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POVZETEK 

Ključne ugotovitve, ki so opisane v nadaljevanju  dela in se nanašajo na »Osnutek AN OVE«  so 
da  le-ta v projekcijah do 2020/2030 premalo upošteva možnosti, ki jih nudi izboljšanje rabe 
učinkovitosti električne energije. Pravtako ne obravnava vseh možnih poti za doseganje 
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obveznih ciljev nanj vezane direktive Evropskega Sveta. Poudarjamo predvsem še ne dovolj 
izkoriščen potencial zmanjšanja rabe električne energije v gospodinjstvih in industriji in 
predlagamo alternativni pristop. Hkrati pa ugotavljamo in opozarjamo, da spontana in 
nenačrtovana rast proizvodnje energetsko najbolj intenzivnih industrijskih panog (in 
posledično velika  povečana rast rabe električne energije v absolutnem merilu)  nikakor ni v 
skladu z uradnimi usmeritvami razvoja Slovenije in ne z načeli trajnostnosti.  

SUMMARY 

Key messages described in work bellow relating to the »Osnutek AN OVE«  are that the 
projections in it  for the periods till 2020/2030 do not take into account enough all of the 
options of energy efficiency in the field  of electrical energy use. It also does not consider all of 
possible ways and steps to fullfill the mandatary objectives in EU Parliament Directive. We 
emphasize in particular also not enough utilised potential of energy efficiency of electricity 
use in the fields of households and industry and we suggest the alternative approach. At the 
same time we recognise and  warn that the spontanious (not controlled or planed) growth of 
most energy intensive industry (and through that absolute growth of electricity use) is not in 
accordance with declared development in Republic Slovenia an not with principles of 
sustainability. 

 

ANALIZA AN-OVE 2010 – 2020  

 
Slovenija je z Direktivo o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (v nadaljevanju 
OVE) prevzela obveznost, da bomo do leta 2020 dosegli 25% obnovljivih virov v celotni porabi 
energije1.  
 
ELEKTRIČNA ENERGIJA 

V dokumentu je navedeno, da zaostajamo na področju električne energije medtem, ko smo 
uspešni na področju ogrevanja. Kot edini razlog za zaostajanje je navedeno, da je le-to 
posledica zaostajanja investicij v nove proizvodne naprave2.  
Za doseganje cilja do leta 2030 sta izdelana dva scenarija: vetrni (večja izraba vetrne energije) 
in drugi sončni (večja izraba sončne energije), pri čemer je tako z ekonomskega kot okoljskega 
vidika sončni scenarij boljši, zato je ta scenarij določen kot scenarij posodobljenega AN OVE.3   
 
 
 
Med tehnologijami za proizvodnjo električne energije iz OVE imajo velike HE tako energetske 
kot makroekonomske prednosti, zato sta scenarija oblikovana tako, da je v obeh vodni 
potencial maksimalno možno in realno izkoriščen in sicer je od celotnega neizkoriščenega 
tehničnega potenciala za proizvodnjo električne energije v HE, ki danes znaša 51 % predvideno 
izkoriščanje dodatnih 13,6 odstotnih točk potenciala, kar pomeni, da bo do leta 2030 
izkoriščenega 62 % tehničnega potenciala. Pri tem pa projekcija ne upošteva izkoriščenosti 

                                                 
1 Direktiva 2009/28/Evrospki parlament in svet. 
2 Ministrstvo za infrastrukturo, 2017, str. 9. 
3 Ministrstvo za infrastrukturo, 2017, str.9                                                
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vsega tehničnega potenciala na predvidenih vodnih telesih, pač pa dobro četrtino manj, 
predvsem kot posledica okoljskih omejitev izvedbe samih projektov. Program oziroma 
projekcije načelno upoštevajo, da se prednostno izkoristi potenciale za OVE, ki so izven 
varovanih območij. Vendar pa je za doseganje zastavljenih ciljev glede OVE, ki so na minimalni 
ravni, potrebno izkoristiti tudi OVE na varovanih območjih (?), zato so predvideni tudi projekti 
na območju NATURA 2000. V primeru, da se za predvidene velike HE, ki so na območjih Natura 
2000, do leta 2030 ne bodo našle izvedbene rešitve brez pomembnega vpliva na Naturo 2000, 
in posledično HE ne bodo zgrajene, ne bo dosežen cilj AN OVE, niti v letu 2020 (doseženo bo 
24,8 % OVE) niti v letu 2030 (doseženo bo 25,8 % OVE). 
 
Ker obstaja velika verjetnost, da dokončanja HE Mokrice ne bo mogoče zagotoviti do leta 
2020, bo potrebno AN OVE dopolniti z aktivnostmi za pospešitev izvedbe drugih ukrepov AN 
OVE, ki so bili sicer predvideni za izvedbo v obdobju 2020-2030, prednostno bodo pri tem 
upoštevani ukrepi v sektorjih daljinsko ogrevanje in industrija, ter drugi stroškovno učinkoviti 
ukrepi. 4 
O tem kaj so drugi stroškovno učinkoviti ukrepi v nadaljevanju predloga AN-OVE ni kaj dosti 
več napisanega. In ravno ta del je osrednji fokus tega teksta oz. predloga. 
 
Je pa zapisano, da: » V AN OVE je treba upoštevati učinke ukrepov politik učinkovite rabe 
energije (v nadaljevanju: URE) na rabo končne energije.... ». 5 
Predvsem pa je omembno vedeti to kar narekuje Energetski zakon RS ( EZ-1). Nedvoumno 
postavlja ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti ( URE) pred ukrepe zagotavljanja 
novih virov, četudi obnovljivih virov (OVE) ! Kar je zapisano tudi v predlogu za AN OVE.6  
Povzetki: 

 Cilji do leta 2020 (25% OVE) in do leta 2030 (27% OVE) ne bodo doseženi. 

 Prednostno se upošteva potenciale izven varovanih območij. 

 V AN OVE je treba upoštevati učinke ukrepov politik učinkovite rabe energije 
(v nadaljevanju: URE). 

 Energetski zakon RS ( EZ -1) ) postavlja ukrepe za izboljšanje energetske 
učinkovitosti ( URE) pred ukrepe zagotavljanja novih virov, četudi obnovljivih 
virov (OVE) ! (Energetski zakon RS, 2014, člen 7) 

 EZ-1 zahteva tudi upoštevanje načela, da je pri sprejemanju politik, strategij, 
programov, načrtov, splošnih in konkretnih pravnih aktov ter pri izvedbi 
ukrepov na podlagi tega zakona, potrebno doseči čim nižje negativne učinke 
na okolje, pri čemer se upoštevajo okoljska bremena v celotnem življenjskem 
ciklu. 

 

  

 

NIKOLI V NATURO 2000 ? 

 
AN OVE prednostno usmerja projekte za izkoriščanje OVE zunaj varovanih območij. Tako AN 
OVE načrtuje: 

                                                 
4 Ministrstvo za infrastrukturo, 2017, str. 9 
5 Ministrstvo za infrastrukturo, 2017, str. 11 
6 Ministrstvo za infrastrukturo, AN-OVE 2017, str. 12 
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1) Da se bodo najprej izvedli projekti zunaj območjih NATURA 2000 oz. projekti, katerih 
vpliv na okolje bo verjetno ocenjen kot nebistven. Vendar pa zastavljeni cilj AN OVE, 
to je 27-odstotni delež OVE v letu 2030, samo z izvedbo teh projektov ne bo dosežen. 
Da bi dosegli cilj, bi bilo treba izvesti tudi projekte izgradnje hidroelektrarn, za katere 
je verjetno, da bo njihov vpliv na naravo ocenjen kot bistven. V kolikor bo za te  HE 
vpliv na naravo v okviru Okoljskem poročilu v okviru priprave DPN ocenjen kot 
bistven, bo treba za nadaljevanje priprave DPN izvesti postopek prevlade javnega  
interesa varovanja podnebja/izkoriščanja OVE nad javnim interesom varovanja 
narave.   

2)  S sprejetjem ANOVE prevlada druge javne koristi posameznih projektov nad javno 
koristjo ohranjanja narave še ni izkazana. Prevlado druge javne koristi nad javno  
koristjo ohranjanja narave bo možno ugotavljati šele po izvedeni natančni presoji 
posameznih projektov izgradnje HE in bosta izpolnjena pogoja, da druge alternativne 
rešitve na nivoju DPN ne obstajajo in je zagotovljena izvedba ustreznih izravnalnih 
ukrepov.  

3) Obstaja verjetnost, da bo v okviru teh postopkov odločeno, da se energetski potencial 
na tem območju ne bo izkoristil v polnem obsegu tehničnega potenciala ali projekt 
celo ne bo izveden. Obstaja tudi verjetnost, da zaradi trajanja postopka, projekt tudi v 
primeru pozitivnega izida postopka ne bo izveden pravočasno. 

4) V okviru AN OVE se do leta 2030 načrtuje, da bodo za vetrne elektrarne izvedeni samo 
projekti na lokacijah brez bistvenih vplivov na okolje. 
Halooo!  Kaj  pa zmanjšanje deleža primarne energije, ki se proizvaja iz neobnovljivih virov!!                              

 Ali pa URE pri gospodinjstvih ter industriji ! 

 
 

ANALIZA  AN-URE 2020   

 KLJUČNA SPOROČILA 

 
Dokument z naslovom Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014-2020                           
( v nadaljevanju AN-URE)  nosi letnico 2015.  Podlaga zanj je Direktiva EU 2012/27, ki pod 
obveznostmi za doseganje energetske učinkovitosti navaja: 

  Vsaka država članica zagotovi, da se od leta 2014 – vklj. 2020 vsako leto 
energetsko prenovi vsaj 3 % tlorisne površine stavb v javni lasti ....  ( člen 5). 

 Vsaka država članica določi sistem obveznosti energetske učinkovitosti. 
Navedeni cilj je v obdobju 2014 – 2020 najmanj enak doseganju letnih 
prirhrankov v višini 1,5 % letne količine prodane energije končnim odjemalcem 
s strani distributerjev energije ali podjetij za maloprodajo energije (člen 7). 

Slednje velja seveda tudi za električno energijo. Pri pretvorbi iz končne v primarno energijo se 
pri tem upošteva faktor 2,5.  
 
 
V njem je med drugim zapisano, da je »energetska učinkovitost med stroškovno 
najučinkovitejšemi ukrepi za doseganje ciljev  drugih dveh ciljev in sicer:  

 Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov ( TGP) in 
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 Doseganje 25 % ciljnega deleža OVE v bilanci rabe bruto končne energije do leta 
2020.«7 

 

 
Slovenija se je odločila, da zavezanci svojo obveznost ( zmanjšanje za 1,5% letno)  lahko 
izpolnijo z nakazilom finančnih sredstev Eko skladu v znesku in .... itd.. 8                     
 

 
Vrste energetskih storitev in ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti za doseganje 
prihrankov zavezancev so: 

 Ukrepi URE in večje rabe OVE pri proizvodnji toplote v javnem in storitvenem sektorju 
ter industriji in gospodinjstvih, 

 ukrepi URE v stavbah,  

 ukrepi URE v prometu, 

 ukrepi za povečanje učinkovitosti sistemov daljinskega ogrevanja, 

 programi izvajanja energetskih pregledov. 
Ukrepi, ki poleg manjšega odjema energije še relativno bolj zmanjšujejo rabo energije na 
primarni rabi, BODO IMELI VEČJO TEŽO!  Taki ukrepi so predvsem zmanjšanje rabe električne 
energije,.. itd..9  
 
In na ključnih dveh področjih, kjer so potenciali za zmanjšanje rabe električne ( in tudi ostale) 
energije največji, to je v gospodinjstvih  in v industriji,  se dogaja premalo in potencial za 
povečanje učinkovitosti  rabe električne (in drugih) energije  je še velik.  In ima prioroteto! 
Predvsem slednje je zapisano v odkumentu AN-URE kot glavni cilj izvajanja ukrepov učinkovite 
rabe energije v industriji.10  
 

 
Industrija, gospodinjstva – raba električne energije 
Pri ukrepih za energetsko učinkovitost v sektorju industrija je zapisano, da le-ta porabi skoraj polovico 
električne energije celotne rabe oz.  45,4 % v letu 2016  medtem, ko je sektor gospodinjstva v taistem 
letu  bil udeležen s 26,1 %.  Skupaj torej 71,5 %.11 
 

 

 

 

 

 

POVZETKI 

 

                                                 
7 Ministrstvo za infrastrukturo; AN-URE april 2015, stran 14 
8 Ministrstvo za infrastrukturo; AN-URE april 2015, stran 22 
9 Ministrstvo za infrastrukturo; AN-URE april 2015, stran 24 
10 Ministrstvo za infrastrukturo; AN-URE april 2015, stran 55 
11 Energetska bilanca RS 2016, stran 26 
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 Energetska učinkovitost je je med stroškovno najučinkovitejšemi ukrepi za doseganje 
ciljev: 

o »Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov ( TGP) in 
o doseganje 25 % ciljnega deleža OVE v bilanci rabe bruto končne energije do 

leta 2020.« 

 Z zmanjšanjem rabe končne električne energije se to zmanjšanje odrazi na primarni 
ravni s faktorjem 2,5. Taki ukrepi imajo večjo težo. 

 Industrija in gospodinjstva ( raba 71,5 % električne energije v letu 2016) imata največji  
potencial za zmanjšanje rabe električne energije in s tem tudi 2,5 x toliko energije  na 
primarni ravni. 

 
 

ENERGETSKI ZAKON SLOVENIJE  

 

TEMELJNA NAČELA, PRIORITETE 

 
Krovni dokument, ki določa načela energetske politike v RS je Energetski zakon z oznako EZ-1. 
V veljavo je stopil marca 2014. 
Izpostavljamo pomembnost II. poglavja, ki govori o TEMELJNIH NAČELIH.  Med njimi 
izpostavljamo predvsem načeli:  

1) Ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti in zmanjšanje rabe energije imajo pri 
primerljivih stroških, upoštevanih v življenjski dobi ukrepa, prednost pred 
zagotavljanjem novih zmogljivosti za oskrbo z energijo.12 
 

2) Državni organi in organi lokalnih skupnosti si morajo pri sprejemanju politik, strategij, 
programov, načrtov, splošnih in konkretnih pravnih aktov ter pri izvedbi ukrepov na 
podlagi tega zakona, prizadevati doseči čim nižje neposredne stroške ukrepov za 
pravne in fizične osebe in čim nižje zunanje stroške glede na dosežene rezultate, ob 
upoštevanju načela stroškov v celotni življenjski dobi.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Energetski zakon RS, EZ-1, 2014, člen 7, načelo prioritete 
13 Energetski zakon RS, 2014, člen 8, načelo stroškovne učinkovitosti 
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HIERARHIJA  ZAKONSKIH NIVOJEV 

 
 

 

 
DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 

 DIREKTIVA 2009/28 ES 

 DIREKTIVA 2012/27 ES 
 

      
                                                                              ↓ 

 
EZ-1 
↔ ENERGETSKI ZAKON REPUBLIKE SLOVENIJE;  04. marec 2014 
 

                                                                               ↓ 
 

 
EKS 
ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE 
 

 
 
                    ↓ 

 
AN URE 2020 
↔  AKCIJSKI NAČRT ZA UČINKOVITO RABO ENERGIJE ZA OBDOBJE 2014 – 2020; 
april 2015 
 

 
      ↓ 

 
AN OVE 2020 
↔ AKCIJSKI NAČRT ZA OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE ZA 
OBDOBJE 2012-2020 ( posodobitev); še v obravnavi 
 

 
 

 
Z navedeno hierarhijo zakonskih nivojev želimo pokazati na podrejenost  AN OVE vsem 
nivojem, ki jih mora AN OVE neizogibno upoštevati.   
 

 

KAKO HITREJE IN STROŠKOVNO BOLJ UČINKOVITO DO IZPOLNITVE  ZAVEZ EVROPSKE 
DIREKTIVE   
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POTENCIALI  NEGAWATTOV PRI RABI ELEKTRIČNE ENERGIJE NA SEKTORJIH  GOSPODINJSTVA 
in INDUSTRIJA   

 
 
V AN URE 2020 so v poglavju A.4.1  navedeni zadnji predlagani (posodobljeni) ukrepi za 
zmanjšanje rabe energije v gospodinjstvih. Navedeni sta dve področji z največjim potencialom 
in sicer raba energije za ogrevanje in raba električne energije. V poglavju  A.4.2  so navedeni 
ukrepi za javni sektor in sicer predvsem  spodbude za zmanjšanje rabe električne energije pri  
 
javni razsvetljavi.  In v poglavju A.4.3 so navedeni ukrepi v gospodarstvu: poudarek je 
predvsem na sofinanciranju sistemov proizvodnje električne energije iz OVE in SPTE 
(soproizvodnja).14  V prilogi C taistega dokumenta AN URE 2020 lahko prav tako preberemo, 
da so doseženi prihranki v   storitvenem kakor tudi v industrijskem sektorju precej manjši od 
pričakovanih. Velja za zadnje znane navedene podatke do leta 2012.15  
Podobno je zapisano za gospodinjstva kjer je na strani 130 priloge C v tabeli 48  prikazano 
koliko končne električne energije in s tem tudi primarne energije je bilo privarčevane z 
zamenjavo starih aparatov z novimi v letih 2011 in 2012.  Prihranek končne električne energije 
v obeh letih  je znašal 25,8 GWh kar pomeni  64,4 GWh po metodi ESD (s faktorjem 2,5 ).  
Ugotavljamo, da sta nabor ukrepov in izplen na področju zmanjšanja rabe električne energije 
relativno premalo ambiciozna  in da obstaja še precejšen potencial oz.  več možnosti. 
Nekatere navaja še sam dokument AN URE in ugotavlja, da za zdaj še niso opredeljeni kot 
prednostni.   
Dosedaj je bistveni delež ukrepov učinkovite rabe energije bil posvečen stavbam in z njimi 
povezano rabo toplotne  energije. Naj ob tem še enkrat spomnimo, da so gospodinjstva in 
industrija  krivi za  71,5 % celotne rabe električne energije v letu 2016. 
 
 
 Še neizkoriščeni potenciali    

ALTERNATIVNI PRISTOPI ZA DOSEGO URE ( in posledično vpliv na obseg  AN-OVE)   

 
GOSPODINJSTVA 

 
Po podatkih Agencije za energijo  je v letu 2016 poraba električne energije v gospodinjstvih 
znašala 3260 GWh od skupnih 14173 GWh celotne rabe v RS  kar pomeni: 

 23,00 % delež celotne rabe električne energije.16                                           

 Oz. 3.927 kWh letno na gospodinjstvo  ( Statistični urad RS - 2016). 

 Letna raba je v obdobju  2012 – 2016 ne odstopa bistveno od navedenega 
povprečja za leto 2016.17 

 
 
 
Energijsko učinkovito gospodinjstvo bi lahko porabilo vsaj  700 kWh manj oziroma ca..  3200 
kWh letno.18   

                                                 
14 Ministrstvo za infrastrukturo; AN-URE april 2015, stran 79 - 82 
15 Ministrstvo za infrastrukturo; AN-URE april 2015, stran 115-122 
16 Dolgoročne energetske bilance RS do leta 2030 
17 Agencija za energijo; Poročilo o stanju energije za leto 2016, stran 35, slika 7 
18 REUS 2010, IJS, stran 4 tčk.7 
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Σ Qkpot = n x prihranek pot 

Qkpot .... KONČNA ENERGIJA (GWh) 
n ....... število gospodinjstev 
prihranekpot.... potencialni letni prihranek na gospodinjstvo v primeru URE 

 
 
Tabela 1:  
Izračun potenciala negawattov z ozirom na število gospodinjstev in velikost prihranjene letne 
končne električne energije (GWh). 
 

 
 

                Število gospodinjstev, ki so znižala rabo električne energije 

 
Znižanje 
rabe za 
kWh/letno 

 
100.000 

 
200.000 

 
400.000 

 
600.000 

 
820.541 

838.505* 

100 10 20 40 60 82,05 

200 20 40 80 120 164,10 

300 30 60 120 180 246,15 

400 40 80 160 240 328,15 

500 50 100 200 300 410,25 

600 60 120 240 360 492,3 

700 70 140 280 420 574,35 

 Potencialni letni prihranek Qkpot je izražen v GWh 

      

ΣQk 
(GWh) 

 
70 

 
140 

 
280 

 
420 

 
574,35 

ΣQp =  
Qk x 2,5 
(GWh) 

 
175 

 
350 

 
700 

 
1050 

 
1435,88 

 

* Vir: Agencija za energijo; Poročilo o stanju energije za leto 2016, stran 31 
 
 
 
 
 
 

 

 

INDUSTRIJA, PREDELOVALNA INDUSTRIJA 

 
Po podatkih Agencije za energijo  je v letu 2015 poraba električne energije v industriji znašala       
6198  GWh od skupno 12894 GWh celotne rabe v RS  kar pomeni: 
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 48,00 % delež celotne rabe električne energije.   19                                         

 V letu 2016 je bila pričakovana raba električne energije industrije v 
velikosti 45,40%  skupne rabe.20 

 V letu 2016  je samo industrija aluminija porabila  1204 GWh 21 električne 
energije kar bi z ozirom na prognoze rabe pomenilo  9,7 % od celotne 
letne rabe v RS  oz. 21,40  % električne energije  v sektorju.   

V strokovnih podlagah za določanje nacionalnih energetskih ciljev je obravnavano tudi  gibanja 
rabe električne energije  z ozirom na ciljne razvojne scenarije ter na osnovi predpostavljenega 
gibanja rasti proizvodnje v industriji. Največji pričakovani delež rasti v predelovalni industriji so 
vsebovani v področjih Proizvodnja kovinskih izdelkov  ter v skupini Intenzivna raba naravnih 
virov in energije. 22 
 
Po vseh scenarijih prognoz rabe končne energije in s tem tudi električne energije do leta 2020 
le-ti rahlo rasteta medtem, ko do leta 2030 delež industrije zelo  naraste.23 
Projekcija gibanja proizvodnje papirja, jekla in aluminija kot panog z največjo energetsko 
intenzivnostjo kaže na  povečanje obsega proizvodnje, najbolj izrazito pri sekundarni 
proizvodnji aluminija.24  Slednja bi naj v obdobju od 2015 do 2020 zrasla za 33,33 %, do 2030 
pa celo za 112,29 %.  Medtem, ko bi se skupna proizvodnja aluminija (elektroliza + livarna) v 
do leta 2020 povečala  za 18,90 % in do leta 2030 za 43,88 %. 
Skupna raba končne električne energije v industriji v referenčnem in intenzivnem scenariju  
prikazuje nenehno rast.25 Glej diagram. 
     

              

 
           
 

Dejstva in  vprašanja 

                                                 
19 Energetska bilanca RS 2016, Tabela 17, stran 25. 
20 Energetska bilanca RS, Slika 8, stran 26. 
21 Ohranjanje naravnih virov in varstvo tal v skupini Talum; dr. Marko Homšak, GZS, Ljubljana, 2017 
22 Dolgoročne energetske bilance Slovenije do leta 2030 in strokovne podlage za določanje nacionalnih        
  energetskih ciljev; Končno poročilo projekta......; Institut »Jožef Štefan«, Center za energetsko učinkovitost, Tabela 10, Tabela 11, 

stran 30. 
23 Dolgoročne energetske bilance Slovenije do leta 2030 in strokovne podlage za določanje nacionalnih                
   energetskih ciljev; Končno poročilo projekta......; Institut »Jožef Štefan«, Center za energetsko učinkovitost, Tabela 15,  stran 61. 
24 Dolgoročne energetske bilance Slovenije do leta 2030 in strokovne podlage za določanje nacionalnih                

   energetskih ciljev; Končno poročilo projekta......; Institut »Jožef Štefan«, Center za energetsko učinkovitost, Tabela 16, slika 57,    
   stran 61. 
25 Dolgoročne energetske bilance Slovenije do leta 2030 in strokovne podlage za določanje nacionalnih                

   energetskih ciljev; Končno poročilo projekta......; Institut »Jožef Štefan«, Center za energetsko učinkovitost,        
   slika 61,  stran 66. 
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 Ali je še sploh moč govoriti o trajnostni rabi energije, če razvojni scenariji predvidevajo 
največjo rast obsega proizvodnje ravno v  energetsko najbolj intenzivni  industriji?                   
Ob tem nam dejstvo, da je Talum že sedaj najbolj energetsko učinkovito podjetje26 za predelavo 
aluminija na svetu ne gre nič v prid. Ravno nasprotno! To pomeni, da je njihov potencial za 
učinkovito rabo takorekoč že izkoriščen. 

 Ali si Slovenija lahko privošči in ali je sploh smiselno, da ob dejstvu, da je v Slovenija delež 
rabe električne energije v rabi končne energije med državami EU že sedaj med najvišjimi, 
najbolj povečuje obseg proizvodnje ravno v energetsko in snovno najbolj intenzivni panogi !?           
Med 28 državami smo na tretjem mestu.  Delež rabe električne energije v rabi končne energije 
je sedaj že čez 40 % medtem, ko je povprečje v državah EU ca. 29 %.27 

 Ali je smiselno graditi nove kapacitete proizvodnje električne energije za potrebe rasti  
proizvodnje energetsko najbolj intenzivnih podjetij?                                                                         
AN OVE je upošteval navedena dejstva iz projekcije razvoja in s tem rabe električne energije in 
je temu ustrezno sledil predvideni povečani potrebi po električni energiji v industriji.  

 Če industrija aluminija poveča obseg del za 44 % do leta 2030 se bo njihova raba električne 
energije zelo  verjetno povečala tudi za enak delež?                                                                         
To pomeni, da bo letna raba električne energije  1204 GWh v letu 2016 povečana za 43,88 % 
kar  znaša ca. 534  GWh povečanja letno v letu 2030. In k temu je potrebno dodati še porast 
proizvodnje v industriji jekla in papirja.  

 Ob dejstvu, da bi npr.  6 HE na reki Muri skupaj letno proizvedlo manj kot bi znašal ta porast 
zgolj pri proizvodnji aluminija postavljamo vprašanje o smiselnosti takega početja!?               
Še posebej ob dejstvu, da je Talum v uspešnem letu 2015  proizvedel  138.860 t aluminija in 
ustvaril za ca.  1 milijon evrov dobička.  Strošek  izgradnje 6  hidroelektrarn na reki Muri je 
ocenjen na  600 - 720 milijonov evrov.  In k temu dodajmo še nove potrebe po električni energiji 
za  povečano proizvodnjo jekla in papirja. Še koliko dodatnih HE ?  

 Tako AN URE   kakor AN OVE ne navajata ukrepov s katerimi bi  lahko omejili tako veliko 
povečanje proizvodnje aluminija ( 44 %)   in  industrije jekla (12 %)  do leta 2030 temveč zgolj 
sledita »business as usual« nadaljevanju trenda razvoja navedenih industrij.  

 Podobno velja še za 2 nadaljnji  energetsko intenzivni panogi, to sta Proizvodnja nekovinskih 
mineralnih izdelkov in Proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov. 28 Glej tudi Prilogo »Revidirani 
scenariji gospodarskega razvoja«. 

 V primeru povečanega obsega proizvodnje v energetsko intenzivnih panogah, ki obratujejo 
neprekinjeno 24 ur gre prvenstveno za električno energijo iz neobnovljivih virov. To pomeni, 
da z njihovo rastjo raste delež neobnovljivih virov energije in tako zmanjšuje učinek deleža 
novih OVE. 

 

 
 

ZAKAJ HE NA MURI  NI POTREBNO ZGRADITI, ČE IZBOLJŠAMO »URE« V GOSPODINJSTVIH? 

                                                 
26

 Letno poročilo skupine Talum 2015. 
27  Dolgoročne energetske bilance Slovenije do leta 2030 in strokovne podlage za določanje nacionalnih                

    energetskih ciljev; Končno poročilo projekta......; Institut »Jožef Štefan«, Center za energetsko učinkovitost, slika 55,  stran 60. 
28  Dolgoročne energetske bilance Slovenije do leta 2030 in strokovne podlage za določanje nacionalnih                

    energetskih ciljev; Končno poročilo projekta......; Institut »Jožef Štefan«, Center za energetsko učinkovitost,    

    stran 64 
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ENERGETSKA UČINKOVITOST PRED NOVIMI KAPACITETAMI 

 
Kot smo prikazali v Tabeli 1 je maksimalni skupni potencial negawattov (prihranka) končne 
električne energije v gospodinjstvih na letni ravni ca. 574,35 GWh. Vprašajmo se sedaj kaj je 
bolj smiselno:  

 Ali pustimo da raba električne energije v gospodinjstvih ostane taka kot je oz. da se 
celo poveča? 

 Ali pa, da z različnimi ukrepi vzpodbud dosežemo radikalno zmanjšanje rabe električne 
energije v gospodinjstvih? In to do nivoja, za katerega se smatra, da je energetsko 
učinkovit.29 

V prvem primeru neizogibno potrebujemo nove kapacitete, v drugem primeru izvedemo 
ukrepe vzpdobud in osveščanja uporabnikov.  
V prvem primeru zgradimo npr. nove hidroelektrarne za proizvodnjo 574,35 GWh letno.                       
V drugem primeru vsa gospodinjstva v Sloveniji prihranijo ca. 17,9 % končne električne 
energije na letni ravni in ni več  potrebe za nove hidroelektrarne za ta namen!                                                            
To je praktični prikaz implementacije prioritete »URE« pred »OVE« kot je to zapisano v EZ-1. V 
številu pomeni to, da odpade potreba po elektriki iz 6 hidroelektrarnah na reki Muri. 
 

 6 hidroelektrarn na reki Muri ni potrebno zgraditi, če vsa gospodinjstva v Sloveniji izboljšajo 
energetsko učinkovitost rabe električne energije za 17,9 % ! 

 
 

PRIMERJAVA STROŠKOVNE UČINKOVITOSTI NEGAWATTOV IN MEGAWATTOV 

 
Pristop »megawatti« 

 
Po dostopnih virih (DEM – DPN Hrastje Mota) je ocena investicije v 1 HE na reki Muri med 100 
– 120 milijoni € (brez ostale infrastrukture).  Za verigo 6 HE, ki bi proizvajale v prejšnjem 
poglavju potrebnih 574 GWh bi torej investicija znašala ca. 600 – 720 milijonov €.  Čas 
izgradnje 1 hidroelektrarne (po sedanjih izkušnjah iz gradnje HE na Spodnji Savi) je 3 – 4 leta. 
Ta pristop bi torej omogočil proizvodnjo navedene količine električne energije šele po ca. 20 
letih.  
 
Pristop »negawatti« 

 
Za postopno (a pospešeno) zamenjavo naprav in svetil v gospodinjstvih bi vsako gospodinjstvo 
v Sloveniji moralo investirati/izvesti nakupe v povprečju v višini ca. 1500 €. Če jih s sistemom 
vzpodbud nagovorimo k temu, da kupijo naprave energetskega razreda A+ (ali bolje), z lahkoto 
dosežejo 17,9 % prihranka električne energije ( ali več !). 
 
 

KAKO DOSEŽEMO NAVEDENE »NEGAWATTE« V GOSPODINJSTVIH ? 

 

                                                 
29

 REUS 2010, IJS, stran 4 tčk.7 
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Za lažjo obravnavo vzemimo primer finačnih vzpodbud v višini 22 % od vrednosti nakupa.        
V 10 letih bi za subvencije potrebovali 22% od 1.200 milijonov  €  kar pomeni skupaj 264 
milijonov  €;  oz. vsako leto 26,4 milijonov  €. 
Ko gospodinjstva izvršijo nakup se zgodi plačilo davka na dodano vrednost v višini 22 %.          
In država dobi vložek nazaj!    
V 10 letih vložek v prihranjene »negawatte« države ne stane skoraj nič !? 
 
In kot so ugotovili že več desetletij nazaj ponekod po svetu30 je učinek oz. multiplikator 
subvencij najuspešnejši in največji, če se vzpodbude ne podeli končnemu kupcu, niti trgovcu 
temveč proizvajalcu ( vsi poznejši pribitki so na izhodiščne cene!)  je trditev o polni vrnitvi 22 % 
subvencije države še kako realna.  V Sloveniji bi se za začetek s subvencijami lahko iz končnega 
kupca osredotočili na trgovce, v poznejši fazi morda na proizvajalce. 
  

Opomba: Račun je prikazan enostavno in linearno zaradi lažjega razumevanja principa.                   
                  Višina subvencijeje  zgolj ilustrativna. 

 
 

ČAS VRNITVE VLOŽENIH SREDSTEV 

 
Pristop »megawatti« 

 
Interna stopnja vrnitve investicije v hidroenergetske objekte je nekaj odstotkov letno kar 
pomeni, da se celotna investicija povrne kvečjemu po 40 ali več letih (odvisno seveda od več 
dejavnikov kot so cena prodane energije, obseg proizvodnje,..). 
 
Pristop »negawatti« 

 
Skupno bi 820.541 gospodinjstev izvedlo nakupe v višini ca. 1.200 milijonov €. Časovno okvir  
izvedbe je npr. maksimalno 10 let. Lahko si pa zadamo tudi krajše obdobje npr. 7 let. 
V prvem primeru investicijo izvaja državno podjetje, v drugem primeru investicijo/zamenjavo 
naprav izvedejo gospodinjstva sama. Ob tem je potrebno dodati, da bodo v navedenem 
obdobju zelo verjetno vsa gospodinjstva tako ali tako izvedla zamenjavo naprav, ker bodo le-te 
dotrajale.  Polni učinek izboljšanja »URE« pri rabi električne energije v gospodinjstvih nastopi 
najpozneje v 10 letih uspešno izvedenega cikla vzpdobud. 
  

 

 

 

 

 

                                                 
30

 E.Ulrich von Weizsäcker in drugi; Faktor 4,  Club of Rome, 1994 
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KOLIKO PRIMARNE ENERGIJE IZ »OVE« NI POTREBNO DOSEČI, ČE IZBOLJŠAMO »URE«  V 
GOSPODINJSTVIH? 

 
V Tabeli 21 dokumenta AN OVE iz leta 2017 so npr. navedeni pričakovani prispevki  vseh vrst 
OVE električne energije  k zavezujočim ciljem RS za obdobje do 2020.  Od izhodiščnih 4.897 
GWh primarne energije v letu 2014 bi naj dosegli 5.670 GWh primarne energije pri proizvodnji 
električne energije v letu 2020.31  Dodatno torej 773 GWh v obdobju 2014 do vklj. 2020. 
 
 
Iz Tabele 1, kjer smo izračunali skupni potencial »negawattov« pri končni  rabi električne 
energije v gospodinjstvih, vidimo, da le-ta znaša 574,35 GWh letno.  Ker je količnik za 
pretvorbo iz končne rabe v primarno energijo pri električni energiji 2,5 pomnožimo : 
 
 

                                   Qppot =  Qkpot x 2,5 

 
in dobimo 
 

Qppot  =  1435,88 GWh 

     
Z drugimi besedami to pomeni, da bi vso pričakovano povečanje deleža tehnologij iz OVE 
lahko nadomestili z zmanjšanjem rabe električne energije skozi URE. In to celo 2 krat toliko kot 
predvideva navedeni scenarij. 

 
 

 

PREDLOG SCENARIJA INTENZIVNEGA PRISTOPA URE (za lažje doseganje zavez v AN-OVE) 

 
 
V prejšnjem poglavju smo obravnavali  še neizkoriščene potenciale energetske učinkovtosti v 
sektorjih gospodinjstva in industrija, predelovalna industrija. Podrobneje je prikazana analiza 
za energetsko intenzivne panoge kot so proizvodnja aluminija, industrija jekla, proizvodnja 
ostalih kovin in kemična industrija. V vseh navedenih panogah je do leta 2030 predvidena 
absolutna rast obsega proizvodnje in s tem absolutna rast rabe električne energije.  
Ugotavljamo, da navkljub izboljšanju energetske učinkovitosti v industriji in predvidenim 
ukrepom32  tehnoloških in ostalih izboljšav v obeh scenarijih (referenčni, intenzivni) skupna 
raba električne energije narašča.  
 
 

                                                 
31

 Osnutek AN OVE, 2017; Tabela 21, stran 100, scenarij REF-SE. 
32

 Dolgoročne energetske bilance Slovenije do leta 2030 in strokovne podlage za določanje nacionalnih                

    energetskih ciljev; Končno poročilo projekta......; Institut »Jožef Štefan«, Center za energetsko učinkovitost,    

    strani  65 – 67.. 
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Od pripravljalcev državne energetske politike bi pričakovali, da ne bodo le sledili spontani rasti 
proizvodnje (business as usual)  v industriji temveč, da bodo razmišljali tudi o možnem 
vplivanju na načrtovanje le-te (ciljna rast). Tako kot je to narejeno v tem dokumentu sedaj je v 
popolnem nasprotju s pojmom trajnostnosti oz. trajnostnostne energetske politike. 
 

 
Spontana rast obsega proizvodnje energetsko intenzivnih industrijskih panog je v popolnem 
nasprotju s pojmom trajnostnostne energetske politike! 
 

 
V ilustracijo bomo v nadaljevanju prikazali kako lahko s kombinacijo potenciala »negawattov« 
rabe električne energije na sektorjih gospodinjstva in industrija pridemo do zmanjšane rabe 
primarne energije. Cilj doseganja količine manjkajoče primarne energije iz OVE kot je prikazan 
v osnutku An OVE na straneh 99 in 100 je namreč moč obravnavati tudi iz popolnoma drugega 
zornega kota. Poizkusimo za enake količine novih kapacitet OVE, kot so navedene v tabelah 20 
in 21 in njih oceno skupnega prispevka  primarne energije,   zmanjšati rabo električne energije 
in na ta način doseči povečanje deleža OVE v skupni količini primarne energije. 
 

Primer:  
 
38,6 % od 100 % je pričakovani delež OVE na nivoju primarne energije v segmentu rabe električne 
energije v letu 2020.  Ni nujno, da stremimo samo k povečanju leve strani enačbe, lahko stremimo k 
znižanju desne strani enačbe!      
    

 38,6/100 = 0,386 → v tem primeru če želimo izboljšati  delež OVE povečujemo levo stran. 
o 37,06/96 = 0,386 →če zmanjšamo desno stran (skupno rabo iz 100 na 96)  lahko isti 

cilj dosežemo z nižjim deležem na levi strani enačbe t.j. z deležem OVE! V tem 
primeru za 1,5 % !Pri tem je bilo upoštevano zmanjšanje skupne letne rabe končne 
električne energije samo zaradi  zmanjšanja rabe sektorja gospodinjstva za 20 %.  

o Za skupno primarno energijo je v skupni bilanci deležev področij ogrevanje/hlajenje, 
električna energija in promet upoštevati še količnik pretvorbe 2,5  pri električni 
energiji.    Kar pomeni, da je zgoraj nakazan rezultat še boljši! 

 

 
 
Za dosego ciljnega deleža OVE na koncu leta 2020 potrebujemo 773 GWh na nivoju primarne 
energije. Lahko jih toliko dodatno proizvedemo (princip »megawattov«) ali pa jih toliko 
prihranimo (princip »negawattov«): 
 

 Z ambicioznimi  vzpodbudami za intenziviranje energetske učinkovitosti na segmentu 
gospodinjstva ciljno količino 773 GWh dosežemo, če 441.000 gospodinjstev zniža 
porabo za 17,9 %. To je ca. 53 % gospodinjstev. Ocenjujemo, da je to realno izvedljivo 
mnogo prej kot izgradnja novih kapacitet. 
 
 
 
 

 Za taisti prihranek bi potrebovali znižanje porabe v sektorju industrija za 4,9 %.  
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o Z ozirom, da je slovenska industrija aluminija kot največji porabnik električne 
energije v celotni industriji že sedaj najboljši na svetu v URE, je  tak prihranek 
potrebno pričakovati pri ostalih panogah in  hkrati ne povečati obsega 
proizvodnje aluminija. 

 Kombiniran scenarij: nekaj gospodinjstva + nekaj industrija. 
o Industrija zmanjša rabo električne energije za 2 % → ΔQp = - 310 GWh. 
o Razliko do ciljne številke 773 GWh prihranka doda 264.570 gospodinjstev, ki 

zmanjšajo rabo električne energije za 18 % → ΔQp = - 463 GWh. 
o 310 GWh + 463 GWh = 773 GWh → Ciljni delež do leta 2020 ! 

 
 

POUDARKI 

 

AN OVE  

 Cilji do leta 2020 (25% OVE) in do leta 2030 (27% OVE) ne bodo doseženi. 

 Prednostno se upošteva potenciale izven varovanih območij. 

 V AN OVE je treba upoštevati učinke ukrepov politik učinkovite rabe energije. 

 Energetski zakon RS ( EZ -1) ) postavlja ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti ( 
URE) pred ukrepe zagotavljanja novih virov, četudi obnovljivih virov (OVE). 

 EZ-1 zahteva tudi upoštevanje načela, da je pri sprejemanju politik, strategij, 
programov, načrtov, splošnih in konkretnih pravnih aktov ter pri izvedbi ukrepov na 
podlagi tega zakona, potrebno doseči čim nižje negativne učinke na okolje, pri čemer 
se upoštevajo okoljska bremena v celotnem življenjskem ciklu. 

 

AN URE 

 Energetska učinkovitost je je med stroškovno najučinkovitejšemi ukrepi za doseganje 
ciljev: 

o Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov ( TGP) in 
o Doseganje 25 % ciljnega deleža OVE v bilanci rabe bruto končne energije do 

leta 2020.« 

 Z zmanjšanjem rabe končne električne energije se to zmanjšanje odrazi na primarni 
ravni s faktorjem 2,5. Taki ukrepi imajo večjo težo. 

 Industrija in gospodinjstva ( raba 71,5 % električne energije v letu 2016) imata največji  
potencial za zmanjšanje rabe električne energije in s tem tudi 2,5 x toliko energije  na 
primarni ravni. 

EZ-1 

 Ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti in zmanjšanje rabe energije imajo pri 
primerljivih stroških, upoštevanih v življenjski dobi ukrepa, prednost pred 
zagotavljanjem novih zmogljivosti za oskrbo z energijo. 
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 Državni organi in organi lokalnih skupnosti si morajo pri sprejemanju politik, strategij, 
programov, načrtov, splošnih in konkretnih pravnih aktov ter pri izvedbi ukrepov na 
podlagi tega zakona, prizadevati doseči čim nižje neposredne stroške ukrepov za 
pravne in fizične osebe in čim nižje zunanje stroške glede na dosežene rezultate, ob 
upoštevanju načela stroškov v celotni življenjski dobi. 

ALTERNATIVNI/HITREJŠI/STROŠKOVNO BOLŠJI/PRIORITETNI PRISTOP 

 6 hidroelektrarn na reki Muri ni potrebno zgraditi, če vsa gospodinjstva v Sloveniji 
izboljšajo energetsko učinkovitost rabe električne energije za 17,9 % ! 

 Z drugimi besedami to pomeni, da bi vso pričakovano povečanje deleža tehnologij iz 
OVE lahko nadomestili z zmanjšanjem rabe električne energije skozi URE. In to celo 2 
krat toliko kot predvideva navedeni scenarij. 

 Spontana rast obsega proizvodnje energetsko intenzivnih industrijskih panog je v 
popolnem nasprotju s pojmom trajnostnostne energetske politike! 

 Za dosego ciljnega deleža OVE na koncu leta 2020 potrebujemo 773 GWh na nivoju 
primarne energije. Lahko jih toliko dodatno proizvedemo (princip »megawatti«) ali pa 
jih toliko prihranimo (princip »negawatti«). 
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