iste drţave kot med drugimi drţavami) in maloprodajnem trgu
(prodaja končnemu odjemalcu). Na veleprodajnem trgu cene električne energije
določa zakon povpraševanja in ponudbe, na maloprodajnem pa je končna cena
električne energije sestavljena iz več delov, odvisna je od porabe energije, trošarin,
davka, omreţnine in dodatka k omreţnini.
Čeprav bi pričakovali, da se bo cena električne energije po liberalizaciji zniţala, temu ni
tako. Dejstvo pa je, da v Sloveniji končni odjemalci še vedno plačujemo niţjo ceno od
evropskega povprečja.
Za nadzor nad delovanjem trga je bila ustanovljena Agencija za energijo, ki pri svojem
nadzoru zastopa interese vseh udeleţencev trga, tudi odjemalcev.

Ključne besede:
proizvodnja in poraba energije,
ponudba električne energije,
liberalizacija trga z električno energijo,
cena električne energije,
»zelena energija«.
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ABSTRACT
Electrical energy is one of the most important goods, because it is the main driver of
the technological progress of the mankind and we can not imagine a life without it.
Energy supply is nowadays a natural thing, but the fact is, that the energy consuption
rises from year to year, on the other hand there are less and less production sources.
The government has liberalized the electricity market with the intention to decrease
energy prices, to establish a free competition in the common energy market. By that act
the entrance of new market players is enabled to the market, which was recently
regulated by the state. In the Energy Act, which was in Slovenia accepted in the year
1999, is stated, that the market will open step by step. Hence since 1.7.2004 the right
to purchase the electrical energy on the free electricity market belongs to all the end
customers except households, which have obtained the right after the full market
opening with 1.7.2007.
Electricity trading runs on a wholesale market (trading between traders in producers
within a country or between different countries) and retail market (sales to end
customers). On the wholesale market the energy price is set by the law of offerdemand relation, retail energy prices on the other hand depends on the consumption,
includes excises, taxes, and network costs.
Energy Agency in Slovenia was established with the purpose of supervision of the
electricity market and represents interests of all market participants, including end
customers.

Key words:
electricity production and consumption
offer of electrical energy
liberalization of the electricity market
electrical energy price
“green energy”
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1 UVOD

O temi magistrske naloge sem veliko razmišljala. Glede na to, da sem zaposlena v
zdravstvu, sem sprva razmišljala o temi s tega področja, vendar sem ţe diplomsko
nalogo pisala na to temo in, resnici na ljubo, na tem področju v času izbire teme nisem
našla neke aktualne, zanimive vsebine, o kateri bi lahko napisala kaj bistveno novega.
Tako sem se po dolgem premisleku odločila za drugačno temo, temo, ki se mi trenutno
zdi pomembna, zanimiva, aktualna. Gre za področje trga z električno energijo.
Oskrba z energijo in njena raba sta sestavni del našega ţivljenja, saj jo vsak dan
potrebujemo. S 1. 7. 2007 se je tudi pri nas sprostil trg z električno energijo, predvsem
tukaj mislim na gospodinjstva in njihovo moţnost izbire dobavitelja energije. Odjemalci
lahko torej od 1. 7. 2007 tako kot pri drugem blagu tudi pri energiji tehtamo različne
ponudbe.
Magistrsko delo sem zasnovala in razdelila na 8 poglavij. V uvodu bom predstavila
problem, predmet in hipoteze raziskovanja ter namen, cilje in metode dela.
V drugem poglavju bom preučila, kako je bil trg organiziran v preteklosti ter poiskala
razloge, ki so pripeljali do liberalizacije trga. Ker gre tu predvsem za spremembo
zakonodaje, bom v tretjem poglavju podrobneje predstavila smernice za liberalizacijo v
EU ter Energetski zakon, Uredbo o pogojih za dostop do omreţja za čezmejne
izmenjave električne energije in drugo zakonodajo s tega področja.
V četrtem poglavju bom predstavila slovenski trg električne energije. Predstavila bom
značilnosti našega trga, glavne akterje na področju energije (npr. Agencijo za energijo,
ELES, Borzen, trgovce, odjemalce), proizvodnjo električne energije (kdo so
proizvajalci, kakšna je količina proizvodnje, na kakšen način se elektrika proizvaja),
porabo (kdo so največji porabniki in njihova povprečna poraba, povprečna poraba v
gospodinjstvih, poraba na prebivalca). Predvidevam, da bom prišla do sklepa, da je
poraba večja od proizvodnje, zato bom v nadaljevanju prikazala moţnosti uvoza in
izvoza električne enrgije. Ugotovila bom, od kod se energija največ uvaţa in zakaj.
Pogledala bom, kako je trg organiziran, kako poteka ter kdo ga nadzoruje. V okviru
tega poglavja bom poskušala analizirati poslovanje in s tem povezane dobičke
slovenskih proizvajalcev električne energije. Poskušala bom dokazati, kako in zakaj so
se le-ti povečevali.
V naslednjem poglavju bom predstavila organizacijo trga električne energije v
sosednjih drţavah in drţavah EU (Avstrija, Madţarska, Italija, Hrvaška), kakšne
posledice je pri njih povzročilo uvajanje liberalizacije, kako se oblikujejo cene, kakšna
je proizvodnja, poraba, uvoz, izvoz. V okviru tega poglavja bom predstavila tudi
regionalne trge v EU, pomembno in zanimivo se mi zdi dejstvo, da je slovenski trg
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vključen v dva regionalna trga, saj je Slovenija kot mejna drţava vključena tudi v
nastajajoči trg na območju JV Evrope.
V šestem poglavju bom poskušala raziskati področje ponudbe za končnega odjemalca
na slovenskem trgu. Najprej bom pogledala, kako je sestavljena cena električne
energije in kdo jo določa, zanimale pa me bodo tudi cene v Evropski uniji. V
nadaljevanju bom poizkušala analizirati cene skozi leta in potrditi oziroma zavrniti
hipotezo, da se je cena končnim odjemalcem po liberalizaciji povečala. Za različno
velike odjemalce (s tem mislim na gospodinjstva kot male odjemalce ter druge velike
odjemalce) bom poskušala poiskati ponudnike in preučila njihove konkurenčne
prednosti. Ker je s 1. 7. 2007 tudi gospodinjstvom omogočena sprememba dobavitelja
energije, bi preučila tudi sam postopek spremembe ter s tem morebiti povezane teţave
(npr. roki, stroški …). Nadalje bom za različne odjemalce izvedla anketo o njihovi
osveščenosti ter zadovoljstvu z dosedanjimi ponudniki oz. njihovih vzrokih za
spremembe.
Na koncu bom poskušala podati oceno trga, pogledati, ali obstaja med ponudniki
rivalstvo, ali ga je mogoče pričakovati v prihodnje, kakšna je in kako vpliva pogajalska
moč kupcev in dobaviteljev, kaj lahko pričakujemo v prihodnje; vse bolj namreč postaja
aktualno vprašanje novih oblik energije, kaj bi bilo dobro spremeniti za učinkovitejši trg
in niţjo ceno električne energije.
V magistrskem delu bom predstavila problem slovenskega končnega odjemalca, kako
priti do najboljše ponudbe električne energije. Z odprtjem trga so se namreč pojavili
novi ponudniki, kar bo najbrţ vplivalo na to, da se bo na trgu vzpostavila konkurenca,
nas kot končne odjemalce pa zanima, ali bo s tem pojavom tudi cena električne
energije konkurenčna.
Dejavnost oskrbe z električno energijo je bila do nedavnega oblikovana kot monopol in
regulirana s strani drţave, ki je nadzorovala celotno elektrogospodarstvo in s tem tudi
ceno električne energije. S procesom deregulacije so se začeli preoblikovati drţavni
monopoli po celem svetu. Evropa je bila s svojo razdrobljenostjo tipičen primer velikega
števila ločenih trgov z električno energijo. Da bi evropska industrija lahko postala
konkurenčna ameriški, kjer je cena električne energije niţja, se je Evropska komisija
odločila za odpiranje in zdruţevanje trgov z električno energijo. Cilj tega odpiranja je
oblikovanje skupnega trga, katerega pa je moţno realizirati le s povečanjem števila
čezmejnih daljnovodnih povezav ter z odpravo ozkih grl v prenosu.
Slovenija sama zase ne proizvede dovolj energije, saj je lastnica polovice proizvodnje
iz nuklearne elektrarne Krško Hrvaška. Prav zaradi tega je Slovenija neto uvoznica
električne enrgije, le-to pa lahko uvaţa s strani Avstrije, Hrvaške ali Italije, s katerimi so
vzpostavljene prenosne povezave. Prav zato se je ob popolnem odprtju trga potrebno
ozreti tudi po sosednjih drţavah in ugotoviti, kako proces liberalizacije poteka pri njih,
kakšne so njihove proizvodne zmogljivosti, kakšna je njihova poraba ter cena električne
energije.
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V raziskovalnem delu bom poskušala dokazati naslednje hipoteze:
1. Liberalizacija je s seboj prinesla pozitivne posledice, kot so pojav konkurence,
novi udeleţenci na trgu, večja transparentnost.
2. Slovenski proizvajalci so s povišanjem cene na slovenskem trgu električne
energije in s čezmejnim trgovanjem izboljšali svoj poslovni rezultat za več kot
10 %.
3. V Sloveniji se je končnemu odjemalcu cena električne energije z liberalizacijo
povišala za več kot 10 %.
Namen magistrskega dela je podati oceno in prikazati učinke liberalizacije v
elektrogospodarstvu. Predstavila bom sedanje stanje v tej panogi pri nas in v nekaterih
sosednjih drţavah. Poleg tega je moj namen tudi ugotoviti, kako se bo odpiranje trga
odvijalo v prihodnje, kakšne so dejanske moţnosti prenosa električne energije med
drţavami in s tem tudi moţnosti za enoten trg v okviru Evropske unije.
Cilj magistrskega dela je analiza energetske panoge v luči sedanjih in bodočih
sprememb, prikaz delovanja slovenskega trga z električno energijo in ugotavljanje,
zakaj še ni prišlo do zniţanja cen pri porabnikih, ki lahko svobodno izbirajo dobavitelja.
S pomočjo analize delovanja trga v sosednjih drţavah bom skušala poiskati razlike in
skupne dejavnike ter ocenila bodoča dogajanja na trgu.
Pri oblikovanju raziskovalnega
raziskovalne metode:

dela

sem

uporabljala

naslednje

znanstveno

metodo diskripcije-opis predmeta ali pojava,
metoda kompilacije-povzemanje tujih izsledkov, opazovanj, stališč, spoznanj,
primerjalna metoda-primerjanje enakih ali podobnih dejstev, pojavov,
procesov, ugotavljanje razlik in podobnosti,
metoda anketiranja,
metoda analize,
metoda razvrščanja.
S področja elektrogospodarstva obstajajo številne študije, raziskave, analize, (npr.
Študija o moţnostih uvajanja konkurence v slovensko elektrogospodarstvo, Pregled
razmer na evropskih trgih, Analiza energetskega zakona v luči liberalizacije trga
električne energije v Sloveniji,....) vendar so za analizo sprememb, ki se trenutno
dogajajo v panogi, potrebni najnovejši podatki, saj se spremembe dogajajo dokaj hitro.
Leto ali dve stari podatki namreč niso več aktualni, saj se spremembe v zakonodaji in
na trgu nenehno dogajajo. Tako je dosedanje raziskovanje lahko le v pomoč pri laţjem
razumevanju sedanje situacije.
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2 ORGANIZIRANOST TRGA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO V
PRETEKLOSTI

V preteklosti so trg z električno energijo nadzorovale in regulirale vlade v posameznih
drţavah. Njihov cilj je bil zagotoviti zanesljivo dobavo električne energije,
preprečevanje izpadov oskrbe, konstantno obnavljanje prenosnih sistemov in
nadzorovanje cene.
Na ta način se je elektroenergetsko omreţje razširilo na vsa urbana področja, saj
distribucijskim podjetjem, ki so bila v drţavni lasti, ni bil prioriteten dobiček, pač pa
oskrba z električno energijo čim večjega števila odjemalcev. Monopolno okolje, v
katerem se je znašlo elektrogospodarstvo, pa je sčasoma vodilo v neučinkovitost,
tehnološko zaostajanje in pomanjkanje inovativnosti.
V Sloveniji je pred odpiranjem trga celotno proizvodnjo električne energije odkupovalo
eno samo podjetje – ELES. Le-to je na podlagi ponudbe in povpraševanja oblikovalo
letne plane nakupa in prodaje električne energije, ob pomanjkanju proizvodnje v
Sloveniji pa so električno energijo tudi uvaţali. Distribucijska podjetja so električno
energijo lahko kupovala samo od ELES-a in jo nato naprej prodajala odjemalcem.
Nekaj večjih podjetij pa je prejemalo električno energijo neposredno od ELES-a.
Slika 1: Slovenski elektroenergetski sistem v letu 1999

HIDROELEKTRARNE:
DRAVSKE, SAVSKE,

DISTRIBUCIJE:
ELEKTRO LJUBLJANA
ELEKTRO GORENJSKA
ELEKTRO CELJE
ELEKTRO MARIBOR
ELEKTRO PRIMORSKA

SOŠKE

JEDRSKA ELEKTRARNA
KRŠKO

ELEKTRO PRIMORSKA
ODJEMALCI

TERMOELEKTRARNE:
ŠOŠTANJ
TRBOVLJE
LJUBLJANA

ELES

NEPOSREDNI ODJEMALCI:
TALUM

ŢELEZARNE
RUŠE

BRESTANICA

UVOZ ENERGIJE
IZVOZ ENERGIJE

Vir: ELES, 2000
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ELES je bil v elektrodistribuciji glavni monopolist, distribucijska podjetja pa so bila
razdeljena regionalno, tako da tudi na tem področju ni bilo konkurence.
Elektrodistribucijska podjetja so bila torej odgovorna za dobavo električne energije
vsem odjemalcem, ki so ţiveli na določenem geografskem območju, kar je
elektropodjetjem omogočalo pravno zaščiten monopol na celotnem trgu, ki so ga ta
podjetja pokrivala.

2. 1

OBLIKOVANJE CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

V prvih letih obstoja distribucij so se sredstva za vlaganje v osnovna sredstva
oblikovala v ceni električne energije, po letu 1976 pa so se zbirala sredstva po
posebnem »samoupravnem sporazumu v interesu skupnosti«. Dohodkovno so bili
zaposleni v organizaciji sicer zadovoljni, neekonomska cena električne energije pa je
onemogočala gospodarjenje. Podjetja so se ţe takrat skušala boriti za ekonomsko
ceno električne energije.
Po osamosvojitvi Slovenije je v našem gospodarstvu nastopila recesija, ki se je v
elektrogospodarstvu odrazila s padcem porabe električne energije. Leta 1993 je
slovensko gospodarstvo izšlo iz recesije, sledila je gospodarska rast, rast izvoza in
oţivitev investicijske dejavnosti. Tem trendom je sledila tudi energetika.
Cene električne energije za vse odjemalce je določala vlada, le nekaj največjih
drţavnih podjetij je doseglo niţje cene. Tarifni sistem je odjemalce razdelil glede na
porabo na:
Gospodinjstva
Maloodjem – manjša podjetja
Veleodjem – večja podjetja
Cene električne energije so bile oblikovane tako, da jih je vsem odjemalcem določala
vlada na podlagi stroškov proizvodnje in potrebnih sredstev za investicije v nove
elektrarne. Podobna organiziranost elektrodistribucijskih sistemov je veljala tudi v
večini evropskih drţav.
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3 LIBERALIZACIJA TRGA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO IN
NJENE POSLEDICE

Vzroke za proces liberalizacije trga električne energije je mogoče obravnavati
predvsem z ekonomskega in pravnega vidika. Gledano z ekonomskega vidika je ţelja
evropskih podjetij konkurirati podjetjem v svetu. Pri tem ima cena električne energije
pomembno vlogo, saj niţja cena pomeni niţje stroške porabnikov električne energije in
s tem večjo konkurenčnost na svetovnem trgu.
S pravnega vidika je vzrok za liberalizacijo v Evropi normativne narave, saj je notranji
trg definiran kot trg brez notranjih meja, s prostim pretokom blaga, storitev, ljudi in
kapitala. Slednje velja tudi za električno energijo, saj je le-ta pojmovana kot blago,
njena prodaja pa je definirana kot storitev (Direktiva 96/92/EC Evropskega parlamenta
in Sveta, 1997).
Poleg tega med vzroke za liberalizacijo sodi tudi zniţevanje cen električne energije za
končne odjemalce, vendar pa bi bil lahko to vzrok predvsem v drţavah zahodne
Evrope, kjer so bile cene ţe prej znatno višje kot pri nas. Pri nas se namreč še sedaj
ne dosega ekonomska cena električne energije, vsaj ne za gospodinjske odjemalce,
zato bi teţko rekli, da je poglavitni vzrok zniţevanje cen.

3. 1

SMERNICE ZA LIBERALIZACIJO V EU PREDSTAVLJAJO:
Direktiva 96/92/EC,
Direktiva 2003/54/EC,
Uredba 1228/2003/EC.

3. 1. 1

Direktiva 96/92/EC

Osnovo za liberalizacijo trga električne energije v EU predstavlja Direktiva 96/92/EC
Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga električne energije,
ki je bila sprejeta decembra 1996, v veljavo pa je stopila februarja 1997. V skladu z
njo so imele drţave članice dve leti časa za ustrezno ureditev nacionalne zakonodaje.
Direktiva predvideva postopno liberalizacijo trga v treh korakih, in sicer:
• do februarja 1999 prosto izbirajo dobavitelja odjemalci z letno porabo nad 40 GWh;
odprtost trga je najmanj 25 %,
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• do februarja 2000 prosto izbirajo dobavitelja odjemalci z letno porabo nad 20 GWh;
odprtost trga je najmanj 28 %,
• do februarja 2003 prosto izbirajo dobavitelja odjemalci z letno porabo nad 9 GWh;
odprtost trga je najmanj 33 %. (Vir: Direktiva 96/92/EC Evropskega parlamenta in
Sveta, 1997).
Do leta 1999 so skoraj vse članice EU prilagodile svoje predpise direktivi. Večina
drţav članic pa je svoje trge električne energije odpirala v večji meri, kot je bil
predpisan minimum.
Namen direktive je vzpostavitev enotnega evropskega trga, prost dostop do omreţja za
proizvajalce in upravičene odjemalce, ločitev cen za uporabo omreţja od cen za
energijo in ločitev dejavnosti (unbundling). Direktiva predvideva postopno odpiranje
trga električne energije in zniţanje cen električne energije s pomočjo konkurence.
Kot rečeno, direktiva zahteva od elektroenergetskih podjetij ločitev dejavnosti in s tem
povezano tudi ločevanje računov (unbundling). Povezana elektroenergetska podjetja,
ki opravljajo več kot eno dejavnost, morajo pri svojem notranjem poslovanju voditi
ločene račune za dejavnost proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije. S to
zahtevo se je ţelela EU izogniti diskriminaciji, notranjemu prelivanju sredstev in
izkrivljanju konkurenčnosti.

3. 1. 2

Direktiva 2003/54/EC

Julija 2003 je bila sprejeta nova direktiva o skupnih pravilih za notranji trg z električno
energijo, ki je zamenjala obstoječo. Njena pravila so usmerjena predvsem v pospešeno
odpiranje in uspešno delovanje konkurenčnega trga. Med vidnejšimi spremembami naj
omenim naslednje:
• dostop do elektroenergetskega omreţja s pogajanji in preko edinega kupca ni več
omenjen, ampak se govori le še o reguliranem dostopu, ki bo obvezen za vse
sodelujoče na enotnem evropskem trgu z električno energijo,
• predvidena je nova dinamika odpiranja nacionalnih trgov, in sicer do 1. julija 2004 je
predvideno odprtje trga za vse odjemalce, razen gospodinjskega odjema, do 1. julija
2007 pa 100 % odprtje trga za vse odjemalce,
• odjemalci bodo imeli pravico do vpogleda v sestavo primarnih virov za proizvodnjo
električne energije, ki jo bo dobavljal njihov dobavitelj,
• predvideno je poostreno ločevanje dejavnosti tistih podjetij, ki poleg reguliranih
izvajajo tudi trţne dejavnosti, kjer je namesto ločitve poslovnih računov odslej
zahtevana pravna ločitev.
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Direktiva določa tudi roke za izvedbo pravne in funkcionalne ločitve operaterjev
prenosnega oz. distribucijskega sistema od drugih dejavnosti. Dani so minimalni pogoji,
ki jih je potrebno zagotoviti za ločitev dejavnosti upravljanja distribucijskega omreţja in
dejavnosti, ki se nanašajo na proizvodnjo, prenos in dobavo električne energije.

3. 1. 3

Uredba 1228/2003/EC

Dodeljevanje in uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti v EU ureja Uredba o pogojih
za dostop do omreţja za čezmejne izmenjave električne energije (Uredba 1228/2003).
Za to področje je v vsaki drţavi odgovoren sistemski operater prenosnega omreţja.
Uredba predpisuje osnovna načela v zvezi z obvladovanjem prezasedenosti, kamor
sodijo dodeljevanje pravic uporabe čezmejnih prenosnih zmogljivosti (ČPZ) in izvajanje
operativnih ukrepov obvladovanja prezasedenosti.
Junija 2004 je Svet Evropske unije izdal uredbo št. 1223/2004, s katero je Sloveniji
odobril prehodno obdobje glede obvezne uporabe trţnih mehanizmov pri dodeljevanju
prostih čezmejnih prenosnih zmogljivosti. V skladu s to uredbo je lahko do 1. julija 2007
slovenski sistemski operater prenosnega omreţja uporabljal netrţne metode
dodeljevanja pravice uporabe prostih ČPZ, in sicer do največ polovice skupne
razpoloţljive zmogljivosti na posamezni meji. Zato je lahko Slovenija na vseh svojih
mejah ohranila obstoječo prakso, po kateri je vsak od sosednjih sistemskih operaterjev
prenosnih omreţij dodelil polovico skupnih razpoloţljivih zmogljivosti. Prehodno
obdobje se je nanašalo le na obvezno uporabo trţnih metod dodeljevanja čezmejnih
prenosnih zmogljivosti, vsa druga določila uredbe 1228/2003 pa veljajo tudi v Sloveniji.
(Agencija za energijo, 2007)

3. 2

ZAKONODAJA V SLOVENIJI

3. 2. 1 Energetski zakon
Slovenija je ţe pred vstopom v EU morala spremeniti zakonodajo na področju
elektrogospodarstva in jo uskladiti z evropsko. Tako smo v Sloveniji sprejeli Energetski
zakon leta 1999, ki je stopil v veljavo 15. 4. 2001, in kasneje novelo tega zakona v letu
2004.
V Sloveniji so torej glavne zakonitosti delovanja trga z električno energijo predpisane z
Energetskim zakonom. Novosti, ki so povezane s sprejetjem tega zakona, se nanašajo
predvsem na proces liberalizacije v Sloveniji:
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Leta 2000 je Vlada Republike Slovenije za upravljalca prenosnega omreţja
električne energije določila javno podjetje Elektro-Slovenija, d. o. o. (ELES), ki je
odgovorno za prenos električne energije od proizvajalcev do distribucijskih podjetij in
za upravljanje prenosnega omreţja.
Za upravljalce distribucijskih omreţij pa je Vlada RS določila pet javnih
podjetij (Elektro Celje, d. d., Elektro Gorenjska, d. d., Elektro Ljubljana, d. d., Elektro
Maribor, d. d. in Elektro Primorska, d. d.), ki so odgovorna za distribucijo električne
energije, upravljanje distribucijskega omreţja in dobavo tarifnim odjemalcem (Agencija
za energijo RS, 2002).
Poleg tega je v zakonu določeno, da se bo trg z električno energijo v Sloveniji odpiral
postopno. Formalno se je odprl ţe 15. 3. 2001, ko se je odprl notranji trg za upravičene
odjemalce, to so odjemalci, ki presegajo priključno moč 41 kW na enem odjemnem
mestu (v Sloveniji okoli 8700) in vsi distributerji električne energije.
Energetski zakon določa načela energetske politike, pravila za delovanje trga z
električno energijo, načine in oblike delovanja gospodarskih javnih sluţb, zanesljivost
oskrbe in učinkovito rabo energije, spodbujanje izrabe obnovljivih virov, pogoje za
varno in zanesljivo oskrbo uporabnikov z energetskimi storitvami po trţnih načelih,
pogoje za varovanje okolja, pogoje za opravljanje energetskih dejavnosti, izdajanje
licenc in energetskih dovoljenj ter organe, ki opravljajo upravne naloge po tem zakonu.
Poleg tega zakon zagotavlja konkurenčnost na trgu energije po načelih nepristranskosti
in preglednosti, upoštevaje varstvo potrošnikov in izvajanje učinkovitega nadzora nad
oskrbo z energijo.
Novost, ki jo je prinesel zakon, je bila torej ustanovitev organiziranega trga z električno
energijo, ki upravičenim odjemalcem omogoča prosto izbiro dobavitelja. Vlogo
organizatorja trga je v RS leta 2001 prevzelo ELES-ovo hčerinsko podjetje Borzen, d.
o. o.
Energetski zakon je uvedel tudi ločitev dejavnosti na regulirane in trţne. Regulirane
dejavnosti so prenos električne energije, upravljanje prenosnega in distribucijskega
omreţja, distribucija električne energije in dobava električne energije tarifnim
odjemalcem. Trţne dejavnosti pa so prodaja električne energije upravičenim
odjemalcem, trgovanje, trţno zastopanje in posredovanje. Namen ločitve dejavnosti in
ločenega vodenja računovodskih izkazov je zagotoviti boljšo preglednost poslovanja,
predvsem pa preprečiti navzkriţno subvencioniranje med reguliranimi in trţnimi
dejavnostmi.

3. 2. 2

Ostala zakonodaja s tega področja
Sklep o ustanovitvi Agencije za energijo,
9

Uredbe o načinu preoblikovanja elektroenergetskih podjetij,
Uredba o pogojih in postopku za izdajo ter odvzem licence za opravljanje
energetske dejavnosti,
Pravila za delovanje trga z električno energijo.
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4 LIBERALIZACIJA
SLOVENIJI

4. 1

ELEKTRIČNE

TRGA

ENERGIJE

V

ZNAČILNOSTI

V Energetskem zakonu, ki je bil v Sloveniji sprejet leta 1999, je določeno, da se bo trg
z električno energijo v Sloveniji odpiral postopno. Leta 2001 so se zgodile največje
spremembe, saj se je v prvi tretjini tega leta izteklo prehodno obdobje Energetskega
zakona, ki je bilo namenjeno procesu uvajanja trga z električno energijo.
Leta 2001 je prišlo do spremembe tudi v organiziranosti proizvodnje električne energije,
saj je Vlada RS ustanovila javno podjetje Holding Slovenske Elektrarne,
d. o. o. (v
nadaljevanju HSE), ki so ga takrat sestavljali: Dravske elektrarne Maribor, Savske
elektrarne Ljubljana, Soške elektrarne Nova Gorica, Termoelektrarna Brestanica,
Termoelektrarna Šoštanj, Premogovnik Velenje, HSE Invest, TDR – Metalurgija, HSE
Italia, Predstavništvo Beograd. S tem ukrepom je vlada skušala utrditi poloţaj
slovenskih proizvajalcev na domačem in tujih trgih z električno energijo in izboljšati
učinkovitost in konkurenčnost slovenskih proizvajalcev električne energije.
Od odprtja trga 15. 4. 2001 pa do 30. 6. 2004 so lahko električno energijo na trgu
kupovali odjemalci, ki so imeli več kot 41 kW priključne moči na enem mestu. Od 01.
07. 2004 pa so imeli pravico do nakupa električne energije vsi odjamalci razen
gospodinjstev. Le-ta so dobila to pravico po popolnem odprtju trga 1. 7. 2007.
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Graf 1: Dinamika odpiranja trga z električno energijo v Sloveniji

Vir: Agencija za energijo, 2008
Cilj te celotne reforme je povečanje splošne konkurenčnosti skupnosti. Po razdelitvi
podjetij na trţne dejavnosti (proizvodnja in trgovanje z električno energijo) in
gospodarske javne sluţbe (gradnja, vzdrţevanje in upravljanje omreţij) se bo drţava
postopno umikala iz trţnih dejavnosti. Še naprej pa bo ostala v drţavni lasti večina
elektroenergetskega omreţja.
Slika 2: Shema liberalizacije trga v Sloveniji

Vir: Agencija za energijo, 2008

4. 2

GLAVNI AKTERJI NA TRGU Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Na trgu z električno energijo nastopajo različni akterji, ki se ločijo po svojih funkcijah.
Celoten pregled in nadzor nad delovanjem trga izvaja Agencija za energijo. V
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nadaljevanju so shematično prikazani glavni akterji, ki nastopajo na trgu, nadalje pa so
opisane njihove glavne naloge.
Slika 3: Glavni akterji na slovenskem trgu električne energije

AGENCIJA ZA
ENERGIJO
PROIZVODNJA

ELES

BORZEN
NEPOSREDNI
ODJEMALCI
DISTRIBUCIJA
OSTALI
DOBAVITELJI
UPRAVIČENI
ODJEMALCI

4. 2. 1

Agencija za energijo

Proces odpiranja trga ni potekal nenadzorovano, saj je Energetski zakon v ta namen
predvidel ustanovitev Agencije za energijo. To je neodvisna organizacija, ki skrbi za
pregledno in nepristransko delovanje trga, določa cene za uporabo elektroenergetskih
omreţij, izdaja licence za opravljanje elektroenergetskih dejavnosti ter skrbi za
razreševanje sporov med udeleţenci trga.
Energetski trg lahko deluje le, če je infrastruktura vsem dostopna pod enakimi pogoji,
agencija pa poleg tega nadzira tudi delovanje trga in odkriva morebitne zlorabe.
Najpomembnejše naloge agencije na področju električne energije in zemeljskega
plina so:
izdajanje splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil o metodologiji za
določitev in obračunavanje omreţnin za elektroenergetska omreţja in omreţja
zemeljskega plina,
dajanje soglasij k splošnim pogojem za dobavo in odjem električne energije iz
prenosnega in distribucijskega omreţja ter k pravilom za izvajanje izravnalnega
trga z električno energijo,
določanje omreţnine za uporabo elektroenergetskih omreţij in upravičene
stroške, povezane s tem,
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odločanje o izdaji in odvzemu licenc, sporih, pritoţbah zoper odločbo o soglasju
za priključitev (spor med uporabnikom omreţja ter sistemskim operaterjem),
nadzor nad neodvisnostjo sistemskih operaterjev, izkoriščenostjo omreţja,
dodelitvijo zmogljivosti, roki in pogoji za priključitev novih proizvajalcev, stopnjo
transparentnosti in konkurenčnosti trga,
izdaja potrdil o izvoru električne energije ter izdaja trţnih zelenih certifikatov za
proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov.
Agencija o svojem delu in stanju na področju energetike, ki vključuje tudi poročanje
o delovanju konkurence, redno, vsako leto, poroča Vladi Republike Slovenije.
(Vir: Agencija za energijo, Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu
2006)

4. 2. 2

Borzen, d. o. o

Podjetje Borzen, d. o. o. je bilo ustanovljeno leta 2001 kot hčerinsko podjetje ElektroSlovenija, d. o. o., od 1. 11. 2001 pa deluje kot samostojna pravna oseba v lasti
Republike Slovenije. Borzen je prevzel vlogo organizatorja trga z električno energijo, v
svoji osnovni dejavnosti Borzen predstavlja trg, borzo električne energije, na kateri se
srečujeta ponudba in povpraševanje po električni energiji.
Naloge Borzena so:
- srečevanje ponudbe in povpraševanja po električni energiji - borza električne
energije,
- obračun in poravnava sklenjenih poslov - funkcija klirinške hiše,
- evidentiranje bilateralnih pogodb,
- posredovanje pri bilateralnih pogodbah,
- izdelava voznih redov,
- javno objavljanje trţnih gibanj.

4. 2. 3

ELES

Elektro-Slovenija (ELES) je edino elektroenergetsko prenosno podjetje v drţavi. S
svojim prenosnim omreţjem, ki na 400, 220 in 110 kV napetostnem nivoju obsega 141
daljnovodov v skupni dolţini 2.600 kilometrov, 20 razdelilno-transformatorskih postaj s
33 energetskimi transformatorji skupne moči 3.951 MVA, 252 odklopnikov, 814
ločilnikov, 1.428 merilnih transformatorjev, 565 prenapetostnih odvodnikov in vrsto
drugih visokonapetostnih naprav, povezuje proizvajalce in odjemalce električne
energije in zagotavlja nemoteno obratovanje slovenskega elektroenergetskega
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sistema. Po določilih energetskega zakona je ELES javno podjetje v 100-odstotni
drţavni lasti, ki so mu zaupane naloge prenosa električne energije in upravljanja
prenosnega omreţja. S hčerinskimi druţbami ELES skrbi tudi za organiziranje trga z
električno energijo in izvajanje izobraţevalnih programov.
Elektro-Slovenija (ELES) ima v lasti visokonapetostno omreţje na področju Slovenije,
vendar je s 15. aprilom 2001 izgubilo moţnost trgovanja z električno energijo. Podjetje
ima funkcijo organizatorja, njegova glavna naloga pa je upravljanje s prenosnim
omreţjem, s katerim povezuje in nadzoruje celoten elektroenergetski sistem, prav tako
ima povezave s sosednjimi elektroenergetskimi sistemi.

4. 2. 4 Distribucijska podjetja
Distribucijska podjetja, kot so Elektro Ljubljana, Elektro Celje, Elektro Maribor, Elektro
Primorska in Elektro Gorenjska, so obdrţala upravljanje s srednje- in nizkonapetostnim
omreţjem, ki poteka od prenosnega omreţja do končnega odjemalca. Njihova osnovna
naloga je zanesljiva in kvalitetna dobava električne energije upravičenim in (do 1. 7.
2007 tudi) tarifnim odjemalcem. V skladu z Energetskim zakonom so morala
reorganizirati poslovanje, ločiti trţni del od reguliranega.
Drţava je 79,5-odstotna lastnica javnih podjetij za distribucijo električne energije.

4. 2. 5

Trgovci za prodajo električne energije

Agencija za energijo izdaja licence za opravljanje energetskih dejavnosti, ki se
nanašajo na dobavo, trgovanje, zastopanje in posredovanje na trgu z električno
energijo. Trgovci oz. posredniki sklepajo pogodbe s pribliţno 6000 upravičenimi
uporabniki.

4. 2. 6

Odjemalci

Od 01. 07. 2007 so vsi odjemalci električne energije obravnavani kot upravičeni
odjemalci, z dobavitelji lahko prosto sklepajo pogodbe o dobavi električne energije.
Dobavitelji pa morajo skleniti pogodbo s proizvajalcem ali trgovcem, lahko pa električno
energijo kupujejo tudi na organiziranem trgu.
Tako nobene cene električne energije odjemalcem ne določa več vlada.
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4. 3

4. 3. 1

PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Proizvajalci

Za proizvodnjo električne energije se v Sloveniji uporabljajo vse oblike primarnih
energentov oziroma virov. Prevladujoči deleţ proizvodnje električne energije se
proizvaja v konvencionalnih elektrarnah (termoelektrarne, hidroelektrarne in jedrska
elektrarna), medtem ko je deleţ proizvodnje na distribucijski ravni še vedno zelo
majhen.
Na proizvodnem trgu električne energije deluje osem podjetij, ki imajo velike objekte z
močjo nad 10 MW:
Dravske elektrarne Maribor, d. o. o (DEM), ki zajemajo HE Dravograd,
Vuzenico, Vuhred, Oţbalt, Falo, Mariborski otok, Zlatoličje in Formin,
Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o. (SEL), ki vključujejo Moste, Mavčiče,
Medvode, Vrhovo in Boštanj,
Soške elektrarne Nova Gorica, d. o. o. (SENG), ki vključujejo Doblar, Plave,
Ajbo in Solkan,
Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o. (NEK),
Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o. (TEŠ),
Termoelektrarna Trbovlje, d. o. o. (TET),
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d. o. o. (TE-TOL) in
Termoelektrarna Brestanica, d. o. o. (TEB).
Podjetja DEM, SEL in SENG pridobivajo električno energijo v hidroelektrarnah, kjer
deluje kot vir energije za pogon vodne turbine sprememba energije pri padcu vode.
Padec vode povzroči vrtenje vodne turbine in nadalje generatorja, kar ima za posledico
nastajanje električne energije.
V jedrski elektrarni je vir energije reaktor, v katerem poteka nadzorovana veriţna
reakcija, pri kateri se sprošča toplota. Toplota iz reaktorja je vir energije za turbino, ta
pa poganja generator.
TEŠ in TET pridobivata energijo v termoelektrarnah na premog, TEB iz tekočih in
plinastih goriv, TE-TOL pa proizvaja toploto in električno energijo v procesu
soproizvodnje na premog. V termoelektrarni parna turbina poganja generator. Vir
energije za pogon turbine je kotel, v katerem kurimo premog, zemeljski plin ali nafto.
V letu 2007 so proizvodna podjetja skupaj proizvedla 13.636 GWh električne energije.
Proizvedeno električno energijo lahko elektrarne prodajo neposredno distribucijskim
podjetjem in upravičenim odjemalcem, prodaja pa lahko poteka tudi preko trgovcev oz.
posrednikov.
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Poleg tako imenovane sistemske proizvodnje v velikih elektrarnah imamo v
slovenskem elektroenergetskem sistemu tudi nekaj razpršene proizvodnje, ki obratuje
na distribucijskem omreţju. V Sloveniji sta pomembni predvsem dve vrsti proizvodnje:
proizvodnja v malih hidroelektrarnah in proizvodnja v industrijskih objektih za
soproizvodnjo toplote in električne energije. (Vir: Agencija za energijo RS)
Vlada Republike Slovenije je v letu 2001 zdruţila DEM, SEL, SENG, TEŠ in TEB,
skupaj s Premogovnikom Velenje v Holding slovenskih elektrarn, d. o. o. (HSE).
Ustanovitev HSE-ja je bila utemeljena z argumenti, zagotoviti cenovno ugodnejšo in
kakovostno električno energijo, zdruţiti investicijske vire za izgradnjo HE-ja na spodnji
Savi in preprečiti moţnost, da bi posamezna podjetja postala predmet sovraţnih
prevzemov.
V letu 2006 pa sta z dogovorom večinskega lastnika bili izločeni podjetji Savske
elektrarne Ljubljana in Termoelektrarna Brestanica. Druţbi sta bili pripojeni GENenergiji, v okviru katere je ţe delovala Nuklearna elektrarna Krško. Druţba GENenergija s proizvedeno električno energijo trguje prek hčerinske druţbe GEN-I, katere
25-odstotni lastninski deleţ ima Gorenje, 25-odstotni lastninski deleţ pa ima tudi
Istrabenz Energetski sistemi. Leta 2007 naj bi GEN-I trţil skoraj 2,7 TWh električne
energije, s katero razpolaga GEN-energija. (Vir: Agencija za energijo, Poročilo o stanju
na področju energetike v Sloveniji v letu 2006)
Tako imamo sedaj dva velika proizvajalca električne energije, in sicer HSE in GENenergija.
HSE (Holding slovenskih elektrarn)

in

Dravske elekrarne Maribor, d. o. o.
Soške elektrarne Nova Gorica, d. o. o.
Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o.
Termoelektrarna Trbovlje, d. o. o.
Premogovnik Velenje

GEN-energija:

Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o.
Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o.
Termoelektrarna Brestanica, d. o. o

Oblikovanje in krepitev drugega tako imenovanega proizvodnega stebra nakazuje
smeri razvoja konkurence.
Kljub delitvi proizvodnih podjetij na dva energetska stebra sta se oba povezala pri
gradnji verige hidroelektrarn na spodnji Savi. Cilj skupnega projekta je povečanje
zanesljivosti financiranja novih hidroelektrarn na Savi.
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4. 3. 2

Proizvodnja

V nadaljevanju si oglejmo proizvodnjo električne energije v GWh od leta 2004 do
2007.
Tabela 1: Primerjava proizvodnje električne energije v letih 2004 do 2007 v GWh

2004

2005

2006

Hidroelektrarne

3.603

3.036

3.120

2.814

90,2

Termoelektrarne

4.545

4.601

4.729

4.817

101,9

Jedrska elektrarna *

5.211

5.613

5.281

5.422

102,6

476

417

513

583

113,6

13.835

13.667

13.643

13.636

99,9

4.885

9.326

7.706

6.106

79,2

18.720

22.993

21.349

19.742

92,5

Mali kvalificirani proizvajalci
Skupna proizvodnja v RS
Uvoz – pretoki v Slovenijo
Skupaj

2007

07/06

*Prikazana je celotna proizvodnja, od katere se polovica izvozi na Hrvaško.

Vir: Agencija za energijo, Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letih
2007, 2006, 2005
Iz Tabele 1 je razvidna proizvodnja električne energije za zadnja štiri leta. Ob primerjavi
proizvodnje hidroelektrarn, termoelektrarn in nuklearne elektrarne v letu 2007 glede na
leto 2006 ugotovimo, da so hidroelektrarne proizvedle 2814 GWh električne energije,
kar je 306 GWh oziroma 9,8 odstotka manj kot prejšnje leto. Termoelektrarne so
proizvedle 4.817 GWh, kar pomeni povečanje proizvodnje glede na prejšnje leto za 88
Gwh oziroma za 1,9 odstotka, nuklearna elektrarna pa je proizvedla 5.422 GWh
električne energije, kar je 141 GWh, 2,6 odstotka več kot prejšnje leto. Skupna
proizvodnja je v letu 2007 znašala 13.636 GWh, kar je 7 GWh (0,1 odstotka) manj kot
leta 2006. (Vir: Agencija za energijo, Poročilo o stanju na področju energetike v
Sloveniji v letu 2007)
Skladno z meddrţavnim sporazumom med Slovenijo in Hrvaško polovica proizvodnje
NEK-a pripada Hrvaški, kar zmanjšuje deleţ NEK-a v dejanski slovenski proizvodnji
električne energije. Tako so leta 2007 v Sloveniji elektrarne sicer proizvedle skupaj
13.637 GWh električne energije, dejanska slovenska proizvodnja električne energije pa
je bila manjša in je znašala 10.926 GWh.
Večja je tudi proizvodnja malih kvalificiranih proizvajalcev, ki so v primerjavi z letom
2006 proizvedli 24,5 odstotokov več energije. Omeniti velja, da se je v tem letu znatno
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povečalo število sončnih elektrarn, katerih deleţ pa še vedno ne presega enega
odstotka skupne inštalirane moči v Sloveniji.
Iz tabele je tudi razvidno, da proizvodnja v obravnavanih letih v povprečju pada za 0,5
odstotka letno.
Graf 2: Proizvodnja električne energije od 2004 do 2007 v GWh

Vir: Agencija za energijo, 2008
K proizvodnji električne energije na območju Slovenije so v letu 2007 največji deleţ
prispevale termoelektrarne, v katerih je bilo proizvedene nekaj manj kot polovica vse
električne energije. Deleţu termoelektrarn sledijo hidroelektrarne in jedrska elektrarna,
vsaka s pribliţno četrtinskim deleţem proizvodnje. Preostalo energijo so prispevale
manjše enote, priključene na prenosno in distribucijsko omreţje.
V nadaljevanju je grafično prikazana proizvodnja električne energije po mesecih v letu
2007. Razvidno je, da je bil v oktobru 2007 zveden remont NEK-a, kar je vplivalo na
manjšo proizvodnjo električne energije v tem mesecu. V strukturi proizvodnje električne
energije v Sloveniji je bilo v letu 2007 proizvedene 25 odstotkov energije s pomočjo
hidroelektrarn oziroma obnovljivih virov, 40 odstotkov z jedrsko energijo in 35 odstotkov
v elektrarnah na fosilna goriva.
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Graf 3: Struktura proizvodnje električne energije v letu 2007

Vir: Agencija za energijo, 2008, str. 18

4. 3. 3

Dobički slovenskih proizvajalcev električne energije

Podjetja za proizvodnjo električne energije so leto 2007 zaključila s 70,17 milijona
evrov dobička, kar je 123,1 odstotka več kot v letu 2006. V skupni strukturi celotnega
čistega poslovnega izida podjetij za proizvodnjo električne energije pomeni dobiček
Dravskih elektrarn Maribor, d. o. o., 70,5 odstotka.
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Tabela 2: Dobički slovenskih proizvajalcev električne energije
v mio
EUR
2004

2005

2006

2007

Indeks
07/06

Dravske elektrarne Maribor, d. o. o.

19,50

21,32

20,86

49,45

237,04

Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o.

2,09

0,29

0,28

-1,16

-410,61

Soške elektrarne Nova Gorica, d. o. o.

5,23

1,51

4,47

3,88

86,87

Termoelektrarna Brestanica, d. o. o.

2,60

3,58

2,07

1,45

69,93

Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o.

0,30

0,35

1,65

10,39

629,55

Termoelektrarna Trbovlje, d. o. o.

0,14

0,17

0,74

0,29

39,29

Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o.

1,48

1,12

1,66

5,80

349,75

Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o.

0,00

0,00

0,26

0,07

26,97

31,35

28,34

31,99

70,17

90,36

112,89

223,11

219,34

Skupaj
Indeks rasti skupaj

Vir: Agencija za energijo, 2008
Iz Tabele 2 je razvidno, da v zadnjih treh letih dobički slovenskih proizvajalcev
električne energije strmo naraščajo. V letu 2006 so bili v primerjavi z letom prej višji za
12,89 odstotka, v letu 2007 pa kar za 123,1 odstotka. V letu 2007 je opazen velik
porast dobička Termoelektrarne Šoštanj, Termoelektrarne Toplarne Ljubljana in
Dravskih elektrarn Maribor, velik upad dobička pa je opaziti pri Savskih elektrarnah
Ljubljana.
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Graf 4: Dobički slovenskih proizvajalcev električne energije od leta 2004 do 2007
v mio EUR

Vir: Agencija za energijo, 2008
Na tem mestu je zanimiv tudi podatek o lastniški strukturi podjetij, ki proizvajajo
električno energijo. Drţava je neposredno ali posredno (prek lastništva HSE in GEN
energije) večinska lastnica vseh podjetij za proizvodnjo električne energije, razen
Nuklearne elektrarne Krško, d. o. o., kjer ima 50-odstotni lastniški deleţ.
Tabela 3: Lastniška struktura podjetij za proizvodnjo električne energije
Republika
Slovenija

Dravske elektrarne Maribor,
d. o. o.

HSE,
d. o. o.

MO
Ljubljana

Drugi
delničarji

Hrvatska
elektro
privreda,
d. d.

100

Savske elektrarne Ljubljana,
d. o. o.

79,5

Soške elektrarne Nova
Gorica, d. o. o.

20,5

100

Termoelektrarna Brestanica,
d. o. o.

100

Termoelektrarna Šoštanj,
d. o. o.

100

Termoelektrarna Trbovlje,
d. o. o.

81,3

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d. o. o.

GEN
energija,
d. o. o.

18,7
35,4

64,6

Nuklearna elektrarna Krško,
d. o. o.

50

Vir: Agencija za energijo, 2008
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4. 4

PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Za porabo električne energije je značilna, tako kot v drugih drţavah EU, vsakoletna
rast. V zadnjih desetih letih je poraba električne energije v povprečju rasla za 2,9
odstotka na leto. Vse ocene predvidevajo še nadaljnjo porast porabe električne
energije, porast pa je v tesni povezavi z rastjo BDP-ja.
Porabniki električne energije se do 01. 07. 2007 delijo v tri skupine:
1. Upravičeni odjemalci na prenosnem omreţju
2. Upravičeni odjemalci na distribucijskem omreţju
3. Tarifni odjemalci (do 1. 7. 2007)
(Vir: Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letih 2005, 2006, str. 34.)
V nadaljevanju so prikazani podatki porabe električne energije.
Tabela 4: Primerjava porabe električne energije v letih od 2004 do 2007 v GWh

2004

2005

Upravičeni odjemalci na
prenosnem omrežju

2.783

2.775

2.785

2.688

96,5

Upravičeni odjemalci na
distribucijskem omrežju

5.488

6.539

6.882

7.247

105,3

Tarifni odjemalci

3.795

3.075

3.158

3.063

97

12.066

12.389

12.825

12.998

101,3

5.128

9.548

7.662

5.878

76,7

17.194

21.937

20.487

18.876

92,1

Skupna poraba v RS
Izvoz – pretoki iz Slovenije
Skupaj*

2006

2007

07/06

*upoštevana celotna proizvodnja NEK

Vir: Agencija za energijo, 2008
Iz Tabele 4 je razvidna poraba električne energije za zadnja štiri leta. Ob primerjavi
porabe vseh odjamalcev v letu 2007 glede na leto 2006 ugotovimo, da so upravičeni
odjemalci na prenosnem omreţju porabili 2.688 GWh, kar je 97 GWh (3,5 odstotka)
manj kot leto prej. Upravičeni odjemalci na distribucijskem omreţju so porabili 7.247
GWh, kar pomeni 365 GWh (5,3 odstotka) več kot leta 2006. Tarifni odjemalci pa so v
letu 2007 porabili 3.063 GWh električne energije, kar predstavlja 95 GWh (3 odstotke)
manj kot leto prej. Skupna poraba v letu 2007 je torej za 1,3 % oziroma za 78 GWh
višja kot leta 2006. (Vir: Agencija za energijo, Poročilo o stanju na področju energetike
v Sloveniji v letu 2007)
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Graf 5: Grafični prikaz porabe električne energije med letoma 2004 in 2007 v GWh

Vir: Agencija za energijo, 2008
Zanimiv podatek je tudi količina letne porabljene energije na prebivalca v Sloveniji. Te
podatke prikazuje Tabela 5.
Tabela 5: Poraba električne energije na prebivalca v kWh (kwh/preb) v obdobju
2000–2007

Poraba na
prebivalca

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

5.413

5.616

5.926

6.214

6.348

6.425

6.615

6.584

103,7

105,5

104,8

102,1

101,2

102,9

99,53

Indeks
Vir: Statistični urad RS

Iz tabele je razbrati, da poraba skozi leta narašča, v povprečju naraste za 3,3 odstotke
letno. V letu 2007 pa je zaznati padec porabe, in sicer za 0,46 odstotka.
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Graf 6: Poraba električne energije na prebivalca od leta 2000 do 2007 v kWh

Vir: Statistični urad RS
Zanimiva je tudi povprečna mesečna poraba električne energije v gospodinjstvu. Te
podatke prikazuje Tabela 6. V letu 2007 znaša povprečna poraba 320 kWh, kar je za
1,8 % manj kot leta 2006, ko je bila poraba 326 kWh.
Tabela 6: Povprečna mesečna poraba električne energije na gospodinjstvo v
kWh v obdobju 2003–2007
2003
Povprečna poraba
gospodinjstva na
mesec
indeks

303

2004

2005

2006

2007

311

314

326

320

102,6

100,9

103,8

98,1

Vir: Agencija za energijo, 2008
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Graf 7: Povprečna poraba električne energije gospodinjstva na mesec od leta
2003 do 2007 v kWh

Iz grafa je razbrati, da poraba energije od leta 2003 do 2006 strmo narašča, največji
porast je opazen v letu 2006, ko je bilo mesečno porabljene 326 kWh električne
energije na gospodinjstvo. To predstavlja 3,8 % energije več kot leta 2005 in 7,6 % več
kot leta 2003.
V letu 2007 je bilo po podatkih ELES-a v Sloveniji porabljene 13.270.407 MWh
električne energije, proizvedeno pa 11.187.141 Mwh. Primanjkljaj energije smo uvozili.
Celotno gibanje proizvodnje in dejanske porabe prikazuje Graf 8.
Graf 8: Poraba električne energije na prenosnem omreţju v letu 2007

Vir: ELES, 2008
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4. 5

MOŢNOSTI UVOZA IN IZVOZA

Glede na to, da smo videli, da je v Sloveniji poraba električne energije večja od
proizvodnje, je potrebno primanjkljaj električne energije s pomočjo čezmejnega
trgovanja pripeljati v Slovenijo. To trgovanje je opisano v nadaljevanju, tukaj bom le
prikazala podatke o letnih količinah električne energije, ki se „uvozi oziroma izvozi“.
V Tabeli 7 sta prikazana skupni uvoz in izvoz električne energije. Ţe drugo leto
zapored je Slovenija neto uvoznica električne energije, celo ob upoštevanju hrvaškega
dela NEK-a v skupnem izvozu.
Skupni uvoz v Slovenijo v letu 2007 je znašal 6.100.747,85 MWh, skupni izvoz pa
5.690.513 MWh, kar pomeni preseţek uvoza nad izvozom v višini 410.235 MWh. Če
pa NEK ne upoštevamo v izvozu, je preseţek uvoza nad izvozom kar 3.117.870 MWh.
(Vir: Borzen, Poslovno poročilo za leto 2007)
Tabela 7: Uvoz in izvoz električne energije v Gwh letno

Vir: Statistični urad Republike Slovenije
Graf 9: Prikaz uvoza in izvoza električne energije v GWh od leta 1998 do 2007

Vir: Statistični urad Republike Slovenije
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Iz prikazanega je razumeti, da je bilo stanje do leta 2000 skorajda nespremenljivo, z
liberalizacijo trga pa je po letu 1999 opaziti porast tako uvoza kot izvoza ter nadaljnje
trţno obnašanje. Čezmejno trgovanje se je povečalo.

4. 6

TRGOVANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Trgovanje z električno energijo je nekoliko drugačno od trgovanja z ostalimi produkti, ki
se pojavljajo na trgu. Električne energije se ne da skladiščiti, njena poraba pa je skoraj
sočasna s proizvodnjo. Prav zato so vse transakcije predvidene vnaprej. Neskladja
med predvideno in dejansko porabo pa se ureja po določenih, vnaprej pripravljenih
procedurah (Janša, 2002).
Na slovenskem trgu poteka trgovanje na dveh ravneh, in sicer kot veleprodajni trg
(trgovanje med dobavitelji znotraj drţave in z drugimi drţavami) ter kot maloprodajni
trg (trgovanje z energijo dobavitelj - kupec samo na slovenskem trgu). Prav tako se
trguje z dvema različnima tipoma pogodb, in sicer gre za trgovanje z zaprtimi in
odptrimi pogodbami.
Zaprte pogodbe o dobavi električne energije so tiste, pri katerih se prodajalec in kupec
dogovorita za natančno količino električne energije, dobavljive v posameznem
časovnem intervalu. Plačilo v tem primeru poteka zgolj na podlagi teh dogovorov. To
velja tudi tedaj, ko se dejansko dobavljena količina električne energije razlikuje od tiste,
ki je določena v zaprtih pogodbah. Zaprte pogodbe so podlaga za sestavljanje voznih
redov bilančnih skupin, zato je vsako odstopanje dejansko dobavljenih količin od tistih,
ki so bile dogovorjene v zaprtih pogodbah, predmet obračuna odstopanj v skladu s
Pravili za delovanje trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 30/01, 118/03).
Pri odprtih pogodbah količina ni vnaprej določena, zato se plačilo opravi skladno z
odčitki števcev dobavljene električne energije.

4. 6. 1

Trg na debelo - veleprodajni trg

Udeleţenci trga na debelo so proizvajalci električne energije in trgovci, ki trgujejo z
električno energijo za nadaljnjo prodajo. Končni odjemalci na trgu na debelo praviloma
ne sodelujejo, saj bi teţko uskladili svoj bolj ali manj predvidljiv odjem z odprtimi
pogodbami. Za to uskladitev poskrbi dobavitelj končnemu odjemalcu, ki na trgu na
debelo za različna časovna obdobja sklene takšne zaprte pogodbe, ki mu omogočajo
pokrivanje odjema končnih odjemalcev s čim manjšimi odstopanji od voznih redov. Trg
na debelo zajema tudi vse oblike čezmejnega trgovanja z električno energijo, saj so
pogodbe o čezmejni dobavi električne energije vedno zaprte.
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Trgovanje na trgu na debelo poteka v dveh oblikah, to je na organiziranem trgu
(borzi) in bilateralno (dvostransko).

4. 6. 1. 1

Bilateralno trgovanje

V Sloveniji se večina poslov na trgu na debelo sklepa bilateralno, to je z dogovorom
med prodajalcem in kupcem. Kot merilo cen na trgu na debelo na določenem območju
ali v drţavi se ponavadi uporabljajo indeksi cen, doseţeni na borzi električne energije,
ki deluje na tem območju. Bilateralne pogodbe s kupci so večinoma definirane kot
finančne pogodbe, saj ne opredeljujejo, iz katere elektrarne naj se električna energija
dobavi. V teh pogodbah so dogovori o dobavi električne energije po vnaprej določeni
ceni. Strani sta soglasni glede trenutno določene cene energije, ki bo dostavljena
kasneje. Trg je nereguliran, cene se določijo neodvisno, podrobnosti sklenjenih pogodb
pa ostanejo poslovna skrivnost.
V skladu z Energetskim zakonom je potrebno vse pogodbeno dogovorjene obveznosti
med dobavitelji in upravičenimi odjemalci (v nadaljnjem besedilu: bilateralne pogodbe)
prijaviti organizatorju trga, ki jih evidentira. Bilateralne pogodbe morajo imeti predhodno
odobren prenos električne energije s strani upravljalcev omreţja.
Bilateralno pogodbo organizatorju trga prijavi pogodbena stranka, ki je odgovorna za
prijavo voznih redov, preko TISOT-a, elektronske pošte, priporočene pošiljke ali faksa.
Organizator trga mora prejem prijave bilateralne pogodbe potrditi.
Prijava bilateralne pogodbe za obdobja, daljša od enega tedna, mora biti izvedena
najkasneje 3 dni pred pričetkom njene veljave, za obdobja, krajša od enega tedna, pa
mora biti prijava izvedena najkasneje 1 dan pred pričetkom njene veljave.
Organizator trga bilateralno pogodbo evidentira, v primeru, da prijava bilateralne
pogodbe ni popolna, jo organizator trga zavrne. Pogodbeni strani morata prijavo
bilateralne pogodbe dopolniti najkasneje v enem dnevu po zavrnitvi. Prijave bilateralne
pogodbe, ki pričnejo z veljavo naslednji dan po prijavi, morajo biti popolne oziroma jih
je potrebno nemudoma dopolniti.
Organizator trga zabeleţi vse podatke o bilateralni pogodbi v svoj informacijski sistem
ter jih posreduje upravljalcu prenosnega omreţja in upravljalcem distribucijskih omreţij.
Vse morebitne spremembe v ţe evidentiranih bilateralnih pogodbah so stranke dolţne
nemudoma sporoči organizatorju trga.
V letu 2007 je bilo skupaj evidentiranih 50.702 zaprtih in odprtih bilateralnih pogodb v
skupni količini 50.658.707 MWh. V primerjavi z letom 2006 je bilo v letu 2007 število
evidentiranih bilateralnih pogodb večje kar za 121,7 %, skupna količina pa je bila v
enaki primerjavi manjša za 5,0 %. (Vir: Borzen, Poslovno poročilo 2007)
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V Tabeli 8 so po mesecih prikazane evidentirane zaprte in odprte bilateralne pogodbe v
MWh.
Tabela 8: Mesečna količina evidentiranih zaprtih in odprtih bilateralnih pogodb
na organiziranem trgu v Sloveniji v letu 2007

Vir: Borzen, Poslovno poročilo 2007

4. 6. 1. 2

Organizirani trg

Organizirani trg električne energije je trgovanje na dnevnem trgu električne energije.
Organizirani trg oziroma borza je osrednje mesto, kjer se trguje z vnaprej znanimi
pravili, tukaj se srečujeta ponudba in povpraševanje. V Sloveniji organiziran trg
električne energije obstaja od leta 2001, ko je ELES na podlagi uredbe Vlade RS
ustanovil druţbo Borzen, organizator trga z električno energijo, d. o. o. Naloge
organizatorja trga obsegajo izvajanje dnevnega trga, njegovo organiziranje,
evidentiranje bilateralnih pogodb o dobavi električne energije, sestavo okvirnih dnevnih
voznih redov, obračun in denarno poravnavo (kliring) poslov, sklenjenih na
organiziranem trgu.
Borza električne energije mora za svoje uspešno poslovanje, podobno kot vsaka druga
borza, ustrezati temeljnim načelom borznega delovanja:
• načelo transparentnosti, ki pomeni jasno in pregledno poslovanje za vse udeleţence,
• načelo likvidnosti, ki zagotavlja enakomerno poslovanje, brez pretiranih nihanj cen in
prevelikih vplivov posameznikov na oblikovanje cen na trgu,
• načelo varnosti poslovanja v okviru EZ, Pravil za delovanje trga z električno energijo
in finančnih garancij,
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• načelo poštenosti, ki govori o enakih pogojih poslovanja za vse člane organiziranega
trga z električno energijo,
• načelo učinkovitosti, ki izhaja iz učinkovitega trgovalno informacijskega sistema. (Vir:
Agencija za energijo RS)
Člani organiziranega trga lahko postanejo pravne ali fizične osebe, ki imajo zakonsko
pravico do delovanja na organiziranem trgu po določbah Energetskega zakona ter z
organizatorjem trga sklenejo pristopno pogodbo. Vsak član organiziranega trga je v
skladu s pristopno pogodbo uvrščen v eno od naslednjih kategorij članstva:
kupec/prodajalec: kupuje in prodaja električno energijo v svojem imenu in za
svoj račun. Kupec/prodajalec na organiziranem trgu lahko sklepa samo posle, ki
na eni strani vključujejo lastna primopredajna mesta,
trgovec: kupuje in prodaja električno energijo v svojem imenu in za svoj račun
ter lahko opravlja tudi funkcijo trţnega zastopnika in trţnega posrednika,
trţni zastopnik: kupuje in prodaja električno energijo v svojem imenu in za tuj
račun ter lahko opravlja tudi funkcijo trţnega posrednika; trţni zastopnik na
organiziranem trgu lahko sklepa samo posle, ki na eni strani vključujejo lastna
primopredajna mesta,
trţni posrednik: posreduje pri sklepanju bilateralnih pogodb; trţni posrednik ne
posluje na dnevnem trgu in ni udeleţenec poravnalnega sistema.

Podjetje Borzen, d. o. o. omogoča preglednost organiziranega trga električne energije z
objavljanjem cen in količin iz sklenjenih poslov na omenjenem trgu v različnih časovnih
obdobjih. Deluje kot upravljalec trga z električno energijo v korist in dobro njegovih
članov, pri tem pa nima pravice na njem nastopati kot trţni udeleţenec, ki bi trgoval za
svoje ime in za svoj račun.
Delovanje organiziranega trga z električno energijo, dolţnosti in pravice organizatorja
trga ter članov organiziranega trga so natančno opredeljeni v Pravilih za delovanje trga
z električno energijo. (Vir: Agencija za energijo RS)
Dobavitelji električne energije sklenejo pogodbe s proizvajalci, te pogodbe pa se
zavedejo pri Borzenu. Borzen trguje z električno energijo, ki ni bila zakupljena z
bilateralnimi pogodbami.
Trguje se s standardiziranimi produkti. To so:
- Urna energija; trguje se s 24 urami enega dneva. Osnovna količinska enota (1 lot)
tega produkta je 1 MWh.
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- Pasovna energije; to je električna energija v bloku ur od 00. do 24. ure. Osnovna
količinska enota (1 lot) tega produkta je 24 MWh.
- Trapezna energija; to je električna energija v bloku ur od 06. do 22. ure. Osnovna
količinska enota (1 lot) tega produkta je 16 MWh. Trapezna energija ni predmet
trgovanja za nedelovne dni, drţavne praznike in druge dela proste dneve.
- Nočna energija; to je električna energija v bloku ur od 00. do 6. in od 22. do 00. ure.
Osnovna količinska enota (1 lot) tega produkta je 8 MWh.

Od 4. maja 2004 pa se trguje še z dvema novima produktoma:
- Evro-trapezna energija; to je električna energija v bloku ur od 08. do 20. ure. Osnovna
količinska enota (1 lot) tega produkta je 12 MWh.
- Evro-nočna energija; to je električna energija v bloku ur od 00. do 08. ure in od 20. do
24. ure. Osnovna količinska enota (1 lot) tega produkta je 12 MWh (Vir:
www.borzen.si).
Na Sliki 4 so nazorno prikazani omenjeni produkti trgovanja.

Slika 4: Produkti trgovanja

Vir: Borzen, d. o. o.
Z omenjenimi produkti se trguje na dnevnem trgu.
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Dnevni trg je promptni trg, kjer se sooči ponudba in povpraševanje električne energije
za obdobje naslednjega delovnega dne oziroma za obdobje do vključno prvega
naslednjega delovnega dne. Trgovanje na dnevnem trgu se na Borzenu torej odvija
vsak delovni dan za dobavo električne energije za naslednji dan. Ob nedelovnih dneh
(sobotah in nedeljah), drţavnih praznikih, drugih dela prostih dnevih in v primeru
posebnih okoliščin se na borzi ne trguje. Kadar je na koledarju trgovanja določeno, da
nastopi med dnem trgovanja in prvim naslednjim delovnim dnem še kakšen nedelovni
dan ali praznik, organizator trga izvede ločena trţna srečanja za vsak dan posebej.
Na organiziranem trgu poteka trgovanje med 8. uro in 10.30. Organiziran trg je za
upravljanje s ponudbami odprt (vnos, spremembe ali odstranitev) vsak trgovalni dan ţe
v fazi predtrgovanja. Faza predtrgovanja traja od 6. do 8. ure za produkte pasovne,
trapezne in nočne energije ter od 6. do 10. ure za produkte urne energije. Čas
trgovanja in predtrgovanja se lahko s sklepom organizatorja trga spremeni. Organizator
trga mora spremembe sporočiti članom organiziranega trga vsaj 15 dni pred pričetkom
veljave.
Organizator trga stalno nadzoruje celoten proces trgovanja. V primeru, da kdo od
članov organiziranega trga krši pravila, ga organizator opozori oziroma izloči iz
trgovanja.
Prodajalci električne energije v oblikah standardiziranih produktov trgovanja so dolţni v
celoti dostaviti dogovorjeno količino, ki izhaja iz sklenjenega posla. Omenjeno dobavo
so dolţni uresničiti, ne glede na morebitne obveznosti, ki bi nastale zaradi njihovega
sodelovanja na drugih trgih električne energije. Kupci električne energije v oblikah
standardiziranih produktov trgovanja pa so dolţni v celoti prevzeti dogovorjeno količino,
ki izhaja iz sklenjenega posla.
V postopku sprejema na organizirani trg se vsakemu članu organiziranega trga dodeli
račune pozicij glede na njegovo kategorijo članstva. Vrste računov pozicij so:
– hišni račun: je račun, ki ga člani organiziranega trga uporabljajo za ponudbe, ki jih
izvršijo v svojem imenu in za svoj račun; član organiziranega trga ima lahko samo en
hišni račun in lahko posluje za svoj račun samo preko svojega hišnega računa;
– račun stranke: je račun, ki ga člani organiziranega trga uporabljajo za ponudbe, ki jih
izvršijo v svojem imenu in za tuj račun; član organiziranega trga mora pri vsaki ponudbi
za tuj račun vpisati ustrezno številko računa stranke;
– skupni račun: je račun, ki ga član organiziranega trga uporablja za vnos več ponudb v
svojem imenu in za svoj ali tuj račun; gre za zbiranje več ponudb v eno skupno
ponudbo. Vse ponudbe, ki jih je član organiziranega trga sklenil preko skupnega
računa, mora po zaključku trgovanja prenesti na ustrezne račune.
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Po zaključku trgovanja morajo trgovci in trţni zastopniki v roku 30 minut preko TISOT-a
izvršiti prenos poslov po ustreznih računih pozicij (alokacija). Čas, v katerem je
potrebno izvršiti prenos poslov, se lahko s sklepom organizatorja trga spremeni.
Prenos posla z računa ene stranke na hišni račun in obratno ter prenos z računa ene
stranke na drugo stranko ni mogoč.
Udeleţenci trgovanja lahko podajajo ponudbe za nakup in ponudbe za prodajo
električne energije le preko TISOT-a. Na določen dan trgovanja je moţno podajati
ponudbe samo za produkte, ki so predmet trgovanja na ta dan. Veljavnost ponudb
zapade najkasneje isti dan ob zaključku trgovanja. Udeleţenec trgovanja lahko v
skladu s pravili svoje ponudbe naknadno spreminja ali izbriše.
Ločimo dve osnovni vrsti ponudb:
– trţne ponudbe, v katerih udeleţenec trgovanja ne postavlja omejitev glede cene,
– omejene ponudbe, ko udeleţenec trgovanja določi še sprejemljivo ceno nakupa
(najvišjo) oziroma prodaje (najniţjo).
Ponudbe morajo pri vnosu v TISOT vsebovati naslednje informacije:
– identifikacijsko številko člana organiziranega trga,
– tip ponudbe (prodaja, nakup, aplikacijski posel),
– številko računa pozicij,
– produkt trgovanja,
– dan, za katerega velja ponudba,
– maksimalno energijo [MWh], ki ustreza celemu večkratniku osnovne količinske
enote (1 lota) produkta.
Čas sprejema ponudbe na dnevnem trgu električne energije je tista časovna oznaka, ki
jo TISOT dodeli pri vnosu ponudbe. Ponudba na dnevnem trgu električne energije
ostane v veljavi tako dolgo, dokler je udeleţenec trgovanja ne spremeni oziroma izbriše
oziroma najkasneje do zaključka trgovanja.
Ponudbe se v TISOT-u razvrstijo v knjige ponudb, skladno z različnimi produkti
trgovanja in načinom trgovanja. Vrstni red v knjigah ponudb je vedno določen po
kriteriju “cena/časovna oznaka“, torej tako, da imajo pri izvrševanju nakupnih ponudb
prednost ponudbe z višjo ceno oziroma pri izvrševanju prodajnih ponudb prednost
ponudbe z niţjo ceno. Ponudbe brez omejitve cene (trţne ponudbe) imajo prednost.
Če je v okviru iste cene več ponudb, imajo prednost ponudbe z manjšo časovno
oznako.
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Trţna srečanja na dnevnem trgu
Posli na dnevnem trgu so nakup in prodaja električne energije v obliki standardiziranih
produktov trgovanja, ki poteka na ločenih trţnih srečanjih, ki se medsebojno ločijo tudi
po načinu trgovanja.
Uveljavljena sta načina avkcijskega in sprotnega trgovanja.
Avkcije
Avkcije so trţna srečanja, kjer se trguje s produkti urne energije (UE). Za vsako uro
naslednjega dne poteka ločena avkcija. Vse avkcije potekajo istočasno.
Posamezna avkcija se deli na fazo izklica, fazo izračuna marginalne cene ter fazo, v
kateri se ponudi morebitne preseţke količine, ki nastanejo zaradi neizenačene količine
v točki marginalne cene.
V fazi izklica se zbirajo ponudbe za nakup in prodajo, ob koncu faze izklica pa se nato
po načelu največjega moţnega prometa izračuna marginalna cena. Po enotni
marginalni ceni se nato udejanijo vse prodajne ponudbe, katerih cena je niţja ali
enaka, oziroma vse nakupne ponudbe, katerih cena je višja oziroma enaka marginalni
ceni. Čas sklenitve posla pri trţnih srečanjih, kjer se trguje na avkcijski način, je
trenutek, ko se avkcija v celoti zaključi.
Avkcije za vse ure naslednjega dne se pričnejo ob 10. uri in trajajo do 10.30. Faza
izklica traja od 10. do 10.14 in dodatno za naključni čas v roku trajanja največ ene
minute. Ob 10.15 se prične izračun marginalne cene. Po izračunu marginalne cene pa
se prične faza, v kateri je moţen nakup morebitnega preseţka količine po marginalni
ceni. Ta zadnja faza traja do prodaje celotne količine, vendar ne dlje kot
do 10.30.
Upravljanje s ponudbami (vnos, sprememba, odstranitev) je moţno ţe v fazi
predtrgovanja, ki traja od 6. do 10. ure, ter v času trajanja faze izklica.
V kolikor se zaradi premajhnega števila ponudb ali zgolj trţnih ponudb organizator trga
odloči za podaljšanje faze izklica (za največ 5 minut), se vsi zgoraj omenjeni časi
premaknejo za čas podaljšanja, razen časa zaključka avkcije.
Udeleţenci trgovanja med avkcijo nimajo vpogleda v knjigo ponudb, vidijo lahko samo
svoje ponudbe.
Ravnoteţni začetni tečaj, ki se objavi ob pričetku faze izklica, se izračuna na podlagi
sprejetih ponudb na enak način, kot se izračuna marginalno ceno. V kolikor izračun ni
mogoč, se objavita cena in količina prodajne ponudbe z najniţjo ceno in nakupne
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ponudbe z najvišjo ceno. Med fazo izklica se ravnoteţni tečaj sprotno izračunava
oziroma se objavi najboljše ponudbe. Udeleţenci trgovanja lahko te vrednosti
spremljajo preko TISOT-a.
Po marginalni ceni se realizirajo vse ponudbe za prodajo, katerih cena je niţja oziroma
enaka marginalni ceni, in vse ponudbe za nakup, katerih cena je večja ali enaka
marginalni ceni. V kolikor ponudba in povpraševanje v točki marginalne cene nista v
celoti izenačena, se ponudba, ki leţi hkrati na levi in na desni strani točke marginalne
cene, realizira le delno.
Morebitni preseţek količine se ponudi v zadnji fazi avkcije po marginalni ceni. V kolikor
marginalne cene ni moţno izračunati, se avkcija zaključi, pri čemer se noben posel ne
sklene. Udeleţenci trgovanja morajo v zadnji fazi avkcije, kjer se ponudi preseţek
količine, podati posebne ponudbe, tj. “ponudbe za preostalo količino“, ki veljajo zgolj
enkratno.
Ob zaključku avkcije so udeleţenci trgovanja, katerih ponudbe so bile realizirane, o
tem obveščeni preko TISOT-a.
Izračun marginalne cene
Marginalna cena je tista cena, pri kateri se sekata agregatni krivulji ponudbe in
povpraševanja oziroma točka, v kateri se ponudba in povpraševanje izenačita.
Agregatni krivulji ponudbe in povpraševanja sta določeni po kriteriju “cena/časovna
oznaka“. Agregatna krivulja ponudbe je določena po načelu od najcenejše do najdraţje
ponudbe. V primeru ponudb z isto ceno ima prednost tista z niţjo časovno oznako.
Trţne ponudbe imajo prednost in se nahajajo na začetku krivulje.
Agregatna krivulja povpraševanja je določena po načelu od najdraţje do najcenejše
ponudbe. V primeru ponudb z isto ceno ima prednost tista z niţjo časovno oznako.
Trţne ponudbe imajo prednost in se nahajajo na začetku krivulje.
Marginalna cena je določena po načelu, da je pri njej moţen največji količinski obseg
trgovanja in je hkrati preseţek količine najmanjši.
V primeru, ko so prisotne zgolj trţne ponudbe, se privzame, da je marginalna cena
enaka referenčni ceni.
Način določanja marginalne cene je prikazan na Sliki 5.
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Slika 5: Oblikovanje cene električne energije
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Vir: Tomaţ Štokelj, Nadaljnji razvoj trga električne energije v Sloveniji
Sprotno trgovanje
Sprotno trgovanje je način trgovanja na trţnih srečanjih, kjer se trguje s produkti
pasovne energije (PE), nočne energije (NE) in trapezne energije (TE). Trţna srečanja
potekajo sočasno, pričnejo se ob 8. uri z odpiranjem trga in trajajo do 10. ure.
Upravljanje s ponudbami (vnos, sprememba, odstranitev) je moţno ţe v fazi
predtrgovanja, ki traja od 6. do 8. ure, ter v celotnem času trgovanja, razen v času
odpiranja trga.
Vsaka novo prispela ponudba se skuša povezati s ponudbo na nasprotni strani in posel
je sklenjen takoj, ko se nakupna in prodajna cena srečata. Čas sklenitve posla pri
trţnih srečanjih, kjer se trguje na način sprotnega trgovanja, je tisti trenutek, ko TISOT
v skladu s pravili poveţe ponudbo za nakup in prodajo.
V času odpiranja trga se na podlagi prispelih ponudb, ki so razvrščene po kriteriju
“cena/časovna oznaka“, izračuna ravnoteţni tečaj. Ravnoteţni tečaj je tečaj, s katerim
se prične odprto trgovanje in tečaj, po katerem se sklenejo vsi posli na podlagi ponudb,
prispelih v času predtrgovanja. Ravnoteţni tečaj se izračuna na enega od spodnjih
dveh načinov:
– na enak način, kot je izračunana marginalna cena pri avkcijah,
– v kolikor ni moţen gornji način izračuna, se privzame, da je ravnoteţni tečaj enak
ceni zadnje nakupne ponudbe (v primeru večjega povpraševanja od ponudbe), ki se še
lahko delno ali v celoti realizira, oziroma, da je ravnoteţni tečaj enak ceni zadnje
prodajne ponudbe (v primeru večje ponudbe od povpraševanja), ki se še lahko delno
ali v celoti realizira.
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Po ravnoteţnem tečaju se do maksimalnega količinskega obsega realizirajo vse
ponudbe za prodajo, katerih cena je niţja oziroma enaka ravnoteţnemu tečaju, in vse
ponudbe za nakup, katerih cena je večja ali enaka ravnoteţnemu tečaju. Nerealizirane
ponudbe oziroma nerealizirani del ponudb se avtomatično prenesejo v knjigo ponudb.
Udeleţenci trgovanja, katerih ponudbe so bile realizirane, so o tem obveščeni preko
TISOT-a.
V kolikor je najboljši tečaj ponudbe višji od najboljšega tečaja povpraševanja, se
ravnoteţni tečaj ne izračuna in posli ne sklenejo. Objavita se zgolj cena in količina
prodajne ponudbe z najniţjo ceno in nakupne ponudbe z najvišjo ceno. V kolikor pride
med trgovanjem do prekinitve trgovanja zaradi prekoračitve omejitve nihanja tečajev
(za največ 5 minut), se trgovanje ne podaljša.
Udeleţenci trgovanja imajo med odprtim trgovanjem vpogled v knjigo ponudb.
Ponudba se avtomatično realizira v enem ali več korakih, v celoti ali pa sploh ni
realizirana.
Glavna razlika med sprotnim in avkcijskim načinom trgovanja je torej ta, da se pri
sprotnem načinu trgovanja posli sklepajo po različnih cenah v celotni fazi sprotnega
trgovanja, pri avkcijskem načinu trgovanja pa se vsi posli sklenejo po enotni marginalni
ceni ob koncu faze izklica.
Slika 6 nazorno prikazuje razliko med sprotnim in avkcijskim načinom trgovanja.
Slika 6: Sprotno in avkcijsko trgovanje

Vir: Borzen, d. o. o.
Na Borzenu poročajo, da je bilo v letu 2007 na dnevnem trgu skupaj sklenjenih 33
poslov. Podanih ponudb je bilo 395. Največ ponudb na borzi električne energije je bilo
podanih za produkt pasovne energije, katerega deleţ v celotnem letnem volumnu
trgovanja je znašal 66,1 %. Sledila sta mu produkta evro-trapezne in nočne energije z
10,4 % in produkt evro-nočne energije, katerega deleţ je znašal 9,7 % celotnega
volumna trgovanja. S produktom urne energije v letu 2007 ni bilo sklenjenega
nobenega posla.
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Tabela 9: Prikaz poslovanja na dnevnem trgu električne energije v letu 2007

Vir: Borzen, Poslovno poročilo 2007, str. 23
V nadaljevanju so v Grafu 10 nazorno prikazani deleţi energije na dnevnem trgu v letu
2007.
Graf 10: Deleţi energije na dnevnem trgu v letu 2007 v MWh

Vir: Borzen, Poslovno poročilo 2007
Nadalje je prikazano gibanje mesečne količine in cen sklenjenih poslov na dnevnem
trgu v letu 2007.
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Graf 11: Gibanje mesečne količine in cen sklenjenih poslov na dnevnem trgu v
letu 2007 v €/MWh

Vir: Borzen, Poslovno poročilo 2007, str. 22
Iz Grafa 11 je razbrati, da je bilo največ poslov z električno energijo sklenjenih v
oktobru 2007, ko so udeleţenci trgovanja sklenili za 908 MWh poslov, kar predstavlja
kar 49 % celotnega volumna v letu 2007.
Povprečni indeks SLOeX (slovenski indeks borze z električno energijo, povprečni
indeks cen električne energije na organiziranem trgu) za obdobje od 01. 01. 2007 do
31. 12. 2007 znaša 47,7 indeksnih točk in je za 22,66 % niţji kot v letu 2006. Vrednosti
indeksa SLOeX predstavljajo gibanje povprečnih cen na dnevnem trgu in so
izračunane kot tehtana aritmetična sredina cen in količin vseh poslov, ki so realizirani
na Borzenu na določen dan. Velik vpliv na gibanje indeksa imajo torej deleţi
posameznih produktov znotraj celotnega volumna trgovanja.
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Tabela 10: Gibanje povprečne cene in količine električne energije na borzi v letu
2007 v primerjavi z letom 2006

Vir: Borzen, Poslovno poročilo 2007, str. 23
Iz Tabele 10 gre razbrati, da je povprečna cena na veleprodajnem trgu v letu 2007 za
22,6 % niţja kot v letu 2006, v letu 2007 pa je bilo za 60,7 % več sklenjenih poslov v
MWh kot v letu 2006.
V Tabeli 11 pa je prikazan vrednostni obseg sklenjenih poslov v letu 2007 po
posameznih mesecih v primerjavi z realiziranimi vrednostmi v letih 2005 in 2006.
Vrednosti v tabeli vključujejo podatke o vrednostih trgovanja glede na datum dobave
električne energije.
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Tabela 11: Vrednostni obseg sklenjenih poslov na dnevnem trgu v EUR brez DDV
v letu 2007 v primerjavi z letoma 2006 in 2005

Vir: Borzen, Poslovno poročilo 2007
V letu 2007 je vrednostni obseg sklenjenih poslov na dnevnem trgu dosegel vrednost
200.076 EUR, kar pomeni, da se je v primerjavi z letom 2006 potrojil, vendar je še
vedno na ravni 10 % celotnega vrednostnega obsega v letu 2005.

4. 6. 1. 3

Vozni redi sklenjenih poslov

Udeleţenci trgovanja, ki so na organiziranem trgu sklenili posel, morajo organizatorju
trga dostaviti vozne rede za realizacijo posla. Za točnost podatkov jamči udeleţenec
trgovanja, ki vozni red dostavi. V kolikor pride v evidentirani bilateralni pogodbi do
sprememb urne dinamike proizvodnje oziroma odjema v primopredajnih mestih, mora
pogodbena stranka, ki je odgovorna za prijavo voznih redov, organizatorju trga
dostaviti spremembo voznega reda najkasneje v roku 30 minut po zaprtju trga. Za
točnost podatkov jamči stranka, ki vozni red dostavi.
Vozni red sklenjenega posla mora vsebovati:
– evidenčno številko sklenjenega posla oziroma bilateralne pogodbe,
– primopredajna mesta,
– urno dinamiko proizvodnje oziroma odjema na primopredajnih mestih [v MW].
Vozne rede, ki ne bi prispeli v predpisanem roku, organizator trga ne vključi v okvirni
vozni red, ampak o njihovem obstoju obvesti upravljalca prenosnega in upravljalce
distribucijskih omreţij.
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Okvirni vozni red sestavi organizator trga na podlagi:
– voznih redov sklenjenih poslov,
– voznih redov evidentiranih bilateralnih pogodb.
Okvirni vozni red je izdelan za vsako uro naslednjega dne in vsebuje:
– velikost odjema [v MW] za vsako uro v primopredajnih točkah, ki je rezultat vsote
količin iz sklenjenih poslov na organiziranem trgu in količin iz bilateralnih pogodb,
– velikost proizvodnje [v MW] za vsako uro v primopredajnih točkah, ki je rezultat vsote
količin iz sklenjenih poslov na organiziranem trgu in količin iz bilateralnih pogodb.
Organizator trga pošlje okvirni vozni red upravljalcu prenosnega omreţja in
upravljalcem distribucijskih omreţij do 12. ure. Morebitne napake v okvirnem voznem
redu je potrebno takoj javiti organizatorju trga. Za stroške, povezane z izdelavo okvirnih
voznih redov, je organizator trga upravičen do finančnega nadomestila, določenega po
tarifi.
Vozni red, v katerem upravljalec prenosnega omreţja doda rešitve morebitnih tehničnih
ovir, sistemskih storitev, izmenjav ter tranzita električne energije, se imenuje končni
vozni red. Upravljalec prenosnega omreţja končni vozni red posreduje organizatorju
trga. Končni vozni red je osnova za obratovanje elektroenergetskega sistema za
naslednji dan.
Ugotavljanje odstopanj oddaje in odjema električne energije od napovedanih voznih
redov, obračunavanje in nadzor finančne poravnave ugotovljenih odstopanj izvaja
organizator trga. Poleg njega pa so v obračun odstopanj oddaje in odjema električne
energije vključeni tudi subjekti izravnave, upravljalec prenosnega omreţja in upravljalci
distribucijskih omreţij.

4. 6. 1. 4

Bilančna skupina in bilančna podskupina

Organizator trga izvaja obračun odstopanj za vsak obračunski interval po posameznih
skupinah subjektov izravnave, ki so zdruţeni v bilančne skupine. Bilančna skupina
lahko zajema poljubno število subjektov izravnave brez ali s pripadajočimi
primopredajnimi mesti znotraj regulacijskega območja, lahko pa je oblikovana tudi
samo za upravljanje z voznimi redi in ne vsebuje nobenega primopredajnega mesta
(borzna bilančna skupina, bilančna skupina, katere član je eden ali več trgovcev brez
primopredajnih mest).
Vsako primopredajno mesto mora pripadati natančno eni bilančni skupini. Pripadnost
primopredajnih mest bilančni skupini javi odgovorni bilančne skupine pristojnim
upravljalcem omreţij. Na vsako primopredajno mesto se lahko nanaša poljubno število
pogodb o dobavi, pri čemer je le ena od njih odprta pogodba.
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Upravljalec prenosnega omreţja predstavlja posebno bilančno skupino, v okviru katere
se izvaja nakup energije za pokrivanje izgub na prenosnem omreţju in kupoprodaja
energije za izravnavo odstopanj.
Vsak upravljalec distribucijskega omreţja lahko predstavlja posebno bilančno skupino
ali podskupino, v okviru katere se izvaja nakup energije za pokrivanje izgub na
distribucijskem omreţju. V te bilančne skupine so vključeni tudi kvalificirani proizvajalci,
ki niso zavezanci za plačilo odstopanj.
Bilančna podskupina pripada natančno eni bilančni skupini in lahko zajema poljubno
število subjektov izravnave brez ali s pripadajočimi primopredajnimi mesti znotraj
bilančne skupine, kateri pripada.
Bilančna pogodba se sklepa za nedoločen čas; veljati preneha:
- če odgovorni bilančne skupine pisno obvesti upravljalca prenosnega omreţja o
odstopu od bilančne pogodbe z 90-dnevnim odpovednim rokom, pod pogojem
izpolnitve pogodbenih obveznosti,
- če upravljalec prenosnega omreţja odstopi od pogodbe v primerih, ki so določeni v
podpoglavju o zasilni oskrbi,
- ob zamenjavi odgovornega bilančne skupine v bilančni skupini.
Ustanovitev bilančne podskupine mora odgovorni bilančne skupine, kateri podskupina
pripada, prijaviti pristojnim upravljalcem omreţij in organizatorju trga vsaj 30 dni pred
predvidenim pričetkom delovanja bilančne podskupine.
Organizator trga vodi tekočo evidenco bilančnih skupin in bilančnih podskupin ter
mesečno sporoča svojo evidenco odgovornim bilančnih skupin ter upravljalcem
omreţij.
V bilančno shemo je bilo v letu 2007 na novo vključenih 20 bilančnih skupin. Skupaj je
bilo registriranih 29 bilančnih skupin (18 tujih in 11 slovenskih) in 11 bilančnih
podskupin (4 tuje in 7 slovenskih).
Tabela 12 prikazuje stanje bilančne sheme 31. decembra 2007. Za veliko število na
novo ustanovljenih bilančnih skupin je razlog v spremenjeni zakonodaji, ki je olajšala
vstop na slovenski organizirani trg električne energije, s tem ko je ukinila zahtevo po
pridobitvi licence za trgovanje na trgu na debelo v Sloveniji. Uveljavitev spremembe za
tuja podjetja pomeni, da za trgovanje na slovenskem trgu z električno energijo ni več
potrebe po ustanavljanju podruţnice ali hčerinskega podjetja, posledično pa sta
bistveno enostavnejša tudi vstop na trg in članstvo na borzi z električno energijo.
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Tabela 12: Seznam bilančnih skupin in bilančnih podskupin na območju
Republike Slovenije na dan 31. 12. 2007

Vir: Borzen, Poslovno poročilo 2007, str. 19
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4. 6. 1. 5

Ugotavljanje odstopanj

Upravljalci omreţij ugotavljajo dejanski odjem in dejansko oddajo bilančne skupine
oziroma bilančne podskupine v posameznem omreţju. V ta namen upravljalci omreţij
za vsako primopredajno mesto v svojem omreţju ugotavljajo realizirane povprečne
vrednosti oddaje in odjema v obračunskem intervalu in jih za posamezni obračunski
interval seštevajo po bilančnih skupinah oziroma podskupinah, ločeno
za oddajo in odjem.
Ugotovljene vrednosti dejanske oddaje in odjema bilančnih skupin oziroma bilančnih
podskupin na določenem omreţju za vsak obračunski interval upravljalci omreţij
sporočajo organizatorju trga najkasneje petnajst delovnih dni po izteku obračunskega
obdobja, nato pa upravljalec prenosnega omreţja najkasneje petnajst delovnih dni po
izteku obračunskega obdobja za vsak obračunski interval javi organizatorju trga
podatke o realiziranih izmenjavah na meji prenosnega omreţja ter o realiziranih
vrednostih sekundarne in terciarne regulacije.
Odstopanje bilančnih skupin ugotavlja organizator trga z izračunavanjem razlike med
celotno realizacijo bilančne skupine in med napovedanim voznim redom iste bilančne
skupine. Organizator trga ugotavlja tudi odstopanja za vsako bilančno podskupino, in
sicer z izračunavanjem razlike med celotno realizacijo bilančne podskupine in med
napovedanim voznim redom iste bilančne podskupine.
Na osnovi cene električne energije na organiziranem trgu in stroškov upravljalca
prenosnega omreţja za izravnavo odstopanj organizator trga določi osnovni ceni
odstopanj C+ in C-. V ta namen upravljalec prenosnega omreţja organizatorju trga
sporoča podatke o cenah in voznih redih izmenjav električne energije, ki jih upravljalec
prenosnega omreţja izvaja v okviru izravnave odstopanj, ločeno za vsak
obračunski interval.
Cena odstopanj v posameznem obračunskem intervalu se določi za vsako bilančno
skupino posebej v odvisnosti od višine odstopanja posamezne bilančne skupine.

4. 6. 1. 6

Čezmejno trgovanje

Na področje čezmejnega trgovanja z električno energijo sodijo izvoz iz Slovenije, uvoz
v Slovenijo in tranzit čez ozemlje Republike Slovenije. Uporabnik omreţja, ki ţeli
sodelovati pri čezmejnem trgovanju z električno energijo, si mora zagotoviti ustrezen
dostop do čezmejnih prenosnih poti. To področje v Evropski uniji ureja Uredba
evropskih skupnosti o pogojih za dostop do omreţja za čezmejne izmenjave električne
energije - EC 1228/2003.
Električno energijo obravnavamo kot blago, zato sta morda izraza ”uvoz “ oziroma
“izvoz” nekoliko neprimerna, ko govorimo o pretoku enegije znotraj drţav članic EU.
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Vendar poudariti velja dejstvo, da se je terminologija ohranila, saj ima beseda tranzit
popolnoma drug pomen.
Razlika med “uvozom in izvozom” med drţavami članicami in nečlanicami je predvsem
v obdavčitvi. Kraj dobave električne energije je določen v 22. členu ZDDV-1, ki določa,
da se pri dobavi električne energije davčnemu zavezancu – preprodajalcu, za kraj
dobave šteje kraj, kjer ima davčni zavezanec – preprodajalec, sedeţ ali stalno
poslovno enoto, za katero je blago dobavljeno, oziroma če takega kraja ni, kraj, kjer
ima stalno prebivališče ali običajno prebiva.
V primeru, ko dobavitelj iz EU proda električno energijo kupcu s sedeţem zunaj EU, je
kraj dobave zunaj Skupnosti. Ta transakcija ni predmet obdavčitve v EU. Kljub
navedenemu je nadaljnja prodaja tega blaga trgovcu s sedeţem v EU predmet
obdavčitve z DDV v drţavi članici, v kateri je sedeţ kupca.
V Tabeli 13 je prikazan skupni uvoz in izvoz električne energije na mejah slovenskega
regulacijskega območja. Izvoz na avstrijski meji je v letu 2007 v primerjavi z letom 2006
znašal le 19,1 % ali 187.770 MWh in je bil znatno višji le v zadnjem četrtletju, uvoz, ki je
bil dokaj enakomeren skozi vse leto 2007, se je v primerjavi s predhodnim letom
povečal za 64,8 % in je znašal 3.616.231 MWh.
Na hrvaški meji beležimo zelo velik izvoz v poletnih mesecih. Vzrok za tako velik izvoz
so bile neugodne hidrološke razmere, obdobje izredno vročega poletja in posledično
velika poraba raznih hladilnih naprav, ki so predvsem v avgustu porabile skoraj ves
hrvaški del električne energije iz NEK-a. Zaradi naštetega je bil celotni izvoz v letu 2007
kar petnajstkrat večji kot v letu 2006. Uvoz iz Hrvaške je bil zlasti zmanjšan v poletnih
mesecih, tako da je v primerjavi s predhodnim letom dosegel le 41,7 %. Zaradi remonta
v NEK-u, ki je potekal v oktobru in deloma novembru 2007, je bila zmanjšana
proizvodnja in s tem tudi izvoz na Hrvaško.
Na italijanski meji je izvoz v letu 2007 dosegel le 71,7 % predhodnega leta, uvoz pa se
je v letu 2007 povečal za 3,5-krat v primerjavi z letom 2006.
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Tabela 13: Evidentirane bilateralne pogodbe po mejah za uvoz in izvoz električne
energije v letu 2007 v MWh

Vir: Borzen, Poslovno poročilo 2007, str. 16
Graf 12: Izvoz in uvoz električne energije na mejah z Avstrijo, Italijo in Hrvaško v
letu 2007 v MWh

Vir: Borzen, Poslovno poročilo 2007
Iz Grafa 12 je razvidno, da se je med omenjenimi drţavami največ električne energije
uvozilo iz Avstrije; razlog za to naj bi bil v ugodnih cenah na enotnem avstrijskonemškem trgu, največ energije pa se izvozi na Hrvaško; razlog za to je predvsem v
tem, da se na Hrvaško izvaţa polovica proizvedene energije NEK-a. Če zanemarimo ta
podatek, opazimo, da največ energije izvaţamo v Italijo; razlog za to pa je njihova
visoka cena.

48

4. 6. 1. 7

Način oblikovanja cen

Cene električne energije so v veliki meri odvisne od gibanja cen na sosednjih trgih.
Med pomembnimi kazalniki gibanja cene električne energije za Slovenijo je nemška
borza EEX (European energy exchange). (Vir: Agencija za energijo, 2008)
Cena električne energije se torej oblikuje na trgu, in sicer glede na:
mejne proizvodne enote; to je najdraţja angaţirana enota v določenem trenutku;
na večini evropskih trgov so to elektrarne na fosilna goriva,
ključne trţne dejavnike:
o cene primarnih energentov (premog, nafta, plin),
o cene emisijskih kuponov CO2,
o rast porabe,
o vremenski dejavniki (hidrologija, temperature, veter),
o čezmejne prenosne zmogljivosti.
Cene električne energije torej odraţajo rast porabe, zmanjševanje preseţnih
zmogljivosti, pričakovanja o vplivu evropske trgovalne sheme s CO2 in pričakovanja
glede cen energentov.

4. 6. 2

Maloprodajni trg

Na maloprodajnem trgu električne energije potekata nakup in prodaja električne
energije upravičenim odjemalcem. Največ končnih odjemalcev so z električno energijo
oskrbela distribucijska podjetja, ki so kupovala električno energijo tudi na
organiziranem trgu. (Vir: Agencija za energijo, 2006)

4. 7

IZVAJANJE NADZORA NAD TRGOVANJEM

Za nadzor nad delovanjem trga z električno energijo je bila leta 2000 ustanovljena
Agencija za energijo RS kot neodvisna organizacija z naslednjimi nalogami:
• določanje cen za uporabo elektroenergetskih omreţij,
• izdajanje licenc za izvajanje dejavnosti v elektrogospodarstvu,
• sodelovanje s pristojnimi organi in inšpekcijami,
• izdajanje letnih poročil in informacije za javnost,
• odločanje o sporih, ki nastanejo zaradi zavrnitve dostopa do elektroenergetskih
omreţij in zaradi obračunane cene za uporabo elektroenergetskih omreţij,
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• opravljanje drugih nalog, povezanih z nadzorom nad delovanjem trga z električno
energijo, ugotavljanje nepravilnosti, ki zavirajo razvoj konkurence in morebitnih pojavov
zlorabe monopolnega poloţaja.
Agencija za energijo deluje kot nacionalni regulator in pri nadzoru zastopa tako
interese udeleţencev kot tudi odjemalcev.
Nadzor izvajajo tudi inšpekcijske sluţbe. Ker je električna energija blago na trgu, ima
nadzor nad njim tudi trţna inšpekcija.
Prav tako nad delovanjem bdi Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, ki
skrbi predvsem za preprečevanje raznih kartelnih dogovorov med zelo omejenim
številom ponudnikov na trgu. Tako je Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence
7. decembra 2007 po uradni dolţnosti izdal Sklep o uvedbi postopka ugotavljanja
kršitve 5. člena v povezavi s 3. členom Zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence in 81. člena Pogodbe o Evropski skupnosti proti petim dobaviteljem
električne energije, in sicer proti druţbam Elektro Primorska, d. d., Elektro Maribor, d.
d., Elektro Ljubljana, d. d., Elektro Gorenjska, d. d. in Elektro Celje, d. d. Navedene
druţbe so namreč sočasno napovedale podraţitev električne energije za gospodinjstva
in objavile cenike, iz katerih izhaja nameravano zvišanje cen v skoraj enakem znesku
in na isti dan, to je 1. januarja 2008. Obstaja moţnost, da so ravnale usklajeno ali se
sporazumele glede določanja cen in drugih pogojev poslovanja na trgu.
Drugih postopkov, ki bi se nanašali na trg z električno energijo, urad ni uvedel.
V letu 2007 ministrstvo, pristojno za energijo, ni zaznalo nepravilnosti pri delovanju
trga z električno energijo, nekorektnega ravnanja udeleţencev trga ali neustreznosti
pravil, ki urejajo delovanje trga, in na tem področju ni ukrepalo. K delovanju
konkurence sta pripomogli tudi pravna ločitev sistemskega operaterja distribucijskih
omreţij od dobaviteljev električne energije in uvedba trţnega dodeljevanja ČPZ od 1.
julija 2007.
Določeno vrsto nadzora predvsem nad cenami dobavljene električne energije še vedno
izvaja tudi drţava, ki je večinski lastnik vseh glavnih dobaviteljev (petih distribucij z
imenom Elektro). Predvsem gre tukaj za pritiske na podjetja v smislu omejevanja dviga
cen z namenom obvladovati inflacijo.
Leta 2007 pa je bila vsebina sporov in pritoţb na Agenciji za energijo zelo raznolika.
Med najpomembnejšimi razlogi so bili oviranje zamenjave dobavitelja (dva primera),
neupravičen odklop (dva primera), kršitev splošnih pogojev za dobavo in odjem (trije
primeri) in pritoţbe proti pogojem za priključitev na omreţje, ki so jih določili sistemski
operaterji distribucijskih omreţij (pet primerov).
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4. 8

UČINKI LIBERALIZACIJE TRGA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO DO
DANES

V preteklosti je bil trg električne energije v večini drţav Evrope in tudi v Sloveniji
močno reguliran s strani posameznih drţavnih organov. Poglaviten razlog takšne
ureditve je bil v zagotovitvi dolgoročne stabilne oskrbe z električno energijo v »javno
dobro«. Pravila delovanja, ki so bila osnova za delovanje tega sistema, so močno
omejevala konkurenco, preprečevala izboljšave (zaradi netransparentnosti lastništva)
in s tem zmanjševala trţno učinkovitost.
Razne študije o posledicah deregulacije trga električne energije so pokazale, da se
med pozitivnimi posledicami izpostavljajo rast produktivnosti, pojav novih storitev, nove
investicije v sektor ter niţje cene električne energije. Med negativnimi posledicami pa
omenjajo regulatorno kompleksnost, zmanjšanje zanesljivosti in varnosti oskrbe,
zmanjšanje proračunov za dolgoročne raziskave in razvoj ter večje obremenjevanje
okolja. (Gianfrate Suzana, Trg z električno energijo, str. 43)
Kaj je torej s seboj prinesla liberalizacija trga električne energije? So bile spremembe in
posledice pričakovane in katere so poleg vseh pozitivnih posledic liberalizacije tiste
negativne?
Kot prvo posledico liberalizacije lahko štejemo ločitev dejavnosti energetike in pojav
konkurence. Ena od glavnih značilnosti dereguliranega trga je ločitev dejavnosti
proizvodnje, prenosa in distribucije. Danes sta na slovenskem trgu električne energije
prisotna dva močna stebra električne energije, to sta HSE in GEN-energija. Nedvomno
je vzpostavitev drugega stebra posledica odprtja trga. Poleg tega je večja tudi
konkurenca na trgu, kjer so se pojavili novi ponudniki električne energije, npr. GEN-I, d.
o. o., E3 (Energetika, ekologija, ekonomija), d. o. o., Ekowatt, d. o. o., Električni
finančni tim, d. o. o., Elektro Prodaja, d. o. o. in drugi.
Drugi učinek liberalizacije trga je konkurenčnost. Na splošno pa lahko rečemo, da na
konkurenčnost trga popolno odprtje trga z električno energijo ni imelo večjega vpliva,
saj so najštevilnejši, gospodinjski odjemalci, ostali pri svojih dobaviteljih pod enakimi
pogoji. Cen električne energije za gospodinjske odjemalce dobavitelji do konca leta
2007 niso spreminjali in so bile pri vseh dobaviteljih enake. Cene so poskočile v
januarju 2008, občutnejše podraţitve pa se pojavljajo v drugi polovici leta 2008 in
naprej v 2009. Vendar cene pri različnih ponudnikih občutno ne odstopajo.
Naslednja posledica liberalizacije trga je pojav novih udeleţencev na trgu. Borza
električne energije je organizator trga, ki je v slovenskem Energetskem zakonu
opredeljen kot »pravna oseba, ki je določena za organiziranje delovanja trga z
električno energijo ali zemeljskim plinom po določbah tega zakona« (EZ, 1999). Vlogo
organizatorja trga v Sloveniji opravlja hčerinsko podjetje ELES-a Borzen. Poleg
organizatorja trga se je kot nova institucija pojavila druţba Agencija za energijo, ki je
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regulatorni organ, neodvisen in odgovoren za nepristransko nadziranje trga električne
energije. Novi udeleţenci trga električne energije so še komercialni proizvajalci, trgovci,
zastopniki in posredniki, podjetja, ki ponujajo specializirane storitve meritev električne
energije, obračuna in izstavljanja računov.
Nadalje velja izpostaviti moţnost proste izbire dobavitelja električne energije. Eden
izmed glavnih ciljev deregulacije trga električne energije je, da lahko kupci prosto
izbirajo svojega dobavitelja energije. Vendar, kot sem ţe omenila, se večina
gospodinjskih odjemalcev za to ni odločila. Po podatkih Agencije za energijo RS se je
po popolnem odprtju trga s 01. 07. 2007 za zamenjavo svojega dobavitelja odločilo 94
gospodinjskih odjemalcev.
Liberalizacija naj bi prinesla tudi zniţanje cen električne energije. Eden glavnih ciljev
liberalizacije trga električne energije je seveda zniţanje cene za kupce električne
energije. Kot bomo videli v nadaljevanju, se je ta cilj le delno uresničil.
Cene električne energije so se v drţavah članicah Evropske unije, ki so svoj trg ţe
odprle, v obdobju med letoma 1998 in 2000 v povprečju zniţale, tako za gospodinjstva
kot tudi za industrijske porabnike.
Največje zniţanje cen za gospodinjstva so zabeleţile nordijske drţave, pri čemer so se
cene na Finskem zniţale med 9 % in 11,5 %, odvisno od kategorije porabnikov, na
Švedskem 16 % za velike porabnike in 6,5 % za ostale ter na Danskem 13 % za velike
porabnike in 9 % za srednje porabnike. V nasprotju s tem pa so se cene za
gospodinjstva povišale na Nizozemskem, in to za vse skupine porabnikov, na Irskem
ter tudi v Italiji, kjer so se zaradi uvedbe novih tarif zvišale kar za 40 %. Vse ostale
drţave so registrirale zmerno zniţanje cen električne energije (do 5 %). Največje
zniţanje cen za industrijske porabnike so zabeleţili v Nemčiji, kjer so se cene za
srednje in velike industrijske porabnike zniţale za 22 %. Do precejšnjega zniţanja je
prišlo tudi na Švedskem, Finskem, Nizozemskem in v Veliki Britaniji. Grčija je edina
drţava, kjer je prišlo do 3-odstotnega povišanja cen za vse kategorije industrijskih
porabnikov, Nizozemska pa je zabeleţila najvišje individualno povišanje cen (20 %), in
sicer za srednje industrijske porabnike. (Gianfrate Suzana, Trg z električno energijo,
str. 43)
Kot naslednji učinek liberalizacije trga lahko razumemo trţno oblikovanje
veleprodajne
cene električne energije. Dejavniki, ki oblikujejo slovensko
veleprodajno ceno, so višina ČPZ in cene uvoţene energije. Vendar kot napovedujejo
poznavalci, se veleprodajne cene z večanjem števila akterjev ne bodo niţale.
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5 LIBERALIZACIJA TRGA ELEKTRIČNE
SOSEDNJIH DRŢAVAH IN V DRŢAVAH EU

ENERGIJE

V

V preteklosti so bili nacionalni trgi električne energije ločeni otoki znotraj Evrope,
proizvodnja, distribucija in dobava električne energije pa so bile v rokah drţavnih
monopolov. Ti trgi so se po letu 1996 začeli odpirati konkurenci. Evropa namreč deluje
v smeri liberalizacije notranjega trga na vseh področjih, tudi v sektorju električne
energije. Kot ključne cilje procesa deregulacije in liberalizacije trga z električno energijo
bi lahko navedli povečanje učinkovitosti v elektroenergetskih podjetjih, uvedbo
konkurence na proizvodnem trgu, trgu na debelo in trgu na drobno, zniţanje cene
električne energije, zagotovitev varne dobave električne energije, pritegnitev znanja in
tujega kapitala v panogo, zmanjšanje prevelikega nadzora drţave nad sektorjem ter
uvedbo novih storitev za podporo novi ureditvi.
Z odprtjem trga je električna energija postala trţno blago. Moţnost, da lahko odjemalci
prosto izbirajo dobavitelja na trgu, je pri dobavi električne energije povzročila
potencialno konkurenco med obstoječimi dobavitelji.
Kaj kroji evropske cene?
•

Regulatorni dejavniki:
– okoljevarstvena zakonodaja (omejitve pri gradnji novih elektrarn in
daljnovodov, zniţevanje emisij CO2),
– odnos do nukleark (“prisilno“ zapiranje v Nemčiji, načrti za novo gradnjo
na Finskem, v Franciji),
– subvencije obnovljivim virom.

•

Trţni dejavniki:
– rast porabe (v zahodni Evropi 1–2 %, v novih članicah 2–4 %),
– gibanje cen energentov,
– gibanje cen dovolilnic za emisije CO2,
– povezovanje elektroenergetskih sistemov (znotraj Evrope, z drugimi
področji – z Ukrajino in Rusijo).
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Graf 13: Cene letnih pasovnih dobav na EEX (2006)
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Vir: Tomaţ Štokelj, Nadaljnji razvoj trga električne energije v Sloveniji

Iz Grafa 13 je razvidno, kolikšno povišanje cen se je napovedovalo na nemški borzi
električne energije v letu 2006.
V letu 2007 pa se na isti borzi nakazuje povišanje cen, kakor je razvidno iz Grafa 14.
Graf 14: Cene letnih pasovnih dobav na EEX (2008)

Vir: EEX
Opaziti je, da se cene dvigujejo. Torej liberalizacija ne bo prinesla zniţanja cen.
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5. 1

GLAVNI AKTERJI NA EVROPSKEM TRGU

Evropski trg električne energije obvladuje manj kot deset podjetij, omenim naj
Électricité de France (EDF), E.ON in RWE (Nemčija), Enel (Italija), Endesa (Španija),
Vattenfall (Švedska) in Electrabel (Belgija). Ta podjetja nadzorujejo več kot dve tretjini
celotne proizvodnje električne energije v Evropi. EDF letno proizvede 480 TWh, sledita
nemška E.ON and RWE z manj kot 230 TWh letno. Na Sliki 7 so prikazani evropski trg
električne energije in cene iz oktobra 2006.
Slika 7 : Evropski trg električne energije

Cene pasu (na dan 15. 10. 2006) za dobavo v letu 2007 (€/MWh).
V nadaljevanju so predstavljene sosednje drţave R Slovenije in njihove glavne
značilnosti organiziranosti, uvoza, izvoza, proizvodnje in porabe.
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5. 1. 1

Avstrija

Organiziranost
Najpomembnejši igralec v Avstriji je podjetje Verbund, ki je vertikalno zdruţeno
podjetje, ki proizvaja in distribuira električno energijo ter je lastnik in upravljalec
visokonapetostnega omreţja v Avstriji. Verbundgesellschaft (Verbund) je edino podjetje
s področja elektroenergije, ki deluje na ravni celotne drţave. V lasti ima več
hidroelektrarn in prenosno omreţje. Letno proizvedejo 76 % električne energije v
Avstriji. Kar 15 % proizvodnje pa prodajo neposredno končnim kupcem – večjim
podjetjem.
Predvsem je podjetje prisotno v Avstriji, vendar več kot 50 % električne energije proda
v tujino, in sicer največ v Nemčijo (74 %), Francijo (13 %) in Slovenijo (6 %).
V skladu z reformo iz leta 2001 se je podjetje moralo razdeliti na več manjših druţb, ki
pa še vedno delujejo v okviru skupnega holdinga. Razdelitev holdinga Verbund je
sledeča:
• AHP – druţba, ki ima v lasti Verbundove hidroelektrarne,
• AG – druţba, ki ima v lasti Verbundove termoelektrarne,
• APG – druţba, ki ima v lasti prenosno omreţje,
• APT – druţba, ki se ukvarja s trgovanjem z električno energijo.
Velja omeniti tudi Verbund Stromvertriebsgesellschaft - druţbo, ki prodaja električno
energijo neposredno velikim odjemalcem, 9 podjetij, ki delujejo na regionalni ravni in
pa več manjših, ki so usmerjeni predvsem v oskrbo z električno energijo določenega
mesta – predvsem večjih krajev.
Avstrija ima zelo razvejano in zanesljivo omreţje, saj so zadnjih 20 let vztrajno
investirali v obnovo in novogradnje omreţja. Prenosno omreţje sestavlja 9500 km 380
kV, 220 kV in 110 kV linij.
Proizvodnja in poraba
Avstrija proizvede 60 % električne energije v hidroelektrarnah, to pa je tudi najvišji
deleţ v Evropi. Ostalo proizvedejo v termoelektrarnah, nuklearne elektrarne pa so
prepovedali z zakonom ţe leta 1978. Zakon je bil sprejet na podlagi referenduma in
takrat so ţe imeli zgrajeno eno nuklearno elektrarno, ki pa ni nikoli začela delovati.
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Tabela 14: Proizvodnja in poraba električne energije v Avstriji v letu 2005
Proizvodnja po virih
Termoelektrarne

GWh
25.744

Nuklearne elektrarne
Hidroelektrarne

0
38.612

Vetrne elektrarne
Ostalo

1.328
34

Proizvodnja skupaj
Poraba po virih

65.718

Lastna raba + poraba črpalnih el.

7.980

Izguba

3.433

Industrija

24.215

Transport
Gospodinjstvo

3.264
13.610

Ostalo
Poraba skupaj

15.881
68.383

Vir: International Energy Agency
Poraba električne energije tudi v Avstriji ţe nekaj let vztrajno narašča, s povprečno
letno stopnjo 2,7 %. Največ električne energije se porabi v industriji, oseba v Avstriji
povprečno porabi 7.889 kWh električne energije na leto.
Uvoz in izvoz
Preseţke električne energije je v Avstriji zaznati predvsem pozimi, poleti pa jo
primanjkuje, zato veliko uvaţajo in izvaţajo.
Tabela 15: Uvoz in izvoz električne energije v Avstriji v letu 2005 v GWh
Uvoz
Izvoz

20.397
17.732

Vir: International Energy Agency
Sama liberalizacija ni privabila veliko novih podjetij na trg. Omeniti velja le Oekstrom
AG in Alpen Adria Energie AG, ki ponujata energijo izključno iz okolju prijaznih virov.
1. julija 2002 so sprejeli tudi novo zakonodajo, ki postavlja nekaj novih okvirov na
odprtem trgu. S tem naj bi predvsem omejili velikost podjetij in njihov deleţ na trgu.
Avstrija zaenkrat še ne namerava prepustiti večinskega deleţa v svojih
elektroenergetskih podjetjih, medtem ko so se vlade nekaterih drţav EU večinskim
deleţem v elektroenergetskih podjetjih ţe odpovedale.
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Oktobra 2001 je avstrijsko elektrogospodarstvo popolnoma liberaliziralo svoj trg
električne energije. Avstrijske izkušnje z odprtjem trga kaţejo, da so se cene po odprtju
trga za upravičene odjemalce zniţale v povprečju za 30 do 50 %, gospodinjstva pa so
prav tako začela plačevati za 15 % niţjo ceno, vendar je drţava obenem povišala
davke, zato niţja cena energije sploh ni bistveno zniţala računa za
električno energijo. Tradicionalna avstrijska elektrogospodarska podjetja tako niso
izgubila veliko kupcev, vendar so utrpela velike izgube prihodka. (Vir: Gianfrate
Suzana, Trg električne energije, str. 25)

5. 1. 2 Madţarska
Organiziranost
Madţarska energetska politika je orientirana na članstvo v EU. Njihov energetski zakon
iz leta 2001 usklajuje zahteve s smernicami EU in na podlagi tega uvajajo liberalizacijo
na trg z električno energijo. Z januarjem 2003 lahko 200 največjih industrijskih
uporabnikov, ki predstavljajo skupno 35 % celotne porabe, prosto izbira svojega
dobavitelja. Prost dostop do omreţja je omogočen vsem akterjem, ki se pojavljajo na
trgu, operaterju omreţja pa je dovoljeno, da določa tarife za dostop.
Tako kot v Sloveniji se je tudi na Madţarskem oblikoval trg za upravičene in tarifne
odjemalce. Tarifnim odjemalcem ceno za električno energijo še vedno določa vlada, trg
pa naj bi se za njih odprl do leta 2010.
Madţarska ima 3200 km prenosnega omreţja, ki ga sestavljajo 750, 400 in 220 kV
linije. Njihova najpomembnejša linija je 750 kV daljnovodna povezava z Ukrajino. V
preteklih letih je Madţarski energetski sistem postal del zahodnoevropskega sistema –
UCPTE, v letu 1999 pa so začeli graditi tudi 400 kV povezavo s sosednjo Hrvaško.
Slika 8 prikazuje Madţarsko prenosno omreţje in njihove povezave s sosednjimi
drţavami.
Slika 8: Madţarsko prenosno omreţje in povezave s sosednjimi drţavami

Vir: MVM [http://www.mvm.hu]. 2003.
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Proizvodnja in poraba
Madţarska ima eno jedrsko elektrarno – Paks, ki je začela obratovali leta 1982. Njeno
obratovanje je bilo prvotno načrtovano za dobo 30 let, vendar načrtujejo podaljšanje še
za 10 let. Lastnica elektrarne je z 99,8674 % skupina MVM, ki zdruţuje madţarske
elektrarne.
Madţarska ima le tri manjše hidroelektrarne, to so Hernádviz, Kisköre in Tiszalök, in
eno manjšo elektrarno na veter, ki pa dobavlja energijo le nekaj 100 odjemalcem.
Poleg tega ima 49 elektrarn, vendar pa jih ima le 16 inštalirano moč več kot 100 MW.
Teh 16 elektrarn predstavlja kar 94 % celotne kapacitete.
Tabela 16: Proizvodnja in poraba električne energije na Madţarskem v letu 2005
GWh
Proizvodnja po virih
Termoelektrarne

21.710

Nuklearne elektrarne
Hidroelektrarne
Vetrne elektrarne

13.834
202
10

Ostalo

0

Proizvodnja skupaj

35.756

Poraba po virih
Lastna raba + poraba črpalnih el.

5.704

Izguba
Industrija

3.941
9.271

Transport

1.096

Gospodinjstvo
Ostalo

11.115
10.856

Poraba skupaj

41.983

Poraba/osebo v kWh

3.771

Vir: International Energy Agency
Podjetje, ki je pridobilo drţavno licenco in distribuira električno energijo na
Madţarskem, je MAVIR.
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Uvoz in izvoz
Tabela 17: Uvoz in izvoz električne energije na Madţarskem v letu 2005 v GWh

Uvoz
Izvoz

15637
9410

Vir: International Energy Agency

Madţarska je od leta 1995, ko je začela s privatizacijo, odprodala vseh šest
distribucijskih podjetij in večino elektrarn. Investitorjem je ob prodaji zagotovila 8 %
donosnost sredstev, kasneje pa zaradi pritiska javnosti do dviga cen ni prišlo.
Privatizacija pa je prinesla tudi pozitivne izkušnje, in sicer velika vlaganja v obstoječi
sistem, posodobitve obstoječih kapacitet in gradnjo novih. Investitorji so se namreč
obvezali, da bodo vlagali v obrate za proizvodnjo električne energije in v večini
primerov je bila določena kazen za primer nespoštovanja danih obljub.

5. 1. 3 Italija
Največje podjetje energetskega sektorja v Italiji je Enel, ki ga je vlada ustanovila leta
1962 in je bilo do leta 1999 tudi v drţavni lasti. Podjetje zdruţuje več elektrarn, ki so
skupaj proizvedle okoli 70 % električne energije. Zaradi sprejetja smernic EU in večje
konkurenčnosti na trgu je moral Enel prodati 15 GW proizvodne moči in s tem
zmanjšati svoj prevladujoči poloţaj v drţavi. V letu 2002 so zgradili novo povezavo z
Grčijo, poloţili so 400 kV podvodni kabel, ki naj bi omogočal prenos električne energije
v EU, hkrati pa naj bi sluţil kot pomoţni vir za Italijo.
Proizvodnja in poraba
Največji del električne energije proizvedejo termoelektrarne (82,9 %), ostalo
hidroelektrarne (14,1 %) in nekaj malega vetrne elektrarne.
Tabela 18: Proizvodnja in poraba električne energije v Italiji v letu 2005

GWh
Proizvodnja po virih
Termoelektrarne

251.957

Nuklearne elektrarne
Hidroelektrarne

0
42.927

Vetrne elektrarne

2.344
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Ostalo

6.471

Proizvodnja skupaj

303.699

Poraba po virih
Lastna raba + poraba črpalnih el.

31.348

Izguba

20.626

Industrija
Transport

144.763
9.918

Gospodinjstvo

66.960

Ostalo

79.239

Poraba skupaj

352.854

Poraba/osebo v kWh

5.676

Vir: International Energy Agency
Uvoz in izvoz
Zaradi primanjkljaja v proizvodnji je Italija odvisna od uvoza električne energije. Uvaţa
jo iz Francije, Švice in v majhnem deleţu tudi iz Slovenije.
Tabela 19: Uvoz in izvoz električne energije v Italiji v letu 2005 v GWh
Uvoz
Izvoz

50264
1109

Vir: International Energy Agency

5. 1. 4 Hrvaška
Hrvaška se je, tako kot druge drţave, odločila za prestrukturiranje in liberalizacijo
energetskega sektorja. Na podlagi Zakona o energiji, Zakona o trţištu električne
energije in Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti, sprejetih julija 2001, so morali v
januarju 2002 začeti z aktivnostmi za uveljavljanje sprememb na energetskem trgu.
Odjemalci, ki porabijo na leto več kot 40 GWh, lahko prosto izbirajo dobavitelja, vendar
pa jih je samo 15. Pred tem je bilo edino podjetje, ki je dobavljalo električno energijo,
HEP (Hrvatska elektroprivreda). Podjetje je v lasti drţave in obvladuje proizvodnjo,
prenos in distribucijo. V okviru HEP skupine ločeno delujejo proizvodnja, prenos,
distribucija in prodaja. Tarifnim odjemalcem prodaja električno energijo izključno HEP
prodaja, z upravičenimi odjemalci pa lahko sklepajo pogodbe tudi neodvisni dobavitelji.
V skladu z zakoni, sprejetimi leta 2001 se je podjetje HEP, d. d. preoblikovalo v HEP
skupino, v okviru katere so ločeno delovale proizvodnja, prenos, distribucija in prodaja.
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Oblikovali so Svet za regulacijo energetskih dejavnosti, ki ga sestavlja pet članov, ki jih
predlaga Hrvaški sabor. Njihova naloga je izdajanje dovolilnic za opravljanje
energetskih dejavnosti, nadzor nad tarifnim sistemom in celotnim energetskim trgom.
Uvedli so tudi neodvisnega operaterja sistema in trga – CROISMO, ki skrbi, da
konkurenca deluje na področju proizvodnje in prodaje upravičenim odjemalcem, ter
skrbi za nediskriminatoren pristop k omreţju.
Slika 9: Hrvaško prenosno omreţje

Vir: HEP, d. d.
Prenosne kapacitete Hrvaške s sosednjimi drţavami:
Slovenija: 4250 MWh (do leta 2010 načrtovana gradnja 400 kV in 110 kV DV)
Madţarska: 1310 MWh (v načrtu izgradnja 2 x 400 kV daljnovoda)
BiH: 2500 MWh (v gradnji 2 daljnovoda 400 kV in 2 DV 220kV)
Srbija in Črna gora: 240 MWh (v gradnji 400 kV daljnovod)
Italija: načrtovana gradnja 400 kV podmorskega kabla

Proizvodnja in poraba
Hrvaška ima proizvodne kapacitete tudi zunaj drţave. Inštalirana moč kapacitet znotraj
drţave je bila 2002. leta 3792 MW, od tega so hidroelektrarne proizvedle 54 %,
termoelektrarne pa 60 %.
Vse hidroelektrarne ima v lasti podjetje HEP, d. d., kar velja tudi za večino
termoelektrarn. HEP trenutno proizvede 95 % električne energije na Hrvaškem. Nekaj
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termoelektrarn je v privatni lasti, vendar pa je njihov deleţ proizvodnje dokaj majhen.
Od julija 2003 zopet prejemajo polovico proizvodnje iz NE Krško.
Tabela 20: Proizvodnja in poraba električne energije v R Hrvaški v letu 2005
GWh
Proizvodnja po virih
Termoelektrarne

6.011

Nuklearne elektrarne
Hidroelektrarne

0
6.438

Vetrne elektrarne

10

Ostalo
Proizvodnja skupaj

0
12.459

Poraba po virih
Lastna raba + poraba črpalnih el.

1.056

Izguba
Industrija

2.131
3.498

Transport
Gospodinjstvo

304
6.333

Ostalo

4.249

Poraba skupaj

17.571

Poraba/osebo v kWh

3.475

Vir: International Energy Agency
Uvoz in izvoz
Tabela 21: Uvoz in izvoz električne energije v R Hrvaški v letu 2005 v GWh
Uvoz v GWh
Izvoz v GWh

8746
3634

Vir: International Energy Agency

5. 1. 5

Primerjava med drţavami

V nadaljevanju je predstavljena primerjava proizvodnje, porabe, izvoza in uvoza med
obravnavanimi drţavami. Razbrati je, da se največ energije
proizvede v
termoelektrarnah, sledijo hidroelektrarne. Zanimivo je, da vse obravnavane drţave
pridobivajo tudi vetrno energijo, le Slovenija zaostaja.
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Največ energije porabi industrija, sledi gospodinjstvo. Vse obravnavane drţave so neto
uvoznice električne energije.
Tabela 22: Prikaz proizvodnje, porabe, izvoza in uvoza v obravnavanih drţavah
[GWh]

Italija

Avstrija

Madžarska

Hrvaška

Slovenija

Proizvodnja po virih
Termoelektrarne
Nuklearne elektrarne
Hidroelektrarne
Vetrne elektrarne
Ostalo
Proizvodnja skupaj

251.957

25.744

21.710

6.011

5.772

0
42.927

0
38.612

13.834
202

0
6.438

5.884
3.461

2.344

1.328

10

10

0

6.471
303.699

34
65.718

0
35.756

0
12.459

0
15.117

31.348
20.626

7.980
3.433

5.704
3.941

1.056
2.131

1.097
954

144.763
9.918
66.960

24.215
3.264
13.610

9.271
1.096
11.115

3.498
304
6.333

7.172
198
2.951

79.239

15.881

10.856

4.249

2.421

352.854

68.383

41.983

17.571

14.793

50.264
1.109

20.397
17.732

15.637
9.410

8.746
3.634

7.234
7.558

0

0

0

0

0

5.676

7.889

3.771

3.475

6.425

Poraba po virih
Lastna raba + poraba črpalnih
el.
Izguba
Industrija
Transport
Gospodinjstvo
Ostalo
Poraba skupaj
Uvoz
Izvoz
Bilanca 2005

Poraba/osebo v kWh
Vir: International Energy Agency

Zanimiv je tudi podatek porabe električne energije na prebivalca. Podatki za leto 2005
prikazujejo najvišjo porabo v Avstriji, sledi Slovenija, Italija. Med obravnavanimi
drţavami najmanj energije porabijo na Hrvaškem.
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Graf 15: Grafični prikaz porabe električne energije na prebivalca v letu 2005

Vir: International Energy Agency

5. 2

REGIONALNI TRGI V EU

Kot prvi korak v smeri enotnega trga EU za električno energijo je bila podana pobuda
za oblikovanje sedmih regionalnih trgov z namenom odstranitve ovir pri čezmejnem
trgovanju v teh regijah.
Slika 10: Območje regionalnih trgov z električno energijo
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Vir: Eurelecrtic
Slovenski trg z električno energijo je vpet med tri različne regionalne trge z zelo
različnimi cenami energije. To so trgi srednjevzhodne Evrope (Nemčija, Avstrija,
Poljska, Češka, Slovaška in Madţarska), italijanski trg in trg jugovzhodne Evrope.
Na trgu jugovzhodne Evrope je v letu 2007 prišlo do večjih primanjkljajev električne
energije, kar je privedlo do znatnega zviševanja cen v regiji. Na italijanskem trgu, na
katerem primanjkuje več tisoč MW proizvodnih zmogljivosti, ţe več let vladajo podobne
razmere. Na trgu srednjevzhodne Evrope so določeni preseţki proizvodnih zmogljivosti
(Poljska in Češka), električna energija pa je bila cenejša kot v Italiji in na trgih
jugovzhodne Evrope. Na trgu srednjevzhodne Evrope deluje tudi nemška borza
električne energije EEX s sedeţem v Leipzigu, ki je zaradi svoje likvidnosti in
razpoloţljivih prenosnih zmogljivosti med Slovenijo in Nemčijo zanimiva tudi za
slovenske udeleţence trga.
Slika 11: Slovenija na meji treh regij

Vir: Salobir, 2007
V letu 2007 je slovenski regulator sodeloval pri delu v obeh regijah, v srednjevzhodni
Evropi in srednjejuţni Evropi. Integracija trga v obeh regijah se povečuje predvsem s
skupnim in čedalje bolj koordiniranim dodeljevanjem ČPZ.
Trg JV Evrope
Na regijskih trgih je razlika med nakupno in prodajno ceno še vedno zelo velika. Na
zahodu obstajajo likvidne platforme za trgovanje in borze, ki poleg velike likvidnosti
zagotavljajo tudi prisotnost velikega števila igralcev. Na nemškem trgu je denimo
prisotnih pribliţno 200 akterjev, od tega jih ima vidno vlogo četrtina. S tem je tudi
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razlika med prodajno in nakupno ceno na teh trgih razmeroma nizka. V regiji JV Evrope
pa se trg šele razvija, pri čemer je energetski sporazum med temi drţavami velik korak
naprej.
Vzpostavitev enotnega konkurenčnega trga z električno energijo v jugovzhodni Evropi
naj bi potekala v treh korakih (CEER, 2004):
• V prvi fazi naj bi določili regulatorna in tehnična pravila za razvoj posameznih trgov
znotraj JV Evrope. V tem času naj bi drţave svojo zakonodajo prilagodile zahtevam
direktiv Evropske unije, pravilom prakse, izvedene pa naj bi bile tudi potrebne
institucionalne reforme za delovanje elektroenergetskih sektorjev drţav v trţnih
pogojih. V ta namen je potrebno tesno sodelovanje Evropske komisije z regulatornimi
organi, sistemskimi operaterji prenosnega omreţja, predstavniki mednarodne
donatorske skupnosti Evropske unije in vladami drţav JV Evrope.
• V drugi fazi naj bi se določili regionalni vidiki trga: model regionalnega trga z
električno energijo, obseg regionalnih investicij, regionalno licenciranje, določanje
voznih redov električne energije na regionalni osnovi in mehanizmov, prek katerih naj
bi se trgovalo v JV Evropi.
• Tretja faza naj bi se začela januarja 2008, predstavlja pa jo dejansko delovanje
integriranega trga JV Evrope. Končni cilj v razvoju energetskega sektorja na tem
področju torej predstavlja delovanje regionalnega trga električne energije, na katerem
bodo vzpostavljene konkurenčne razmere, trg pa bo deloval transparentno in na
podlagi direktiv EU.
Kot prednosti oz. pomen razvoja trga JV Evrope lahko razumemo:
•
•
•
•
•

bliţino in dobro poznavanje trga,
neizkoriščenost energetskih virov,
privatizacijo in liberalizacijo trga,
širitev proizvodnih kapacitet,
pokrivanje slovenskih potreb.
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6 RAZISKAVA PONUDBE TRGA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO
ZA KONČNEGA ODJEMALCA V SLOVENIJI

Odjemalec je pravna ali fizična oseba, ki je na podlagi pogodbe oskrbovana z
električno energijo za lastno rabo ali za nadaljno prodajo.
Odjemalci, priključeni na nizkonapetostno omreţje, so bili do 01. 07. 2007 uvrščeni v
tarifne skupine glede na namen rabe, in sicer gospodinjski odjem in ostali odjem.
Gospodinjski odjemalec je končni odjemalec, ki kupuje električno energijo za lastno,
domačo porabo, kar izključuje porabo za opravljanje gospodarske ali poklicne
dejavnosti. Lastna poraba električne energije v gospodinjske namene vključuje porabo
v stanovanjih in stanovanjskih hišah s pripadajočimi gospodarskimi poslopji. Za porabo
v gospodinjske namene se šteje tudi poraba v počitniških hišah, zidanicah, čebelnjakih
in podobno, ki so v lasti fizičnih oseb, če se v teh objektih ne izvaja pridobitna
dejavnost.
Kot gospodinjski odjem se šteje odjem na nizki napetosti, ki obsega porabo električne
energije v stanovanjskih enotah in pripadajočih gospodarskih prostorih, s priključno
močjo pod 16 kW (Slovar strokovnih izrazov za trg z električno energijo 2003, 16).
V odjemno skupino ostali odjem so spadali odjemalci, ki so prav tako priključeni na
distribucijsko omreţje na nizkonapetostnem nivoju (enofazni priključek 1 x 230 V ali
trifazni priključek 3 x 230 V) in niso razvrščeni v odjemno skupino gospodinjski odjem.
Drugi odjemalci se nanašajo predvsem na poslovne odjemalce, torej tiste, ki električno
energijo uporabljajo za opravljanje gospodarske ali poklicne dejavnosti.
Od 01. 07. 2007 dalje pa smo vsi odjemalci obravnavani kot upravičeni odjemalci.

6. 1

SESTAVA CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Končna cena električne energije, ki se mesečno zaračunava gospodinjskim
odjemalcem, je sestavljena iz naslednjih elementov:
1.
2.
3.
4.

cene za dobavo električne energije,
cene za uporabo omreţij , ki vključuje omreţnino in dodatke k omreţnini,
trošarine,
davka na dodano vrednost.
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Slika 12: Sestava cene električne energije

Vir: Agencija RS za energijo
Cena za uporabo omreţja ostaja regulirana in jo bosta tudi v prihodnje določali Javna
agencija RS za energijo (omreţnina) in Vlada Republike Slovenije (dodatki k
omreţnini), cena električne energije pa se oblikuje na trgu.

6. 1. 1 Cena za dobavo električne energije
Ta cena je od 01. 07. 2007 postala trţna kategorija. Oblikuje se na podlagi trţnih
zakonitosti s strani posameznega dobavitelja. Cena dobave električne energije mora
biti s strani dobavitelja javno objavljena (na spletnih straneh, v obvestilih na računih
…). Znesek računa za porabljeno električno energijo je odvisen od količine porabljene
energije, priključne moči odjemnega mesta, vrste merjenja števca (enotarifno,
dvotarifno), izbire dobavitelja.

6. 1. 2

Cena za uporabo omreţij, ki vključuje omreţnino in dodatke k
omreţnini

Omreţnina je namenjena plačevanju izvajanja gospodarske javne sluţbe, dejavnosti
sistemskega operaterja distribucijskega in prenosnega omreţja in pokrivanju stroškov
sistemskih storitev. Višino omreţnine določa Agencija RS za energijo.
Dodatki k omreţnini so namenjeni za pokrivanje stroškov delovanja agencije,
obveznega nakupa električne energije in evidentiranja sklenjenih pogodb za oskrbo z
električno energijo. Višino dodatka k omreţnini določa vlada.
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Znesek za uporabo omreţja je odvisen od količine porabljene električne energije in
zneska za obračunsko moč glede na jakost omejevalnika toka, na primer varovalk,
nameščenega na odjemalčevem merilnem mestu.
Ceno za uporabo omreţij odjemalci električne energije plačujejo sistemskim
operaterjem omreţja glede na uvrstitev odjemalca v odjemno skupino in glede na
porabljeno električno energijo.
Različni odjemalci so za uporabo omreţij plačevali različno ceno. Skoraj 21 odstotkov
skupaj porabljene električne energije v letu 2007 so porabili odjemalci, priključeni na
visokonapetostno omreţje, 55 odstotkov odjemalci, priključeni na distribucijsko
omreţje, 24 odstotkov gospodinjski odjemalci. Povprečna cena za uporabo omreţja v
Sloveniji, ki upošteva vse odjemalce po odjemnih skupinah, je znašala 25,05
EUR/MWh. Odjemalci, priključeni na nizkonapetostno omreţje, so za uporabo omreţja
plačevali povprečno 44,18 EUR/MWh, industrijski odjemalci, priključeni na
srednjenapetostno omreţje, 14,35 EUR/MWh in odjemalci, priključeni na
visokonapetostno omreţje, 5,30 EUR/MWh. (Vir: Agencija za energijo, Poročilo o
stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2007)

6. 1. 3 Trošarina
Trošarina je davek na določeno blago, vključujoč alkohol, tobak, bencin in kurilno olje.
Trošarina se plačuje od trošarinskih izdelkov, proizvedenih na območju Republike
Slovenije in izdelkov, ki se uvozijo v RS. Trošarina na električno energijo se
obračunava skladno z evropsko uredbo v minimalno določenem znesku 1 EUR za
vsako porabljeno megavatno uro električne energije. Prihodki od trošarine pripadajo
proračunu RS.

6. 1. 4

Davek na dodano vrednost

DDV je znesek dajatev, ki jih ob prodaji plača kupec (izstopni davek). DDV se
obračunava in izplačuje po stopnji 20 %.
Pri izbiri dobavitelja se lahko gospodinjski odjemalec odloči, ali bo od svojega
dobavitelja električne energije prejemal skupen račun za ceno električne energije, za
uporabo omreţij (omreţnina in dodatki k omreţnini), trošarino in davek na dodano
vrednost, ali pa bo prejemal dva računa. V tem primeru bo prejemal račun za
dobavljeno električno energijo, ki ga bo izstavil dobavitelj, in račun za uporabo omreţij
in trošarino, ki ga bo izstavil sistemski operater distribucijskega omreţja.

70

6. 2

ANALIZA TRENDA GIBANJA MALOPRODAJNE CENE ELEKTRIČNE
ENERGIJE OD ODPRTJA DO DANES

Cena električne energije je torej sestavljena iz štirih delov. Cena pa se skozi leta
spreminja. V tem podpoglavju bom predstavila gibanje cene električne energije in
prikazala, za koliko odstotkov se je danes spremenila cena v primerjavi s preteklimi leti.

6. 2. 1 Gibanje cene električne energije
Predstavljeno je gibanje cene električne energije brez DDV, všteti so torej cena
električne energije, omreţnina, dodatki k omreţnini in trošarina, od leta 1992 do 2007,
za gospodinjske odjemalce. V povprečju lahko rečemo, da se je cena za gospodinjstvo
dvigovala za 9,37 odstotka letno.
Graf 16: Prikaz gibanja cene za gospodinjskega odjemalca od leta 1992 do 2007

Vir: Statistični urad RS
Iz grafa je razvidno, da se cena električne energije skozi leta povečuje. Od leta 1993
do 2007 se je povečala kar za 391,9 odstotokov, kar je prikazano v Tabeli 22.
Tabela 23: Cena električne energije od leta 1992 do 2007
Leto
Cena (€/kWh)

Leto
Cena (€/kWh)

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

0,0272

0,0349

0,0462

0,0551

0,0576

0,0686

0,0741

0,0706

0,072

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

0,0749

0,0786

0,0833

0,0861

0,0873

0,0873

0,1021

0,1066

Vir: Statistični urad RS
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Za gospodinjske odjemalce se je trg liberaliziral s 1. 7. 2007, vendar v tem obdobju ni
zaznati zniţanja cene energije. Vlada je 26. marca 2007 sprejela sklep o zvišanju cene
za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem za 4,94 odstotka, pri čemer
se je končna cena za gospodinjske odjemalce zvišala za 1,6 odstotka. Kljub
liberalizaciji trga električne energije za gospodinjske odjemalce se končna cena
električne energije za gospodinjstvo do konca leta 2007 ni spremenila.
Primerjava cene v drugi polovici leta 2007 in prvi polovici leta 2008 pokaţe, da se je
končna cena električne enegije za gospodinjskega odjemalca do 01. 07. 2008 dvignila
za 2,7 %.
Leto

2007

2008

Cena z vsemi davki (EUR/100kWh)

11,16

11,47

verižni indeks

102,778

Graf 17: Prikaz gibanja cene za industrijskega odjemalca od leta 1993 do 2007

Vir: Statistični urad RS
Za industrijske odjemalce se je cena energije od leta 1992 do 2007 (brez vključenega
DDV) povečala za 325,5 odstotkov, v povprečju 8,85 odstotka letno. Trg se je
liberaliziral postopoma, od 15. 4. 2001 do 30. 6. 2004 so lahko električno energijo na
trgu kupovali odjemalci z več kot 41 kWh priključne moči na enem mestu, od 01. 07.
2004 dalje pa tudi ostali odjemalci, razen gospodinjstva. Če primerjamo ceno ob
odprtju leta 2001, ko je bila le-ta 0,0928 €/kWh, s ceno 2004, ko je upadla na 0,0714
€/kWh, gre razumeti, da je cena padla za 0,021 €/kWh oziroma 29,9 %. Vendar se je v
naslednjih letih zopet povečala na 0,094 €/kWh, kar pomeni 1,7 % povečanje glede na
leto 2001 oziroma 31,6 % glede na leto 2004.
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Tabela 24: Cena električne energije od leta 1992 do 2007
Leto
Cena (€/kWh)

Leto
Cena (€/kWh)

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

0,0289

0,0439

0,0582

0,0696

0,0756

0,0903

0,0974

0,0921

0,091

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

0,0928

0,0729

0,0784

0,0714

0,0771

0,0768

0,0895

0,094

Vir: Statistični urad RS
Ceno lahko še nadalje analiziramo in ugotovimo, da je skupna cena električne energije
za značilnega gospodinjskega odjemalca od leta 2003 pa do konca leta 2007 rasla s
povprečno letno stopnjo 2,2 odstotka. Cena za uporabo omreţja je bila v tem času
relativno stabilna, deleţ cene za energijo pa se je povečeval glede na ceno na odprtem
trgu v povprečju za 4,8 odstotka letno, skupaj se je cena dvignila za 26,9 %, DDV in
trošarina pa sta tudi poskočila, in sicer za 10 %. Kljub temu je bila cena za električno
energijo, ki jo je za gospodinjske odjemalce do 1. julija 2007 določala vlada, pod
nabavno ceno energije na veleprodajnem trgu. (Vir: Agencija za energijo, Poročilo o
stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2007)
Graf 18: Gibanje končne cene električne energije za značilnega gospodinjskega
odjemalca v obdobju 2003 do 2007

Vir: Agencija za energijo, 2008, str. 43
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Iz povedanega lahko povzamemo, da stopnja odprtosti trga ni pomembneje vplivala na
konkurenčnost trga in s tem na niţjo ceno energije.

6. 3

CENA V EU

Zanimiva je primerjava cene električne energije pri nas s ceno le-te v Evropi. V
nadaljevanju je predstavljena primerjava cene za gospodinjskega odjemalca z letno
porabo 3.500 kWh. Prikazana je cena tako z kot brez taks in davkov.
Primerjava končne cene električne energije pokaţe, da najniţjo ceno plačujejo
gospodinjstva v Bolgariji, Grčiji in Latviji, najvišjo ceno pa imajo na Irskem, v Italiji in na
Danskem. Slovenija je na osmem mestu od štiriindvajsetih, gledano od najniţje proti
najvišji ceni električne energije. Bolgarija kot drţava z najniţjo končno ceno električne
energije ima za 39,7 % niţjo ceno energije kot Slovenija. Danska kot najdraţja drţava
električne energije pa ima kar za 116,9 % višjo ceno kot Slovenija.
Graf 19: Primerjava skupne cene električne energije za gospodinjskega
odjemalca z letno porabo 3.500 kWh v drţavah EU in v Sloveniji na dan 1. 7. 2007

Vir: Agencija za energijo, 2008, str. 73
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Zanimiva je tudi primerjava cene v industriji, kjer najniţjo ceno plačujejo v Estoniji, Litvi
in Bolgariji, najvišjo pa na Cipru, Irskem in v Italiji. Slovenija zaseda 13. mesto od
enaindvajsetih, gledano od najniţje proti najvišji ceni električne energije.
Graf 20: Primerjava cene električne energije za industrijskega odjemalca z letno
porabo 24 GWh v drţavah EU in v Sloveniji 1. 7. 2007

Vir: Agencija za energijo, 2008, str. 70
Iz Grafa 20 je razbrati, da v Estoniji namenijo za električno energijo kar 81,8 % manj
sredstev kot v Sloveniji; v Italiji kot najdraţji drţavi pa 36,7 % več kot v Sloveniji.

6. 4

PONUDNIKI ZA GOSPODINJSKE ODJEMALCE

V zadnjem času se veliko govori o podraţitvah električne energije. Nekatera podjetja
so energijo ţe podraţila, druga pa to še napovedujejo. Iz tega razloga sem se odločila,
da v nadaljevanju poskušam poiskati trenutno najugodnejšega ponudnika električne
energije na trgu za gospodinjskega odjemalca.
Namen analize cene električne enrgije gospodinjskih odjemalcev v Sloveniji v letu 2008
je na enostaven in nazoren način prikazati stroške mesečnega računa za električno
energijo. Gospodinjskim odjemalcem je pred odprtjem trga električno energijo
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dobavljalo eno izmed petih distribucijskih podjetij, kar je bilo odvisno od kraja
prebivanja. Od 1.julija 2007 pa imajo odjemalci moţnost izbrati drugega dobavitelja. Če
se odjemalec ne odloči za zamenjavo dobavitelja, mu električno energijo tudi v
prihodnje dobavlja dosedanji dobavitelj.
Moţni dobavitelji električne energije gospodinskim odjemalcem so:
Elektro Celje, d. d.
Elektro Gorenjska, d. d.
Elektro Ljubljana, d. d.
Elektro Maribor, d. d.
Elektro Primorska, d. d.
Gen-I, d. o. o.
Ko gospodinjski odjemalec brez svoje krivde ali po svoji zahtevi ostane brez
dobavitelja, mu sistemski operater distribucijskega omreţja zagotovi zasilno oskrbo z
električno energijo. Cena za dobavo energije je v tem primeru lahko do 25 % višja od
primerljive cene za dobavo energije dobaviteljev na trgu.
V Prilogi 1 je izračun, v katerem sem primerjala ceno in ostalo ponudbo podjetij za
distribucijo električne energije s pomočjo primerjalnika ponudb Agencije za električno
energijo. Rezultat pokaţe, da za povprečno letno porabo trenutno plačujejo najdraţjo
energijo odjemalci, priklopljeni na distributerja Elektro Gorenjska, d. d.
Graf 21: Končna cena električne energije na trgu za porabo 3960 kWh/leto
(april 2009)
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Gospodinjski odjemalci podjetja Gen-I bodo s 1. majem lahko kupovali za kar 5,5 %
cenejšo energijo kakor odjemalci Elektra Gorenjska (ki je trenutno najdraţji) oziroma za
2,4 % manj kakor odjemalci Elektra Ljubljana, ki je med prejšnjimi ponudniki
najugodnejši.
Z zadnjo podraţitvijo naj bi bil namen distributerjev med drugim tudi prisiliti porabnike k
zmanjševanju porabe električne energije, zato naj bi tisti, ki porabijo več, tudi plačevali
več. Za potrditev tega dejstva sem vzela kar svoj primer porabe električne energije.
Ugotovila sem namreč, da v dvočlanskem gospodinjstvu porabiva več energije od
povprečja. Poraba znaša pribliţno 5380 kWh/leto, kar pomeni 448,3 kWh/mesec, kar je
za 1880 kWh več od povprečja. Za takšno porabo so ponudbe distributerjev nekoliko
drugačne, dejansko res višje od prejšnjih.
Graf 22: Končna cena električne energije za porabo 5380 kWh/leto (april 2009)
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Vir: Agencija za energijo RS
Iz Grafa 22 je razvidno, da tudi za večjo porabo največ plačujejo odjemalci Elektra
Gorenjska (za kar 7,5 % več kakor odjemalci pri Gen-I-ju), med dosedanjimi ponudniki
pa najmanj plačujejo odjemalci Elektra Ljubljana (3,3 % več, kakor je ponudba Gen-Ija).
Zanimiv je tudi izračun cene električne energije po starem in novem ceniku. Za primer
sem vzela Elektro Ljubljana.
Podatki so isti kot v primeru povprečne porabe, in sicer:
obračunska moč
letni odjem v VT
letni odjem v MT

7 kWh
1440 kWh
2520 kWh
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Cena pred podraţitvijo:
Stalni mesečni prispevek za moč

0,66179

4,63253

Cena VT (€/kWh)
Cena MT (€/kWh)

0,09512
0,05887

136,9728
148,3524

skupaj

289,95773

DDV

20%

Končni znesek

57,991546
347,949276

Končna cena po podraţitvi znaša 445,33. Razlika je torej 97,39 EUR oziroma 27,98 %.
Rezultati analize cene električne energije kaţejo, da sta v letu 2008 najcenejša
dobavitelja električne energije gospodinjskim odjemalcem v Sloveniji Elektro Maribor in
Elektro Celje, ki sta obdrţala ceno na ravni januarja 2008.
Po uvedbi novega načina obračunavanja cene v oktobru in novembru 2008 sta
najdraţja dobavitelja Elektro Ljubljana in Elektro Gorenjska.

6. 5

POSTOPEK SPREMEMBE DOBAVITELJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Ne glede na kraj prebivanja ima gospodinjski odjemalec moţnost izbirati med vsemi
dobavitelji električne energije gospodinjskim odjemalcem v Sloveniji. Pri izbiri
dobavitelja je pomembno poleg cene upoštevati tudi vse druge pogoje, ki jih ponujajo
dobavitelji. To so predvsem časovna veljavnost pogodbe, odpovedni rok, plačilni pogoji
in dodatne storitve. Pri oskrbi z električno energijo je mogoče izbirati tudi različne vrste
električne energije glede na vir, iz katerega je ta energija proizvedena.
Ko se odjemalec odloči za zamenjavo in izbere novega dobavitelja, lahko le-tega
pooblasti, da zanj izpelje celoten postopek zamenjave dobavitelja, ki poteka v
naslednjih korakih:
1. Preveritev razmerja z dosedanjim dobaviteljem: odjemalec preveri, kdaj in kako
lahko prekine razmerje z dosedanjim dobaviteljem.
2. Sklenitev pogodbe z novim dobaviteljem: odjemalec z novim dobaviteljem
uskladi datum zamenjave, sklene novo pogodbo o dobavi in hkrati odpove
obstoječo pogodbo o dobavi pri dosedanjem dobavitelju. Na podlagi pooblastila
odjemalca lahko obstoječo pogodbo o dobavi v imenu odjemalca odpove novi
dobavitelj.
3. Prijava pri sistemskem operaterju: odjemalec ali po pooblastilu novi dobavitelj
prijavi sistemskemu operaterju zamenjavo dobavitelja. Če je menjava
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dobavitelja sistemskemu operaterju prijavljena do 10. v mesecu, bo novi
dobavitelj odjemalcu začel dobavljati energijo s prvim dnem naslednjega
meseca.
Dobavitelja je v letu 2007 zamenjalo 3695 odjemalcev, vsi so priključeni na
distribucijsko omreţje. Število zamenjav dobavitelja je bilo v letu 2007 v primerjavi z
letom 2006 večje za 69 odstotkov.
Graf 23: Število zamenjav dobavitelja v letih 2002 do 2007

Vir: Agencija za energijo, Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu
2007, str. 45
Graf 24: Dinamika zamenjav dobavitelja gospodinjskih odjemalcev v drugi
polovici leta 2007

Vir: Agencija za energijo, Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu
2007, str. 66
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Po popolnem odprtju trga sredi leta 2007 se je za zamenjavo dobavitelja odločilo 94
gospodinjskih odjemalcev električne energije. Vzrok za majhno število zamenjav je bil
verjetno v majhnih razlikah v ponudbi. Nastali so novi produkti (tako imenovani različni
paketi), cena električne energije v osnovni ponudbi za gospodinjske odjemalce pa se
tudi po odprtju trga ni bistveno spremenila in je bila pri vseh ponudnikih oziroma
dobaviteljih zelo podobna.

6. 6

RAZISKAVA OSVEŠČENOSTI IN ZADOVOLJSTVA ODJEMALCEV S
PONUDNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Za analizo osveščenosti in zadovoljstva gospodinjskih odjemalcev sem izbrala vzorec
148 prebivalcev, od tega 39 % moških in 61 % ţensk. Rezultati so pokazali, da so vsi
anketiranci seznanjeni o prosti izbiri dobavitelja električne energije. O zamenjavi
dobavitelja je razmišljalo 14 % vprašanih, vendar pa se po premisleku za zamenjavo
niso odločili. Večina anketiranih pa o zamenjavi sploh ni razmišljala (86 %).
Graf 25: Razmišljanje o zamenjavi dobavitelja električne energije

Vir:Lastna raziskava
Kar 84 % anketiranih ni razmišljalo o zamenjavi zaradi pomanjkanja informacij o drugih
ponudnikih, 10 % vprašanih je kot razlog za nezamenjavo navedlo dejstvo, da niso
prejeli drugih ugodnejših ponudb, 6 % vprašanih pa ne vidi potrebe po zamenjavi.
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Graf 26: Razlogi za nezamenjavo dobavitelja električne energije

Vir:Lastna raziskava
5 % vprašanih ne bi zamenjalo svojega dobavitelja, 7 % bi ga zamenjalo, 88 % pa še ni
odločenih, ali bi ga zamenjali. Kot glavni razlog za zamenjavo so anketiranci v 100 %
navedli ceno.
Kot napoved za prihodnost 79 % vprašanih meni, da se bo cena električne energije
povečala, da se bo cena zelo povečala meni 19 %, le 2 odstotka vprašanih pa meni, da
bo cena ostala nespremenljiva.
Graf 27: Napoved gibanja cene električne energije v prihodnje

Vir:Lastna raziskava
Vsi anketiranci poskušajo pri ceni energije prihraniti, 56 % vprašanih izklaplja aparate,
ko so v stanju pripravljenosti, 44 % anketirancev pa poskuša prihraniti z nakupom
varčnejših aparatov.
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Graf 28: Načini varčevanja z energijo

Vir:Lastna raziskava

6. 7

VEČJI ODJEMALCI ELEKTRIČNE ENEGIJE

Na trgu pa poleg ţe omenjenih dobaviteljev električne energije za gospodinjstva
delujejo tudi dobavitelji, ki oskrbujejo večje odjemalce. V nadaljevanju so prikazani vsi
dobavitelji električne energije in njihov trţni deleţ.
Trţni deleţ
%

Naziv podjetja
1
2
3
4
5
6
7

Elektro Celje, d. d.
Elektro Gorenjska, d. d.
Elektro Ljubljana, d. d.
Elektro Maribor, d. d.
Elektro Primorska, d. d.
GEN-I, d. o. o.
HSE, d. o. o.
Drugi
E3 (Energetika, ekologija, ekonomija),
d. o. o.
EKOWATT, d. o. o.
Električni finančni tim, d. o. o.
Elektro Prodaja, d. o. o.
Petrol Energetika Ravne, d. o. o.

Vir: Agencija za energijo
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13
7
25
17
10
4
22
2

V nadaljevanju sem raziskala tudi področje večjih odjemalcev, njihov način izbiranja
dobaviteljev ter zadovoljstva z njimi. Glede na to, da sem zaposlena na področju
zdravstva, sem podatke poiskala pri Zdruţenju zdravstvenih zavodov, na Zavodu za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in na Ministrstvu za javno upravo. Moj namen je bil
pridobiti tudi podatke z Univerze v Mariboru in Univerze v Ljubljani ter prikazati njuno
primerjavo v porabi, vendar so mi podatke posredovali le z Univerze v Mariboru, samo
s temi podatki pa primerjava ni mogoča.
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Ministrstvo za javno upravo na osnovi Uredbe o skupnih javnih naročilih (Uradni list RS
št. 111/2003 in Uradni list RS št. 52/2005) izvaja skupna javna naročila. Vlada RS s
sklepom določi, katero javno naročilo se bo izvedlo kot skupno. MJU v imenu in za
račun vseh upravnih organov (vsa ministrstva, organe v sestavi ministrstva, vladne
sluţbe ter upravne enote) izvede javno naročilo. V zadnjem javnem naročilu so
sodelovala vsa ministrstva, drţavni zbor, vlada, sodišča. Skupaj so razpisali potrebo po
135.432.777 kWh električne energije za eno leto.
ZDRUŢENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV
Zdruţenje zdravstvenih zavodov letno izvede razpis za dobavo električne energije za
svoje člane. V zadnjih dveh letih se je v razpis vključilo 96 zdravstvenih zavodov
(bolnišnice, inštituti, zdravstveni domovi …). Z namenom čimbolj gospodarne porabe
javnih sredstev in zniţevanja stroškov zdravstvenih zavodov za električno energijo je
Zdruţenje zdravstvenih zavodov ţe v letu 2002 ob pomoči Centra za energetsko
učinkovitost (Inštitut Joţef Štefan) pripravilo prvi skupni javni razpis za zdravstvene
domove in v še začetnih cenovno precej kaotičnih razmerah na trgu doseglo v
povprečju 20 % zniţanje cene električne energije. Z izvedbo skupnih razpisov je
Zdruţenje nadaljevalo tudi v prihodnjih letih, v vedno večjem obsegu, ki danes vključuje
praktično celotni javni zdravstveni sektor, učinek skupne izvedbe razpisov pa dosega
velik ekonomski učinek za to dejavnost.
Zdruţenje je do leta 2007 razpis izvedlo po sklopih (vsak zavod svoj sklop), tako da so
bili dobavitelji različni. Leta 2007 je Zdruţenje izvedlo okvirni sporazum za dobavo
električne energije, vendar so bile najugodnejše ponudbene cene za leto 2008, ki so jih
posredovali trţni oddelki petih distribucijskih podjetij, za dobrih 36 % višje od cene v
letu 2007. Ker so ocenili, da je povišanje cene pretirano, so se odločili za zavrnitev
vseh ponudb in preklic okvirnega sporazuma ter ponovno izpeljavo naročila po odprtem
postopku, z ţeljo pritegniti še druge dobavitelje ter povpraševanje oblikovati le kot en
sklop (en dobavitelj za celotno zdravstvo). Razpis je dobilo podjetje Elektro Gorenjska
za vse zdravstvene zavode. Izbrana ponudba je bila za 5,5 % niţja od ponudbe iz
okvirnega sporazuma, kar je predstavljalo letno zniţanje stroškov za dobrih 300.000 €
(72 mioSIT) oz. 360.000 € (86 mioSIT) z DDV.
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V nadaljevanju so predstavljeni člani zdruţenja, in sicer glede na svojo porabo
električne energije. Razvidno je, da so največji porabniki slovenske bolnišnice, zato
sem nadalje prikazala tudi njihovo ločeno porabo.
Tabela 25: Zdravstvene ustanove in njihova poraba električne energije
ZDRAVSTVENA USTANOVA
ZDRUŢENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE
REŠEVALNE SLUŢBE KOROŠKE
MLADINSKO KLIMATSKO ZDRAVILIŠČE RAKITNA
CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK
KIRURŠKI SANATORIJ, d. d.
BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ
ZD ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO NOVA GORICA
BOLNIŠNICA SEŢANA
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA - STAN. USLUŢB.
NEFRODIAL, d. o. o., ZREČE
INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA LJUBLJANA
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO
MEDICINO
INŠTITUT ZA REHABILITACIJO
BOLNIŠNICA GOLNIK - KOPA
ORTOPEDSKA BOLNICA VALDOLTRA
ZAVODI ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
PSIHIATRIČNE USTANOVE
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
ZDRAVSTVENI DOMOVI
SPLOŠNE BOLNIŠNICE
SKUPAJ

Vir: Uradni List RS, E-objave
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kWh
13888
24148
147169
185908
261035
266946
283370
306115
440545
545642
764464
1165223
1836156
1910527
2023022
2919731
3444670
4955061
16699961
28850724
67044305

%
0,02
0,04
0,22
0,28
0,39
0,40
0,42
0,46
0,66
0,81
1,14
1,74
2,74
2,85
3,02
4,35
5,14
7,39
24,91
43,03
100

Graf 29: Prikaz porabe električne energije

Vir: Uradni List RS, E-objave
Med splošnimi bolnišnicami v Sloveniji je največji porabnik električne energije Splošna
bolnišnica Celje s 23,18 % električne energije, najmanjši porabnik pa SB Breţice z 2,20
%.
Tabela 26: Pregled porabe električne energije v slovenskih bolnišnicah
SPLOŠNA BOLNIŠNICA
SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŢICE
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŢETA POTRČA
PTUJ
SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. F. DERGANCA
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
SKUPAJ

Vir: Uradni List RS, E-objave
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kWh
633755
831902
1503710
1578842
1760518
3316409
3649223
4285325
4602694
6688346
28850724

%
2,20
2,88
5,21
5,47
6,10
11,50
12,65
14,85
15,95
23,18
100

Graf 30: Prikaz porabe električne energije v slovenskih bolnišnicah

Vir: Uradni List RS, E-objave
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
ZZZS izvede javno naročilo za obdobje dveh let, naročilo se pa nanaša na vse
območne enote Zavoda. V nadaljevanju so prikazane vse območne enote in njihova
poraba električne energije v %.
Tabela 27: Območne enote Zavoda in njihova porabe električne energije
ZZZS OE

%

KRŠKO

1,43

NOVO MESTO
M. SOBOTA

1,97
2,43

RAVNE NA KOROŠKEM

2,93

CELJE

3,25

N. GORICA

3,37

KOPER

3,87

KRANJ

3,92

MARIBOR
ZZZS PE INFORMACIJSKI
CENTER

6,33
23,84

LJUBLJANA

46,65

Vir: ZZZS
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Graf 31: Prikaz porabe električne energije po območnih enotah Zavoda

Vir: ZZZS
Trenutni dobavitelj je Elektro Celje, z novim letom pa so izbrali novega dobavitelja, to je
GEN-I, d. o. o. Za prikaz spreminjanja cene lahko primerjamo ceno električne energije,
ki jo je ZZZS plačeval v obdobju 2006 in ki jo bo sedaj v letu 2009 - cena v letu 2009 je
višja za pribliţno 50 %. Najvišja ponudba, ki so jo prejeli z zadnjim javnim naročilom, je
za kar 6,9 % višja od cene pronudnika, ki je bil izbran in je torej ponudil najniţjo ceno.

87

PRIMERJAVA OBRAVNAVANIH INSTITUCIJ
V nadaljevanju so predstavljene omenjene institucije glede na obdobje naročila,
sedanjega dobavitelja, letno porabo električne energije v času višje, enotne in niţje
tarife ter število ponudnikov, ki so sodelovali na zadnjem javnem razpisu.
Tabela 28: Prikaz podatkov iz javnih naročil za obravnavane institucije
Odbobje
naročila
Ministrstvo za 2 leti
javno upravo
Zdruţenje
1 leto
zdravstvenih
zavodov
Zavod
za 2 leti
zdravstveno
zavarovanje
Slovenije

Sedanji
dobavitelj
GEN-I,
d. o. o.
GEN-I,
d. o. o.
GEN-I,
d. o. o.

Letna
poraba VT
kWh
39.044.668

Letna
poraba ET
kWh
4.495.314

Letna
Število
poraba MT ponudnikov
kWh
28.847.997 2

40.105.603

686.928

26.251.774

6

1.687.500

88.355

1.107.700

6

Vir: Lastna raziskava
Razbrati je, da je med obravnavanimi največji naročnik Ministrstvo za javno upravo, ki
pa je na razpisu prejelo le dve ponudbi. To nedvomno nakazuje na dejstvo, da med
ponudniki še ni posebne konkurence. Večinoma so mi takšen odgovor tudi posredovali
na posameznih institucijah; ko sem jim zastavila vprašanje o konkurenci, vsi omenjajo
podjetje GEN-I, d. o. o., ki je letos na trgu začelo konkurirati dosedanjim distribucijam
električne energije. Iz tabele je tudi opaziti, da si je omenjeno podjetje ţe priborilo svoj
poloţaj, saj je med obravnavanimi institucijami največkrat izbrano podjetje, kar
nakazuje, da je ponudilo najniţjo ceno. Kje je razlog, da si podjetje lahko privošči toliko
niţjo ceno od ostalih? Npr. na zadnjem razpisu za električno energijo na ZZZS je
podjetje GEN-I, d. o. o. ponudilo za 6,9 % cenejšo energijo, kot je bila najvišja
ponujena cena nekega drugega dobavitelja. Razlog je definitivno v tem, da podjetje
razpolaga s svojo (slovensko) energijo, pridobljeno iz NEK-a, kar nedvomno pomeni
zmanjšane stroške pridobljene energije.
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7 OCENA TRGA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO
Kljub liberalizaciji trga električne energije s 1. julijem 2007 se za gospodinjske
odjemalce končna cena električne energije do konca leta 2007 ni bistveno spremenila.
Cena se v primerjavi z letom 2006 ni zniţala, ravno nasprotno. V povprečju se je
zvišala za 22 %.
Na trgu so se pojavili novi ponudniki, vendar njihova cena bistveno ne odstopa od cene
drugih, tako da med ponudniki ni opaziti konkurenčnosti. Šele z zadnjimi podraţitvami
in vstopom novega ponudnika električne energije za gospodinjske odjemalce (GEN-I
d.o.o.) se nakazujejo odstopanja in razlike med posameznimi dobavitelji.
Odjemalci imamo z liberalizacijo moţnost proste izbire dobavitelja. Za ta korak se lahko
odločimo in pooblastimo novega dobavitelja, da za nas uredi vse potrebno. Če to stori
do desetega v mesecu, se prične dobava pri novem dobavitelju s prvim v naslednjem
mesecu. V letu 2007 se je za novega dobavitelja odločilo 3695 odjemalcev, od tega le
94 gospodinjstev. Več zamenjav je zaznati ob zadnjem povišanju cene v drugi polovici
leta 2008 in v letu 2009 z vstopom podjetja GEN-I d.o.o. v panogo.
Rivalstvo med ponudniki
Z liberalizacijo trga so se na trgu pojavili nakateri novi ponudniki električne energije,
vendar nekakšnega rivalstva med njimi ni zaznati. Rivalstvo med konkurenti je od
drţave do drţave zelo različno. V Franciji ga praktično ni, ker je obdrţala enovito
podjetje EdF, v Veliki Britaniji pa je zelo izrazito. Evropska energetska politika,
predvsem pa vsebina Smernice, sta hitro povečali rivalstvo in konkurenčnost v večini
ostalih drţavah. V EU je več močnih konkurentov, ki se borijo za prevlado v domači
drţavi oziroma tam, kjer so ţe prisotni. Na prizorišče vstopajo tudi Zdruţene drţave,
kot močan investitor. V prihodnje naj bi bilo rivalstvo vedno večje predvsem zaradi
počasne rasti panoge, visokih fiksnih stroškov, enega samega proizvoda, povečanja
kapacitet v skokih in visokih ovir za izstop iz panoge.
Pogajalska moč kupcev in dobaviteljev
Pogajalska moč kupcev bi morala biti povezana z odpiranjem trga, vendar naraščajoče
cene kaţejo, da temu ni tako. Trg se je odprl, vendar ni opaziti večje spremembe v
moči kupcev.
Elektrogospodarska podjetja so dolţna objavljati vedno več podatkov, s katerimi
postajajo kupci vedno bolj osveščeni in tako pripravljeni na pogajanja. Kupci so tudi
pomemben faktor pri pritiskih na spremembo zakonodaje in zahtevajo hitrejše
odpiranje trga in boljše moţnosti izbire.
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S sodobno tehnologijo je mogoče, da električno energijo proizvajamo tudi sami,
vendar to pri nas še ni pravilo. Pojavlja se nakaj sončnih oziroma fotovoltaičnih
elektrarn, vendar je zaenkrat investicija še zelo visoka in rok, v katerem naj bi se
povrnila, razmeroma dolg.
Električna energija je bila v večini drţav monopol, vendar se to sedaj poskuša odpraviti.
Kupci postajajo močnejši predvsem tam, kjer je velika koncentracija industrije. Zaradi
moţnosti izbire bi morali biti vse močnejši, vendar pa se relativno malo kupcev odloča
za zamenjavo dobavitelja.
Dobavitelji (proizvajalci električne energije) sedaj ne izpolnjujejo vseh pogojev, ki bi jim
zagotavljali močan poloţaj (niso koncentrirani, obstajajo nadomestni proizvodi, kupec
je pomemben, dobavitelji ne morejo postati kupci lastnega proizvoda). Kljub
navedenemu njihova moč ni majhna, saj poraba električne energije narašča hitreje od
gradnje novih kapacitet.
Napoved za prihodnost - nove oblike energije
Teţko je napovedovati, kako se bo trg električne energije spreminjal v prihodnosti.
Dejstvo pa je, da bomo energijo potrebovali, poraba narašča, ob vedno večji tehnološki
opremljenosti gre tudi v prihodnje pričakovati nadaljnjo rast. Kako zagotoviti dovolj
energije pa je pomembno vprašanje, s katerim se ţe ukvarjajo strokovnjaki. V
nadaljevanju so predstavljeni nekateri sodobni viri dobave energije.
Modra energija je električna energija, proizvedena izključno iz obnovljivih in naravi
prijaznih virov – hidroelektrarn slovenskih rek. Je blagovna znamka Holdinga
slovenskih elektrarn za prodajo električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov.
V nekaterih virih zasledimo tudi termin »zelena energija«, ki pa je v bistvu splošni
pojem in ni vezan na ekonomske aktivnosti. Delovanje slovenskih hidroelektrarn ne
obremenjuje okolja s toplogrednimi plini, škodljivimi emisijami in radioaktivnimi odpadki.
Poskrbljeno je tudi za čim manjši vpliv energetskih objektov na ţivljenje v vodi ter za
ekološko primerno vpetost objektov v okolico.
Hidroelektrarne, ki proizvajajo modro energijo, so vključene v mednarodni sistem
RECS v skladu z najstroţjimi mednarodnimi okoljskimi merili za obnovljive deklaracije,
ki vsebujejo podrobne podatke o proizvedeni energiji. Skladnost z merili RECS-a in
evropskimi okoljevarstvenimi standardi v Sloveniji redno nadzirata Javna agencija RS
za energijo ter podjetje TÜV iz Nemčije.
Električna energija pod blagovno znamko modra energija lahko svojo konkurenčnost
dokaţe z ustreznimi certifikati in z izpolnjevanjem strogih mednarodnih ekoloških
standardov. Je torej znamka kakovosti za električno energijo iz obnovljivih virov z
dokazano zanesljivim poreklom.
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Sončne elektrarne veljajo za zelo dober način pridobivanja električne energije med
obnovljivimi viri. Trenutno so v okviru Elektra Ljubljana v obratovanju tri fotovoltaične
elektrarne: dve v Ljubljani (priključeni na distribucijsko omreţje), ena pa v bliţini
Kočevja.
Druţba MHE v prihodnosti načrtuje postavitev sončnih elektrarn na energetske objekte,
ki so v lasti podjetja Elektro Ljubljana, podjetja za distribucijo električne energije, d. d.
(Elektro Ljubljana, 2008)
Prvo vetrno elektrarno so na Kredarici leta 1998 financirala podjetje Elektro Ljubljana
skupaj z Elektrom Gorenjska in Zavarovalnico Triglav. 2,5 kW vetrnico so postavili kot
pilotni projekt. Po daljšem času iskanja po različnih drţavah so na Škotskem našli
ustrezno vetrnico, ki je bila primerna za visokogorje in tako izjemne vremenske pogoje,
saj vetrovi lahko doseţejo hitrost tudi do 200 km/h; sunki vetra so zelo močni, nabirata
se ivje, sneg ... Za vetrno elektrarno so se odločili iz preprostega razloga, saj imajo na
Kredarici idealne vetrovne razmere. Skupaj s sončnimi celicami, ki so postavljene na
strehi, naj bi kočo oskrbovala s čisto energijo in tako zmanjšala uporabo hrupnega
naftnega agregata, ki v občutljivem okolju visokogorskega krasa povzroči veliko škodo.
Izkazalo se je, da se vetrnica kot proizvajalka električne energije odlično dopolnjuje s
sončnimi celicami, predvsem ponoči, ko ni sonca, je veter, ki polni baterije. Nekaj let
pozneje so jo nadomestili z močnejšo 5,5 kW vetrnico.
Razmišljanje o novi JE
V vseh do sedaj izdanih dokumentih in analizah o oskrbi Slovenije z energijo je
moţnost izgradnje nove jedrske elektrarne neupravičeno zapostavljena. Četrtstoletne
izjemno pozitivne izkušnje z obratovanjem NEK-a narekujejo premislek o izgradnji še
ene elektrarne. Dokumenti in stališča v Evropski skupnosti o energetski politiki so se v
zadnjem letu spremenila in dajejo podporo drţavam, da se odločajo tudi za jedrsko
energijo. (Novšak, 2006)
Prejšnja vlada je stavila predvsem na jedrsko energijo, ki pa je poceni tudi zgolj na prvi
pogled. Med prednostne projekte do leta 2023 je uvrstila gradnjo nove jedrske
elektrarne. Če bo nova oblast ta načrt prevzela, bo trajalo kar nekaj časa, preden bo
nova elektrarna lahko dala v omreţje prve kilovatne ure električne energije. Jedrske
elektrarne ni mogoče postaviti v nekaj mesecih, nenazadnje postopki za dograditev
daljnovodov - v Sloveniji in Evropi - trajajo nekaj let. Začasno skladišče za odpadke ob
elektrarni v Krškem so sicer razširili, najbrţ bi začasno skladišče dogradili tudi ob novi
elektrarni, a kljub temu bo treba razmišljati o gradnji trajnega odlagališča za nizko in
srednje radioaktivne odpadke. Vsi ti stroški bodo kljub zbiranju prispevka v skladu za
razgradnjo in skladiščenje odpadkov seveda bremenili porabnike električne energije.
Ne gre tudi pozabiti na rento lokalnim skupnostim za degradacijo prostora. To pomeni,
da si bodo porabniki - gospodinjstva in podjetja - v prihodnje račune za plačilo
električne energije lahko zniţali le z varčno rabo.
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8 PREVERITEV HIPOTEZ

V tem poglavju bom strnjeno prikazala, ali sem v svojem magistrskem delu posamezno
postavljeno hipotezo uspela potrditi oziroma jo moram zavrniti.
1. Prva postavljena hipoteza:
“Liberalizacija je s seboj prinesla pozitivne posledice, kot so pojav konkurence,
novi udeleženci na trgu, večja transparentnost.”
Z nalogo sem hipotezo potrdila v delu, ki se nanaša na nove udeleţence na trgu, saj je
vzpostavitev drugega proizvodnega stebra nedvomno posledica odprtja trga. Poleg
tega so se novi udeleţenci na trgu pojavili tudi na veleprodajnem trgu oziroma pri
večjih odjemalcih (npr. GEN-I, d. o. o.), za gospodinjstva pa je bila situacija
nespremenjena do 1.05.2009, distribucijska podjetja so bila edini ponudniki. Nato pa je
na trg vstopilo podjetje GEN-I d. o. o., ki je ponudilo konkurenčnejšo ponudbo energije.
Tako so se nekatera gospodinjstva odločila za prestop h konkurenci, to pa je povzročilo
nezadovoljstvo med dosedanjimi dobavitelji, ki so bili “primorani” zniţati cene in na tak
način poskušati zadrţati svoje odjemalce. Med nove udeleţence na trgu uvrščamo tudi
borzo, Agencijo za energijo, komercialne proizvajalce, trgovce, zastopnike in
posrednike, podjetja, ki ponujajo specializirane storitve meritev električne energije,
obračuna in izstavljanja računov.
Drugi učinek liberalizacije je konkurenčnost. Na konkurenčnost trga popolno odprtje
trga ni imelo večjega vpliva, saj so najštevilčnejši, gospodinjski odjemalci, ostali pri
svojih dobaviteljih pod enakimi pogoji. Cena do konca leta 2007 se ni dvignila, v letu
2008 je poskočila v januarju, za kar so distributerjem očitali, da so se kartelno
dogovarjali, občutnejše podraţitve pa so se izvedle v drugi polovici leta 2008 in se v
letu 2009 nadaljujejo. Vendar pa cena električne energije pri ponudnikih občutno ne
odstopa, razlika je vidna pri večji porabi, ko pri posameznih dobaviteljih porabniki
plačujejo več. V primeru večjih odjemalcev pa le-ti navajajo, da so ob zadnjem javnem
naročilu v letu 2007 prvič opazili novega ponudnika, to je GEN-I, d. o. o., ki je
največkrat bil tudi najbolj ugoden in posledično izbran dobavitelj električne energije
poslovnim odjemalcem. Pričakovati je bilo, da se bo podjetje razširilo tudi na
gospodinjske odjemalce. Tako je začelo s svojo akcijo “pocenielektrika”, v kateri ob
prestopu k njim, ponujajo en mesec brezplačne električne energije in omreţnine.
Zaključim lahko, da je hipoteza potrjena v delu, ki govori o novih udeleţencih na trgu.
Do maja 2009 drugega dela hipoteze, ki se nanaša na pojav konkurence, ni bilo
mogoče potrditi oziroma samo v primeru večjih odjemalcev, pri gospodinjstvih so še
vedno bila kot edini ponudniki ţe znana distribucijska podjetja. S 1.5.2009 pa je v
panogo stopilo podjetje GEN-I d. o. o., ki je prineslo sveţ veter na trgu električne
energije. Tako lahko hipotezo v celoti potrdimo.
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2. Druga postavljena hipoteza:
“ V Sloveniji se je končnemu odjemalcu cena električne energije z liberalizacijo
povišala za več kot 10 %”.
V točki 6. 4 sem prikazala ponudnike električne energije za gospodinjske odjemalce ter
analizirala njihovo ceno. Rezultati analize cene električne energije kaţejo, da je v
aprilu 2009 najcenejši dobavitelj električne energije gospodinjskim odjemalcem v
Sloveniji GEN-I d. o. o., sledita Elektro Ljubljana in Elektro Maribor.
Po uvedbi novega načina obračunavanja cene v oktobru in novembru 2008 ter
nadaljnimi podraţitvami v letu 2009 sta najdraţja dobavitelja Elektro Gorenjska in
Elektro Celje. Razlika je tudi med novim in starim načinom obračunavanja; kot primer
sem vzela Elektro Ljubljana, ko se je končna cena z novim načinom obračunavanja
povečala za kar 27,98 %.
Zaključim lahko, da se je končna cena električne energije končnemu odjemalcu
povečala za več kot 10 %, ko pa je govora samo o ceni električne energije, pa to
povečanje ne presega 10 %, ampak pribliţno 3,5 %.
3. Tretja postavljena hipoteza:
“Slovenski proizvajalci so s svojim poslovanjem na trgu električne energije
izboljšali svoj poslovni rezultat za več kot 10 %.”
V okviru četrtega poglavja sem v točki 4. 3. 3 prikazala dobiček slovenskih
proizvajalcev električne energije, in sicer od leta 2004 do 2007. Iz prikazanih podatkov
gre razbrati, da je dobiček vseh slovenskih proizvajalcev v letu 2005 skupaj znašal
28,34 milijonov EUR, kar je bilo za 9,6 % manj kot v predhodnem letu. Vendar je ţe v
letu 2006 opaziti porast, in sicer za 12,89 % glede na leto 2005. V letu 2007 pa je
dobiček slovenskih proizvajalcev vrtoglavo poskočil, in sicer za kar 123,11 % glede na
leto 2006, znašal pa je 70,17 milijonov EUR. V tem letu so najvišji dobiček prikazali v
Dravskih elektrarnah Maribor, d. o. o., in sicer 49,45 milijonov EUR, sledi pa
termoelektrarna Šoštanj, d. o. o. z 10,39 milijoni EUR dobička.
Tako lahko zaključim, da je dobiček slovenskih proizvajalcev v letu 2006 bil dejansko
višji od 10 % glede na leto 2005, v letu 2007 pa je veliko večji, saj je za kar 123,11 %
višji kot v letu 2006. Hipotezo lahko torej potrdim.
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Doseţeni rezultati raziskovanja
Z magistrskim delom sem ţelela odgovoriti na vprašanja, kaj nam je prinesla
liberalizacija trga z električno energijo in zakaj je do nje prišlo, kako se na slovenskem
trgu razvija konkurenčni trg in kakšne so posledice za odjemalce, kaj lahko kot končni
odjemalec pričakujem v prihodnje.
Cilj odpiranja trgov je oblikovanje skupnega evropskega trga, katerega pa je mogoče
učinkovito realizirati le s povečanjem števila čezmejnih daljnovodnih povezav ter z
odpravo ozkih grl v prenosu. Tudi v drugih sosednjih in evropskih drţavah se torej trgi
spreminjajo, povsod pa se srečujejo s problemi cen in prenosa energije.

Prispevek raziskovanja k znanosti
S svojim magistrskim delom sem poskušala prispevati k temu, da lahko vsakdo, tudi
končni odjemalec, dobi popolnejšo sliko trenutnega slovenskega trga z električno
energijo in njegove ponudbe, poleg tega sem primerjalno poskušala prikazati razmere
in organiziranost trgov v sosednjih drţavah.
Glede na to, da je za gospodinjstva izbira in sprememba dobavitelja električne energije
novost na našem trgu, in o tem še ni veliko raziskanega, sem poiskala podatke o
zadovoljstvu odjemalcev s ponudniki ter razloge za morebitne spremembe dobavitelja,
kar je lahko nedvomno stroki v pomoč pri oblikovanju svojih ponudb in pripravi
strategije za pridobivanje novih kupcev.

Uporaba rezultatov raziskovanja
Dejstvo je, da je razvoj trga teţko napovedati. Seveda si odjemalci ţelimo čim več
novih ponudnikov, konkurenca pa naj bi vplivala tudi na izboljševanje dodatne
ponudbe in kakovost storitev. Morda bo to magistrsko delo v pomoč odjemalcem
električne energije, ko se bodo odločali o morebitni spremembi dobavitelja.
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9 ZAKLJUČEK

Liberalizacija trga električne energije je v Sloveniji potekala postopoma, začela se je s
sprejetjem Energetskega zakona leta 1999, vendar so se prve večje spremembe
zgodile v letu 2001, ko so lahko električno enegijo na trgu kupovali odjemalci z več kot
41 kW priključne moči na enem mestu. Svoj vrh je liberalizacija dosegla s popolnim
odprtjem trga 01. 07. 2007, ko lahko vsi odjemalci prosto izbiramo svojega dobavitelja.
Da lahko razumemo liberalizacijo in njene učinke, moramo najprej razumeti proces
proizvodnje in porabe ter delovanje samega trga z električno energijo. Proizvodnja
električne energije v Sloveniji je razdeljena na dva stebra; enega predstavlja podjetje
HSE, drugega GEN ENERGIJA. V letu 2007 je bilo v Sloveniji skupaj proizvedeno
13.636 GWh, največ v jedrski elektrarni Krško (NEK), in sicer 39,7 %, sledijo
termoelektrarne s 35, 3%. Vendar moramo upoštevati, da se polovica proizvodnje iz
NEK-a izvozi na Hrvaško, tako da realno proizvedemo 10.925 GWh električne energije,
s katero prosto razpolagamo. Slovenski proizvajalci električne energije so v letu 2006
imeli za 12,8 % višji dobiček kot v letu 2005, v letu 2007 pa je njihov dobiček višji za
kar 123,11 %. Največji dobiček v letu 2007 izkazujejo Dravske elektrarne Maribor, d. o.
o.
Poraba energije se skozi leta povečuje, v letu 2007 je bilo tako v Sloveniji porabljene
12.998 GWh električne energije. Statistični podatki pravijo, da prebivalec v Sloveniji v
povprečju porabi 6.584 kWh električne energije na leto, povprečno gospodinjstvo v
Sloveniji pa 320 kWh na mesec oziroma 3840 kWh v enem letu.
Ker je proizvodnja manjša od porabe, se primanjkljaj energije uvozi, izvaţamo pa
predvsem energijo na Hrvaško (iz NEK-a). V letu 2007 je bil uvoz energije večji od
izvoza, in sicer uvozili smo 6.106 GWh, izvozili pa 5.878 GWh električne energije.
Trg električne energije se deli na veleprodajni in maloprodajni. Veleprodajni trg lahko
poteka bilateralno (z dogovorom med prodajalcem in kupcem) ali organizirano na borzi.
Borza je osrednje mesto, kjer se srečujeta ponudba in povpraševanje. V Sloveniji
organiziran trg električne energije obstaja od leta 2001, ko je ELES ustanovil druţbo
Borzen, organizator trga z električne energijo, d. o. o. Naloge organizatorja trga
obsegajo izvajanje dnevnega trga, njegovo organiziranje, evidentiranje bilateralnih
pogodb o dobavi električne energije, sestavo okvirnih voznih redov, obračun in denarno
poravnavo (kliring) poslov, sklenjenih na organiziranem trgu. Ločimo dva načina
trgovanja, in sicer sprotnega in avkcijskega. Glavna razlika med njima je v tem, da se
pri sprotnem trgovanju posli sklepajo po različni ceni v celotni fazi trgovanja, pri
avkcijskem načinu trgovanja pa se vsi posli sklenejo po eni (marginalni) ceni ob koncu
izklica.
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Na področje čezmejnega trgovanja z električno energijo sodita izvoz in uvoz v
Slovenijo ter tranzit čez ozemlje R Slovenije. V letu 2007 smo največ energije uvozili iz
Avstrije, največ pa smo izvozili na Hrvaško, če upoštevamo polovico proizvodnje NEKa; če pa ta podatek zanemarimo, sledi Italija.
Cena električne energije na veleprodajnem trgu je v veliki meri odvisna od gibanja cene
na sosednjih trgih. Med pomembnimi kazalniki gibanja cene za Slovenijo je nemška
borza EEX (European Energy Exchange). Cena se torej oblikuje na trgu, in sicer glede
na mejne proizvodne enote (najdraţja angaţirana enota v določenem trenutku) in
trţne dejavnike (cena primarnih energentov - premog, nafta, plin, rast porabe,
vremenski dejavniki, čezmejne prenosne zmogljivosti).
V letu 2007 se je na dnevnem trgu sklenilo največ poslov v mesecu oktobru, cena
električne energije je bila takrat 52,71 €/MWh.
Trg pa ne deluje nenadzorovano. Za nadzor nad delovanjem trga je bila ustanovljena
Agencija za energijo RS, kot neodvisna organizacija. Deluje kot nacionalni regulator in
pri nadzoru zastopa interes vseh udeleţencev, tudi odjemalcev. Poleg Agencije za
energijo pa nadzor izvajajo tudi inšpekcijske sluţbe, Urad RS za varstvo konkurence,
Ministrstvo za gospodarstvo, drţava.
Liberalizacija pa je spremembe prinesla tudi na drugih trgih, ne samo na slovenskem.
Tudi evropske cene so odvisne od regulatornih dejavnikov (okoljevarstvena
zakonodaja, odnos do nukleark) in trţnih dejavnikov (rast porabe, gibanje cene
energentov). Primerjava porabe na osebo v obravnavanih drţavah je pokazala, da
največ energije porabi oseba v Avstriji (7.889 kWh), sledi pa oseba v Sloveniji (6.425
kWh).
Kot prvi korak v smeri enotnega trga EU za električno energijo je bila podana pobuda
za oblikovanje sedmih regionalnih trgov z namenom odstranitve ovir pri čezmejnem
trgovanju v teh regijah. Slovenski trg z električno energijo je vpet med tri različne
regionalne trge z zelo različno ceno energije. To so trgi srednjevzhodne Evrope
(Nemčija, Avstrija, Poljska, Češka, Slovaška in Madţarska), italijanski trg in trg
jugovzhodne Evrope.
Primerjava končne cene električne energije pokaţe, da najniţjo ceno plačujejo
gospodinjstva v Bolgariji, Grčiji in Latviji, najvišjo ceno pa imajo na Irskem, v Italiji in na
Danskem. Slovenija je na osmem mestu od štiriindvajsetih, gledano od najniţje proti
najvišji ceni električne energije. Bolgarija kot drţava z najniţjo končno ceno električne
energije ima za 39,7 % niţjo ceno energije kot Slovenija. Danska kot najdraţja drţava
električne energije pa ima za kar 116,9 % višjo ceno kot Slovenija.
Zanimiva je tudi primerjava cene v industriji, kjer najniţjo ceno plačujejo v Estoniji, Litvi
in Bolgariji, najvišjo pa na Cipru, Irskem in v Italiji. Slovenija zaseda 13. mesto od
enaindvajsetih, gledano od najniţje proti najvišji ceni električne energije.
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Cena električne energije je v Sloveniji sestavljena iz petih delov, in sicer iz cene za
energijo, ki jo določijo dobavitelji, cene za dodatek k omreţnini, ki jo določi Vlada RS,
cene za omreţnino, določa jo Agencija za energijo, iz trošarine in iz davka na dodano
vrednost. Za gospodinjstva se je trg liberaliziral 01. 07. 2007, od tedaj gre opaziti, da se
cena še naprej dviguje. Rezultati analize cene električne energije kaţejo, da je v aprilu
2009 najcenejši dobavitelj električne energije gospodinjskim odjemalcem v Sloveniji
GEN-I d. o. o. , sledita Elektro Ljubljana in Elektro Maribor.
Po uvedbi novega načina obračunavanja cene v oktobru in novembru 2008 sta
najdraţja dobavitelja Elektro Gorenjska in Elektro Celje. Primer Elektra Ljubljana
prikazuje, da se je končna cena električne energije po podraţitvi s 01. 11. 2008 dvignila
za kar 27,98 %.
Glavni razlog za podraţitve električne energije je rast porabe in pomanjkanje domače
električne energije. Ponudba domače elektrike ostaja bolj ali manj enaka, poraba pa
nenehno raste, zato je Slovenija vse bolj odvisna od uvoţene elektrike - zdaj je mora
uvoziti ţe 25 odstotkov. V tujini cena samo še raste. Slovenija je najprej dobivala
cenejšo električno energijo iz Nemčije, v zadnjih letih pa predvsem z Balkana.
Predvsem odkar so Bolgari morali na zahtevo EU zapreti dve jedrski elektrarni, se je
tudi tam ponudba zmanjšala in cena je narasla. V drţavnem holdingu Slovenske
elektrarne so letos priznali, da so občasno bili prisiljeni uvaţati celo električno energijo
iz Italije, kjer je cena najvišja v Evropi. Četudi nekatere članice EU gradijo, nekatere pa
načrtujejo gradnjo novih jedrskih elektrarn, pocenitve električne energije najbrţ ni
pričakovati.
Zaključim torej lahko, da je liberalizacija s seboj prinesla tako pozitivne kot negativne
posledice. Med pozitivne bi uvrstila nove akterje na trgu, uveljavljanje konkurence
(predvsem pri večjih odjemalcih, medtem ko imamo gospodinjski odjemalci še vedno
izbiro med znanimi petimi distribucijskimi podjetji in od maja 2009 tudi pri podjetju
GEN-I d.o.o.), prosto izbiro dobavitelja. Kot negativno posledico pa bi izpostavila
dejstvo, da se cena energije ne zniţuje, ampak raste. Glede na to, da primerjava
končne cene električne energije pokaţe, da najniţjo ceno plačujejo gospodinjstva v
Bolgariji, Grčiji in Latviji, najvišjo ceno pa imajo na Irskem, v Italiji in na Danskem,
menim, da Slovenija z osmim mestom od štiriindvajsetih, gledano od najniţje proti
najvišji ceni električne energije, še uspešno obvladuje svojo ceno, čeprav napovedi
niso obetajoče.
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA

S podpisom zagotavljam, da:
je predloţeno magistrsko delo z naslovom Učinki liberalizacije trga z
električno energijo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega
dela;
je delo popravljeno v skladu s pripombami mentorja in članov komisije;
sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev, ki jih uporabljam v
predloţenem delu, navedena oz.citirana v skladu s fakultetnimi navodili;
se zavedam, da je plagiatorstvo - predstavljanje tujih del, bodisi v obliki
citata bodisi v obliki dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki,
s katerim so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne - kaznivo
po zakonu (Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah. Uradni list RS,
št.139/2006);
je elektronska oblika identična s tiskano obliko predloţenega dela ter
soglašam z objavo dela na fakultetnih straneh;
je delo lektorirala ga. Katja Klun, univerzitetna diplomirana slovenistka.
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Priloga 1: Primerjalnik ponudb električne energije

107

Priloga 1: Primerjalnik ponudb električne energije
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Spoštovani,
Moje ime je NATAŠA GORJUP in na Fakulteti za upravo v Ljubljani in pripravljam
magistrsko delo na temo liberalizacije trga z električno energijo.
Delo naj bi poleg teoretičnega dela obsegalo tudi raziskavo, izvedeno s pomočjo ankete
med različnimi odjemalci električne energije. Za izvedbo te raziskave Vas vljudno
prosim za pomoč.
Pred seboj imate vprašalnik, ki zajema vprašanja, ki so predmet raziskave.
Naj poudarim, da je anketa anonimna in da bodo vsi podatki oziroma odgovori
uporabljeni izključno za izvedbo magistrskega dela.
Za sodelovanje in pomoč se Vam v naprej najlepše zahvaljujem.
Nataša Gorjup
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VPRAŠALNIK ZA GOSPODINSKE ODJEMALCE

1. Spol
2. Starost

M

Ţ

Do 18
Med 19 in 29
Med 30 in 39
Med 40 in 49
Med 50 in 59
60 in več
3. Izobrazba
Osnovna šola ali manj
Srednja šola
Poklicna, strokovna šola
Višja, visoka izobrazba in več

4. Ali ste seznanjeni, da lahko sami izbirate svojega dobavitelja
električne energije?
Da
Ne
5. Ali ste razmišljali o morebitni zamenjavi dobavitelja električne
energije?
Nisem razmišljal-a
Sem razmišljal-a, a se nisem odločil-a za spremembo
Zamenjal-a sem dobavitelja
6. Zakaj niste razmišljali o zamenjavi dobavitelja?
Smo zadovoljni s sedanjim
Pomanjkanje informacij o drugih dobaviteljih
Nismo dobili drugih ugodnejših ponudb
Mislim, da ni razlik med dobavitelji
Nisem imel-a časa
Ne vidim potrebe po zamenjavi
Drugo
7. Zakaj ste zamenjali dobavitelja?
Zaradi ugodnejše cene
Zaradi drugih komercialnih pogojev
Drugo
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8. Ali bi zamenjali svojega dobavitelja električne energije?
Da
Ne
Ne vem
9. Kateri od naslednjih vidikov so za vas najpomembnejši pri odločitvi
za najboljšega ponudnika?
Cena
Komercialni pogoji
Obseg dodatnih storitev
Poreklo energije
10. Cena električne energije se bo v prihodnje…
Povečala
Zelo povečala
Ostala pribliţno enaka
Zniţala
11. Za koliko % se bo po vašem mnenju povečala cena električne
energije?
Od 15% do 30%
Od 30% do 50%
Do 15%
Od 50% do 100%
Ne vem
12. Ali poskušate prihraniti pri porabi energije v gospodinjstvu?
DA
NE
Če je odgovor DA, označite, kako varčujete
Nakup varčnih aparatov (hladilnik, pralni stroj, pečice, svetila…)
Izklapljanje aparatov, ko so v stanju pripravljenosti
Vklapljanje aparatov, v delu dneva,ko je energija cenejša
13. Razvrstite aparate tako, kot mislite, da porabijo naveč energije?
Pralni stroj
Pomivalni stroj
Električni štedilnik
Hladilnik z zamrzovalnikom
Električni bojler
Luči
Televizor
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VPRAŠANJA ZA IZVEDBO RAZISKAVE

1. Za katera področja oz organizacije izbirate dobavitelja električne energije?
2. Kako pogosto izvedete javni razpis za dobavitelja električne energije?
3. Kje je prednost tega, da vi izberete dobavitelja? Imate na višjo količino
električne energije cenovno ugodnejše ponudbe?
4. Kateri je vaš (oziroma za posamezno področje) trenutni dobavitelj?
5. Ali ste v zadnjem času zamenjali dobavitelja električne energije?
6. Kateri je glavni razlog za zamenjavo (cena, plačilni pogoji, odpovedni rok) ?
7. Kolikšna je pribliţna letna poraba električne energije?
VT
MT
ET
8. Kakšne so vaše izkušnje z nabavo električne energije pred in po odprtju trga?
Ali se opazi razlika? Kje-cena, novi ponudniki, plačilni pogoji,…?
9. Ali spremljate cene tudi na drugih evropskih trgih?
10. Glede na vedno večjo porabo energije, poskušate na kakšen način prihraniti?
Kako?
11. Po izkušnjah, med kolikšnim številom ponudnikov izbirate na razpisu? Ali
menite, da se je na trgu električne energije ţe ustvarila konkurenca?
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