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UVOD 
 
Električna energija je blago, ki zaradi svoje specifičnosti zahteva posebno obravnavo. Glede 
na to, da  jo je nemogoče  proizvajati na zalogo, je potrebno veliko natančnosti in pravilnega 
predvidevanja. To je proizvod, ki igra v sodobnem svetu veliko vlogo in ima močan vpliv na 
celotno okolje v okviru družbe in ekonomije. 
 
Učinkovit energetski sistem  v smislu proizvodnje in distribucije je za vsako državo 
izjemnega pomena, zato ni čudno, da je bila ta panoga v preteklosti v domeni države, ki je 
izvajala strog nadzor nad vsemi dejavnostmi v elektrogospodarstvu. Posledice izpadov zaradi 
nezanesljive dobave se  kažejo v izredno visokih stroških, zato si povsod prizadevajo, da bi se 
tem stroškom izognili v kar največji meri, če ne že v celoti. Vendar pa je v zadnjem času na 
tem področju v svetu prišlo do precejšnjih sprememb in tudi Slovenija je zaradi svojega 
vključevanja v mednarodne integracije postala del tega procesa. Evropa je 19. februarja 1999 
začela izvajati direktivo o notranjem trgu z električno energijo. Usklajevanje z evropsko 
zakonodajo je zahtevalo spremembe. Slovenija je namreč s podpisom sporazuma o pridružitvi 
EU sprejela obveznost pravne harmonizacije na področju energetike.  Rezultat tega je nov 
Energetski zakon,  ki je bil sprejet 16. septembra 1999. Ta zakon predpisuje liberalizacijo 
elektroenergetske panoge in posledično trgovanje z električno energijo na organiziranem trgu 
ter odprtje trga navzven.  
 
V tem delu bom zato v prvem poglavju najprej predstavil novi Energetski zakon  in pokazal 
na razlike v primerjavi s starim zakonom. Za poglobljeno analizo je  pomembno poznati 
zakonske okvire obravnavane tematike.  
 
Drugo poglavje predstavlja slovenski elektroenergetski sistem. Prikazana je struktura sistema 
in kako so razdeljene glavne funkcije glede proizvodnje, prenosa, oskrbe in porabe električne 
energije. 
 
Tretje poglavje pa je namenjeno trgovanju z električno energijo v Sloveniji. Govori o 
organizaciji trgovanja ter kako poteka trgovanje samo, kdo so glavni akterji in kakšne so 
njihove vloge. Nato je prikazan pregled gibanja cen za sklenjene posle. Ob koncu pa je 
podana kritična ocena delovanja trga. 
 
V četrtem poglavju bom poskušal poiskati vizijo za naprej, in sicer, kakšne so glavne 
možnosti za razvoj slovenskega trga v prihodnosti in kakšne so možne smeri razvoja na strani 
proizvodnje in porabe električne energije. Prav tako pa se bom ozrl na posledice za ekologijo, 
ki je v zadnjem času  vse pogosteje omenjana skupaj z energetsko dejavnostjo. 
 
V petem poglavju bom poskušal s pogledom na elektroenergetske sisteme drugih držav 
narediti povezave s Slovenijo in mogoče najti kakšne zglede. Pred tem bom naredil kratko 
analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (SWOT analiza).  Primerjavo liberalizacij 
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elektroenergetskih panog je smiselno narediti  z državami po Evropi, ker ni tako velikih razlik 
glede geografskih, pravnih in gospodarskih značilnosti. Poudarek bo predvsem na tem, kako 
so druge države prehajale skozi obdobje odpiranja trgov in na kakšne probleme so pri tem 
naletele.     
 
Namen tega dela je obravnavanje trgovanja z električno energijo v luči Energetskega zakona, 
in sicer kakšne omejitve (če sploh katere) predstavlja ta zakon za trgovanje in kakšen je vpliv 
liberalizacije na cene električne energije v Sloveniji. Po ekonomski logiki bi liberalizacija 
morala imeti vpliv na cene v smeri zniževanja. To tezo bom v nadaljevanju tudi skušal 
potrditi in najti ustrezne zaključke in ugotovitve, ki bodo govorile v prid oziroma proti tej tezi. 
Poleg tega je tudi smiselna primerjava z drugimi državami v Evropi, ki so na tem področju 
korak pred nami in na njihovem primeru lahko najdemo morebitne rešitve ali izboljšanja za 
Slovenijo. 
 
Omeniti velja še  omejitve, ki se jim ne da izogniti pri pisanju diplomskega dela. Gre za  
področje, kjer se stvari zelo hitro spreminjajo. Precej stvari je še nedefiniranih ali pa 
nedorečenih, tako da lahko marsikatera stvar postane kaj kmalu neaktualna.  Prava literatura, 
predvsem z empiričnimi podatki, je težko dosegljiva, ker je največkrat predmet poslovnih 
skrivnosti.   
 
 
 
1.  ENERGETSKI ZAKON IN PREGLED NOVOSTI GLEDE NA STARI ZAKON 
 
S sprejetjem novega Energetskega zakona, v nadaljevanju EZ (Uradni list RS, št. 79/99, 
8/2000) je prenehal veljati stari Zakon o energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 
33/81, 29/86), ki je prej urejal odnose in organizacijo v elektrogospodarski panogi. Nekatera 
stara načela tako niso več v veljavi. Tako se sedaj proizvodnja, prenos in distribucija 
električne energije ne štejejo več za dejavnosti gospodarske javne službe, ki bi imele poseben 
družbeni pomen. V preteklosti so bili vsi odjemalci tarifni odjemalci, za katere so veljali 
splošni dobavni pogoji in so bile razlike v cenah za odjem le izredni dogodki, kadar je tak 
odjemalec s svojim odjemom prispeval k ugodnejši obremenitvi omrežja. To se je razlagalo 
kot načelo nediskriminatornosti. Do sprejetja novega zakona so se vsako leto medsebojni 
poslovni odnosi urejali s sklepanjem kupoprodajnih pogodb na podlagi letnega vrednostnega 
plana, ki ga je sprejemala vlada. ELES kot upravljalec republiškega centra za vodenje je 
kupoval vso energijo od podjetij proizvajalcev in jo nato prodajal naprej distribucijskim 
podjetjem in pa neposrednim odjemalcem, prav tako pa je izvažal viške energije in uvažal 
primanjkljaje na trgu. Cene električne energije za kWh niso bile določene na podlagi stroškov 
proizvodnje, ampak na podlagi planov za celotno elektrogospodarstvo. Posamezna proizvodna 
podjetja   dosegajo različne proizvodne stroške tako zaradi različnih tipov generacij kot tudi 
zaradi drugih elementov poslovanja, tako da cena največkrat ni pokrivala celotnih stroškov in 
so podjetja poslovala z izgubo. Vlada je tudi sprejemala glavne odločitve o vlaganjih v 
panogo elektrogospodarstva in njen razvoj. Tu je bilo več načinov za pospeševanje ali pa 
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omejevanje teh gibanj, kot so na primer soglasja, priznana stopnja amortizacije v stroških ali 
pa zagotavljanje garancij pri najemanju kreditov. Država je bila lastnica vseh podjetij v 
panogi v celoti ali pa z večinskim deležem in je tudi imenovala poslovodstvo v teh 
organizacijah. 
 
 
1.1.  PREGLED NOVOSTI 
 
Energetski zakon prinaša precej novosti na področju elektroenergetske panoge. Te novosti se 
pojavljajo na obeh straneh, pri ponudnikih storitev in pri odjemalcih. Glavna področja, ki jih 
zadevajo spremembe, so:  
1. uvedba trga z električno energijo 
Oskrba z energijo se izvaja kot tržna dejavnost, če zakon ne določa drugače. Tako se kupec in 
prodajalec prosto dogovorita o ceni  in količini energije. Prav tako so določena pravila za 
delovanje trga. Posli v zvezi z dobavo in odjemom se sklepajo in evidentirajo na borzi, 
pravice in dolžnosti pogodbenih strank so znane, delovanje borze pa nadzoruje Agencija za 
energijo s sedežem v Mariboru. 
2. odprtje trga električne energije 
Najprej se 18 mesecev po uveljavitvi EZ, to je s 15.4. 2001 odpre notranji trg, s 1.1. 2003 pa   
se odpre tudi trg za energijo  proizvedeno izven ozemlja RS (odprtje zunanjega trga  
električne energije). 
3. ohranitev instituta gospodarske javne službe za vse glavne funkcije delovanja trga 
Privatizacija je možna v podjetjih za proizvodnjo in distribucijo, ni pa možna v podjetjih 
prenosa in upravljanja prenosnega omrežja (ELES d.o.o), organizatorja trga z električno 
energijo (BORZEN d.o.o) in v jedrski elektrarni Krško (NEK d.o.o). 
To določilo je korekcija načela o tržni dejavnosti, s čimer zagotavlja pravico upravičenim 
odjemalcem (pojem upravičenega odjemalca je predstavljen v nadaljevanju)  in proizvajalcem 
električne energije dostopa do omrežja na pregleden in nepristranski način, po drugi strani pa 
je omogočena oskrba z energijo tistim odjemalcem, ki niso upravičeni, to so tarifni odjemalci, 
ki ne izpolnjujejo pogojev za neposredno nastopanje na trgu. 
 
 
1.2.  NAČELA IN CILJI NOVEGA ENERGETSKEGA ZAKONA TER OPREDELITEV          
        NEKATERIH POJMOV 
 
Zakonske določbe, ki se uporabljajo pri izvajanju zakona so izhodišča, ki temeljijo na načelih  
zakona in jih ta načela tudi opredeljujejo. Načela in cilji so definirani tako, da zagotavljajo 
pogoje za varno in zanesljivo oskrbo uporabnikov z energetskimi storitvami po tržnih načelih, 
načelih trajnostnega razvoja in ob upoštevanju učinkovite rabe energije, čimbolj racionalne 
izrabe obnovljivih virov in zahtev po varovanju okolja. 
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Ob vseh ostalih predpisih in uredbah na tem področju sta glavna akta energetske politike:  
- nacionalni energetski program,  
- energetska bilanca.   

 
Prvi vsebuje cilje in usmeritve ter izbrane strategije oskrbe z energijo v skladu s prostorskimi 
in drugimi akti Slovenije. Tu so predstavljeni predvsem načrti razvoja omrežij, vlaganja v 
javno infrastrukturo, uporaba upravičenih tehnologij za izrabo energije iz obnovljivih virov in 
tudi predvidena vlaganja zasebnih investitorjev v energetsko dejavnost. Pripravi ga vlada za 
obdobje petih let in ga predloži Državnemu zboru v sprejem. Energetske bilance pa so 
dolgoročne in letne. Sprejme jih vlada in predvidevajo skupno porabo energije na območju 
države in  zagotavljajo tudi oskrbo z energijo. Sprejete so za nadaljnjih 20 let s popravki na  
pet let.  
 
EZ prav tako opredeljuje, katere dejavnosti spadajo v to panogo in jih je treba registrirati. Te  
so (po EZ):  
- proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah, termoelektrarnah in v jedrskih     
  elektrarnah,  
- transport energije, ki spada v prenos in distribucijo električne energije,  
- upravljanje električnega omrežja, ki spada v prenos in distribucijo električne energije, 
- organiziranje trga z električno energijo, ki se smatra kot dejavnost finančnih trgov, 
- trgovanje, ki se razvršča kot dobava v distribucijo elektrike.  
 
Za opravljanje vsake od teh dejavnosti je potrebno pridobiti ustrezno licenco, ki jo izda 
Agencija za energijo. To je tudi novost v primerjavi z Zakonom o energetski dejavnosti, ki ni 
predpisoval nobenih drugih pogojev razen registracije dejavnosti. Licenca je posebna ocena 
pristojnega organa, da prosilec izpolnjuje vse zahtevane pogoje v zvezi s kadri, financami in 
tehničnimi standardi. Licenca se izdaja za dobo petih let in je lahko vmes tudi odvzeta, če 
imetnik ne izpolnjuje pogojev ali ne odpravi pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri 
inšpekcijskem pregledu. Za opravljanje dejavnosti brez licence zakon predvideva finančne 
sankcije za pravni subjekt in za odgovorne osebe. 
 
Novi zakon prav tako opredeljuje nekatere nove pojme, ki bodo predstavljeni.  
1. Upravičeni odjemalci: to so vsi porabniki električne energije, ki presegajo priključno moč 
41 kW na enem odjemnem mestu, tako so upravičeni odjemalci tudi vsi izvajalci distribucije 
električne energije. Bistveno pri njih je, da lahko sami izbirajo dobavitelje električne energije. 
Z dobavitelji se lahko prosto dogovarjajo o količini in ceni energije, ki jim je nato dobavljena. 
To je zelo pomembno določilo za liberalizacijo trga, kajti sedaj lahko upravičeni odjemalec 
menja dobavitelja, če se z njim ne uspe dogovoriti o pogojih dobave, ki bi bili zanj 
sprejemljivi, in na ta način sili dobavitelje k bolj racionalnemu poslovanju in avtomatično 
vpeljuje konkurenčne razmere med proizvajalce. 
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2. Tarifni odjemalci: vsi ostali odjemalci, ki dosegajo priključno moč, ki je nižja od 41kW  
spadajo v to kategorijo. Njih je po določilih EZ še naprej, tako kot do sedaj, dolžno oskrbovati 
z električno energijo distribucijsko podjetje. 
3. Kvalificirani proizvajalec: status takšnega proizvajalca lahko pridobijo tisti proizvajalci, 
ki v posameznih proizvodnih objektih dosegajo nadpovprečne izkoristke pri proizvodnji 
električne energije ali toplote, ali če izkoriščajo obnovljive vire in odpadke na ekonomsko 
primeren način, ki ni ekološko sporen. 
4. Prednostno dispečiranje: pod tem pojmom se razume prednosten odkup energije od 
kvalificiranih proizvajalcev in proizvajalcev, ki uporabljajo domača goriva, vendar v skupnem 
obsegu največ 15% primarne energije potrebne po energetski bilanci.       
5. Zaokroženi kompleks: ta pojem se pojavi takrat, kadar nek odjemalec električne energije 
ne more samostojno priključiti svojih objektov na omrežje, ampak to lahko stori le preko 
drugega porabnika. Takšni primeri so nastali na lokacijah bivših velikih podjetij, ki so kasneje 
razpadla,  namesto njih pa so nastala manjša podjetja z enim skupnim odjemnim mestom. 
6. Nasedle investicije: novi EZ prav tako uvaja pojem nasedlih investicij, ki predstavlja 
investicije, ki v tržnih razmerah niso rentabilne in ne morejo normalno funkcionirati, kar 
pomeni, da se ne revalorizirajo. To so projekti, ki so bili načrtovani in sprejeti pred 1.1.1997. 
Tako imajo proizvajalci električne energije s takšnimi objekti pravico do državne pomoči. 
  
 
 
2.  ELEKTROENERGETSKI SISTEM SLOVENIJE  
 
2.1.  PREDSTAVITEV ELEKTROENERGETSKEGA SISTEMA SLOVENIJE (EES) 
 
Ta panoga predstavlja pomemben del slovenskega gospodarstva, saj ustvari približno 5% 
družbenega bruto proizvoda na leto. Delež električne energije v končni porabi energije pa 
predstavlja okrog 20% (Ekonomsko ogledalo, 2000, gov.si). Znano je tudi, da se delež 
električne energije spreminja z dinamiko v gospodarstvu, kar pomeni da gospodarsko 
prosperiteto spremlja povečana poraba energije, medtem ko se z recesijo poraba energije 
zmanjša. Zaradi navedenega se je pri nas v zadnjem času poraba energije konstantno 
povečevala.  
 
Slovenski elektroenergetski sistem je eden najmanjših v Evropi, s kapaciteto 2.7 GW in letno 
proizvodnjo približno 12.5 TWh, pravzaprav je primerljiv s kakšnim večjim evropskim 
mestom (Žebeljan, 2001, str. 3). 
 
Vloga EES-a je, da skrbi za varno in neprekinjeno delovanje sistema v smislu proizvodnje in 
porabe električne energije. Pri tem se mora ozirati po optimalnih rešitvah v zvezi s količinami 
in cenami. Ravno na tem področju se Slovenija nahaja v prehodnem obdobju, kajti uvajajo se 
pravila trgovanja z energijo in organizacijske spremembe v okviru Elesa, kar je prinesel novi 
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zakon. V nadaljevanju bo predstavljena organizacijska in funkcionalna struktura slovenskega 
elektrogospodarstva. 
 
 
 2.2.  TEMELJNE FUNKCIJE OSKRBE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO 
 
Oskrba z energijo predstavlja ponudbeno stran elektroenergetskega sektorja in obsega več 
funkcij,  ki se delijo na proizvodnjo, prenos, distribucijo in trgovanje z električno energijo. 
 
 
2.2.1.  PROIZVODNJA 
 
Proizvajanje energije je preoblikovanje neke druge vrste primarne energije v električno 
energijo. Glede na vir te predhodne energije lahko delimo proizvodnjo v Sloveniji na tri dele: 
hidro, termo, kamor spada tudi plinska in jedrska. Ta transformacija se izvaja v elektrarnah s 
kemičnim ali fizičnim procesom. V okvir slovenskega EES spada skupno 8 podjetij, pod 
katera spadajo posamezne elektrarne ali pa veriga elektrarn na rečnem sistemu: 
- 3 podjetja s hidroelektrarnami: Dravske elektrarne (DEM), Savske elektrarne (SEL) in Soške    
  elektrarne (SENG) 
- 4 podjetja s termoelektrarnami: Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ), Termoelektrarna            
  Trbovlje (TET), Termoelektrarna-toplarna Ljubljana (TETOL) in Termoelektrarna            
  Brestanica-plinska (TEB) 
- 1 podjetje z jedrsko elektrarno:  Nuklearna elektrarna Krško (NEK). 
 
V sliki 1 so prikazani deleži posameznih vrst proizvodnje, glede na vrsto generacije električne 
energije. 
 
Slika 1: Struktura proizvodnje električne energije v Sloveniji. 
 

30%

33%

37%
HIDROELEKTRARNE

TERMOELEKTRARNE

JEDRSKA
ELEKTRARNA

Vir: Elektrika je tržno blago, ne dobrina. Glas gospodarstva-Energetika. 
[URL:http://www.gzs.si/si/gg/indexfr.htm], julij 2002. 
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Električno energijo proizvajajo tudi male zasebne elektrarne in nekatera podjetja z lastno 
proizvodnjo električne energije, vendar njihov delež ne predstavlja pomembnega dela v celoti.  
 
 
2.2.2.  PRENOS 
 
Prenos je naslednji člen v energetski verigi. Predstavlja pomembno vlogo v povezavi lokacij z 
proizvodnim namenom in lokacij z namenom porabe energije. Ta del predstavljajo 
visokonapetostni daljnovodi ter razdelilne in transformatorske postaje. Tukaj bo še naprej 
glavno vlogo, tako kot po starem zakonu, imel ELES d.o.o., ki spada pod Elektro Slovenije. 
Tu gre poleg distribucijskega prenosa tudi za prenos elektrike na prenosnem omrežju in 
vzdrževanje, razvoj in gradnjo visokonapetostnega omrežja. Upravljalec omrežja mora skrbeti 
za omrežje z vidika obratovanja in vodenja, poleg tega pa zagotavljati dostop proizvajalcem 
in upravičenim odjemalcem ter distribucijskim podjetjem (Uredba o načinu izvajanja 
gospodarske javne službe prenos električne energije in gospodarske javne službe upravljanje 
prenosnega omrežja, 2000). 
 
Na tem mestu je  smiselno predstaviti nekatere novosti v zvezi z ELES-om, ki so jih  prinesle 
posledice nove ureditve po novem EZ. Prej je ELES kupoval vso energijo od proizvodnih 
podjetij in jo prodajal naprej distribucijskim podjetjem in neposrednim odjemalcem, prav tako 
pa presežke in primanjkljaje izvažal oziroma uvažal. Vse pogodbe in sporazumi so se sklepali 
pod okriljem Ministrstva za gospodarske dejavnosti, ki je tudi uravnavalo pogodbene cene. Po 
novem lahko proizvodna podjetja sama neposredno prodajajo elektriko distributerjem in 
neposrednim odjemalcem. Tako ELES kot nacionalni operater ne bo več trgoval neposredno, 
ampak bo to zanj opravljalo novoustanovljeno hčerinsko podjetje Trgel d.o.o. Ker pa je do 
leta 2003 trg odprt le navznoter, bo še vedno obdržal primat nad uvozom elektrike. Prav tako 
bo skrbel za prenos na visokonapetostnih omrežjih. Novost je tudi Borzen d.o.o., ki je bil 
ustanovljen za nalogo organizatorja trga z električno energijo, torej borze z električno 
energijo. Podrobneje bo to podjetje predstavljeno v poglavju o trgovanju.  
 
ELES ima pomembno vlogo kar se tiče mednarodnih integracij našega elektrogospodarstva. 
Že leta 1991 se je vključil v evropsko tehnično interkonekcijo UCPTE, po novem UCTE, ki 
predstavlja mednarodno združenje nacionalnih operaterjev in zagotavlja stabilno sodelovanje 
z drugimi državami glede presežkov in primanjkljajev elektrike in stabilnosti omrežja. Tu so 
še druge organizacije, kot so CIGRE (Mednarodna organizacija za velike energetske sisteme), 
WEC (Svetovni energetski svet) in UNIPEDE (Mednarodna organizacija proizvajalcev in 
distributerjev električne energije), ki se bo kmalu povezala z drugo mednarodno integracijo 
EUROELECTRIC (Mednarodni odnosi, 2001, eles.si). 
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2.2.3. DISTRIBUCIJA 
 
V Sloveniji je okrog 850 000 uporabnikov, ki jih je treba servisirati z električno energijo.To 
funkcijo opravlja pet regionalnih distribucijskih podjetij. Vsako od njih ima še nadaljnje 
porazdelitve po okrajih. Ta podjetja so po velikosti: Elektro Ljubljana (292 482 odjemalcev),  
Elektro Maribor (194 501 odjemalcev), Elektro Celje (153 899 odjemalcev), Elektro 
Primorska (115 506 odjemalcev) in Elektro Gorenjska (79 696 odjemalcev). Njihove osnovne 
naloge so predvsem v nakupu, prodaji, distribuciji in izgradnji ter vzdrževanju distribucijskih 
objektov. Električno energijo prejemajo po 110 KV omrežju in jo naprej distribuirajo 
gospodinjstvom in podjetjem po omrežju na napetosti od 220 V do 35 KV. Tudi 
distribucijskih podjetij novi EZ ni obšel. Novost  je v tem, da so vse zgoraj navedene funkcije 
po novem organizacijsko in računovodsko ločene. Pomembna sprememba je tudi, da lahko 
sedaj distribiucijska podjetja in upravičeni odjemalci kupujejo električno energijo neposredno 
od proizvajalcev mimo ELESA (Uredba o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb s 
področja distribucije električne energije, 2000). 
 
 
Slika 2: Regionalna razporeditev distribucijskih podjetij v Sloveniji.  
 
 

Elektro Maribor 

Elektro Celje

Elektro L jubljana

Elektro Gorenjska 

Elektro Primorska 
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AUSTRIA 

ITALY 

ADRIATIC 
SEA 
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Vir: Žebeljan 2001, str. 8. 
 
Pri distribuciji sta zelo pomembna vzdrževanje in nadgradnja infrastrukturnih objektov, kajti 
v preteklosti so bila vlaganja premajhna ali pa neustrezna (nasedle investicije). Zato bo 
verjetno v nadaljnje potrebno  spremeniti strukturo prihodkov od prodane energije v korist 
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distribucije in na škodo proizvajalcev. Z odpiranjem trga navzven se bo namreč povečal 
tranzit preko naše države za tretje države in posledično se bodo povečale potrebe po 
kapacitetah in večji zanesljivosti omrežja pred morebitnimi nenadnimi izpadi, ki povzročajo 
visoke stroške. Zato se v zadnjih letih vlaganja povečujejo in ta trend se bo zelo verjetno 
nadaljeval tudi v naslednjih letih.  
 
 
 
3.  TRGOVANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO V SLOVENIJI 
 
Ker je bilo do pred kratkim v Sloveniji  trgovanje z električno energijo v domeni države, je v 
tem začetnem obdobju potrebna dobra organizacija in podpora trgovanju. Povsem logično je 
tudi, da pri nas ni veliko strokovnjakov s tega področja, kar pomeni, da bo potreben določen 
čas za učenje in pridobivanje izkušenj za preprečevanje napak, ki kot je znano, niso poceni. 
Temu je namenjena poskusna doba do začetka leta 2003. 
 
 
3.1. ORGANIZACIJA  TRGOVANJA 
 
V Sloveniji je organizator trgovanja podjetje Borzen d.o.o., ki je hčerinsko podjetje ELES-a, s 
sedežem na Dunajski 128/a  v Ljubljani, in je bilo ustanovljeno 28.3. 2001. Zaposluje visoko 
izobražene kadre z znanjem iz financ in menedžmenta  na področju elektroenergetskega 
sistema. V uporabi je sodobna računalniška, komunikacijska in tehnična oprema, ki zagotavlja 
nemoteno delovanje podjetja in omogoča vzpostavitev trga z električno energijo (TISOT). K 
tej opremi spadajo štirje različni sklopi, in sicer: trgovalni sistem, sistem za evidentiranje 
bilateralnih pogodb in izdelavo voznih redov, sistem za finančno poravnavo in poslovno 
informacijski sistem (Predstavitev trgovanja na borzi z električno energijo, 2002, borzen.si). 
 
Organizator trga mora slediti osnovnim načelom poslovanja, med katere spadajo (po EZ):  
1. načelo transparentnosti, ki pomeni jasno in pregledno poslovanje za vse udeležence na   
    trgu , 
2. načelo likvidnosti, ki zagotavlja enakomerno poslovanje brez pretiranih nihanj in    
    prevelikih vplivov posameznikov na trgu, 
3. načelo varnosti poslovanja v okviru EZ in Pravil za delovanje na trgu z električno  
    energijo ter s finančnimi garancijami, ki jih položijo trgovci, 
4. načelo poštenosti, ki govori o nediskriminatornosti med udeleženci, 
5. načelo učinkovitosti, ki izhaja iz učinkovitega trgovalnega sistema in pomeni srečanje  
    ponudbe in povpraševanja pri ravnovesni ceni ter s tem zagotavlja, da ponudnik z   
    najnižjo ceno proda kupcu, ki je pripravljen plačati največ pri ravnovesnem obsegu. 
 
Prav tako je organizator dolžan redno objavljati podatke o trgovalnih cenah in količinah v 
sklenjenih pogodbah in s tem omogočati preglednost na organiziranem trgu. Z objavljanjem 
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posebnih kazalcev, izračunanih iz podatkov o trgovanju, je akterjem omogočeno lažje 
načrtovanje in sprejemanje lastnih strategij glede  ponudbe in povpraševanja. 
 
V okviru javnega obveščanja o tržnih gibanjih Borzen d.o.o. dnevno objavlja borzni indeks 
SLOeX. To je indeks električne energije na organiziranem trgu z električno energijo v 
Sloveniji. Indeks predstavlja povprečno dnevno ceno sklenjenih poslov na trgu. SLOeX je 
izračunan kot srednja vrednost povprečne tehtane cene sklenjenih poslov na dnevnem trgu in 
povprečne tehtane cene sklenjenih poslov na trgu prednostnega dispečiranja. Enačba za 
izračun borznega indeksa je naslednja: 
  

 

SLOeX =  
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Simboli, ki so uporabljeni v zgornjih enačbah pomenijo: 
-Cd…… povprečna tehtana cena sklenjenih poslov na dnevnem trgu 
-Cp…… povprečna tehtana cena sklenjenih poslov na trgu prednostnega dispečiranja 
-Ci…… cena i-tega sklenjenega posla na dnevnem trgu 
-Qi…… produkt količine in števila lotov i-tega sklenjenega posla na dnevnem trgu 
-Cj…… cena j-tega sklenjenega posla na trgu prednostnega dispečiranja 
-Qj…… produkt količine in števila lotov j-tega sklenjenega posla na trgu prednostnega  
              dispečiranja    
 -n…… število poslov sklenjenih na dnevnem trgu 
 -m……število poslov sklenjenih na trgu prednostnega dispečiranja. 
    
Vir: Pravila za delovanje trga električne energije, 2001, Borzen d.o.o. 
 
Glavne naloge organizatorja trga si sledijo v naslednjem logičnem zaporedju. Kot prvo je 
srečati ponudbo in povpraševanje po električni energiji, to je naloga vzpostavitve borze, ki je 
tudi prioritetna naloga organizatorja. Sledi obračun in poravnava sklenjenih poslov v smislu 
klirinške hiše. 
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3.2.  OPIS  TRGOVANJA 
 
Najprej je potrebno ločiti tri vrste trgovanja, in sicer: 
- dnevni trg električne energije, 
- trg prednostnega dispečiranja in  
- trgovanje z bilateralnimi pogodbami. 
 
 
3.2.1. DNEVNI TRG 
 
Trguje se na promptnem trgu z energijo, kjer se srečujeta ponudba in povpraševanje po 
standardiziranih produktih trgovanja, kar pomeni, da se tekoči dan trguje z energijo, ki bo 
proizvedena in porabljena naslednji dan, oziroma za obdobje do vključno naslednjega 
delovnega dne.  
Na trgu imajo pravico do trgovanja samo polnopravni člani, ki z organizatorjem sklenejo 
pristopno pogodbo. Prvi korak za pridobitev članstva je izpolnjen predpisani obrazec zahteve 
za sprejem v članstvo na organiziranem trgu (primer obrazca v prilogi 1). Poleg tega mora 
priložiti še licenco za opravljanje energetske dejavnosti. Član lahko postane pravna ali fizična 
oseba, ki ima zakonsko pravico za delovanje na trgu po določbah EZ. Vsak član je v skladu s 
pristopno pogodbo uvrščen v eno izmed naslednjih kategorij (Pravila za delovanje trga 
električne energije, 2001, Borzen d.o.o): 
- kupec/prodajalec, ki na trgu kupuje oziroma prodaja energijo v svojem imenu in za svoj       
   račun, kar posledično pomeni, da lahko sklepa samo posle, ki na eni strani vsebujejo         
   lastna  primopredajna mesta, 
- trgovec, ki na trgu kupuje ali prodaja energijo v svojem imenu in za svoj račun, poleg  
   tega pa lahko opravlja funkcijo tržnega zastopnika ali pa tržnega posrednika, 
- tržni zastopnik, ki na trgu kupuje ali prodaja energijo v svojem imenu in za tuj račun, iz  
   tega pa sledi, da opravlja samo posle, ki na eni strani vsebujejo lastna primopredajna  
   mesta,  poleg tega pa lahko opravlja tudi vlogo tržnega posrednika, 
- tržni posrednik, ki posreduje pri sklepanju bilateralnih pogodb in ne posluje na      
  dnevnem trgu ter ni član poravnalnega sistema. 
 
Člani se morajo dosledno držati Pravil za delovanje trga električne energije. To pomeni, da 
morajo sklepati samo posle, za katere vedo, da jih bodo sposobni realizirati, kar zadeva  
prevzem oziroma dobavo energije ob zaključku trgovanja. V primeru, da tega ne bi storili, bi 
prišlo do večjih neravnovesij med ponudbo in povpraševanjem in s tem do nestabilnosti trga. 
Takšno delovanje bi pomenilo grobo kršitev Pravil. Posledica tega bi potem bile finančne 
sankcije za povzročitelja neravnovesja. Višina finančnih sankcij pa je odvisna od stroškov, ki 
bi jih imel Borzen, da bi vzpostavil normalno stanje. Lahko pride tudi do izključitve člana iz 
sistema trgovanja. 
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Pri sprejemu na organizirani trg so vsakemu članu dodeljeni računi pozicij glede na kategorijo 
članstva. Obstajajo naslednje vrste računov pozicij: 
- hišni račun: namenjen je za ponudbe, ki jih člani izvršijo v svojem imenu in za svoj       
   račun, pri tem ima vsak član lahko samo en hišni račun in lahko posluje za svoj račun    
   samo preko njega, 
- račun stranke: to je račun, ki se uporablja za ponudbe pri poslih v svojem imenu in za tuj   
  račun, na tem računu pa mora imeti ločene ustrezne številke strank pri posameznih    
  ponudbah, 
- skupni račun: je račun na katerem ima član vnesenih več ponudb v svojem imenu   in za   
  svoj ali pa za tuj račun, kar je v bistvu zbiranje več različnih ponudb v eno skupno, nato pa   
  mora vse sklenjene ponudbe na skupnem računu prenesti na posamezne račune. 
 
Ob zaključku trgovanja morajo vsi trgovci in posredniki preko sistema TISOT v roku 
tridesetih minut ustrezno razvrstiti posle po ustreznih računih pozicij (Pravila za delovanje 
trga električne energije, 2001, Borzen d.o.o.). 
 
Vse ponudbe se sklepajo samo preko zgoraj omenjenega sistema. Pri tem je treba poudariti, 
da so s ponudbami mišljene tako ponudbe za nakup kot tudi ponudbe za prodajo. Vsaka 
ponudba velja najdlje do konca trgovanja posameznega dne. Ponudbe, ki si nasprotujejo in 
predstavljajo dve ponudbi za isto ceno in količino, pri tem pa je ena nakupna druga pa 
prodajna, niso dovoljene, ker bi bile te ponudbe lahko posledica predhodnega dogovora dveh 
strank, ki trgujeta. 
 
Obstajata dve osnovni vrsti ponudb, in sicer tržne ponudbe, ki so brez postavljenih omejitev, 
in pa ponudbe z omejitvami, kjer udeleženec trgovanja določi najvišjo možno ceno nakupa ali 
pa najnižjo možno ceno prodaje. Pri sprotnem trgovanju pa se lahko določijo še dodatni 
pogoji za izvršitev pogodbe, kar pomeni naslednje dodatne ponudbe: 
- ponudba s skrito količino: ima samo en del ponudbe viden v knjigi ponudb, preostali del   
  pa je skrit, vendar je taka ponudba ustrezno označena v TISOT-u, 
- vse ali nič ponudba: izvrši se samo v primeru, da se izvrši celotna količina opredeljena v   
  ponudbi in mora biti prav tako posebej označena, 
- stop omejena ponudba: to je omejena ponudba, ki se uvrsti v knjigo ponudb šele po  
  prekoračitvi navzgor ali navzdol določenega tečaja, 
- stop tržna ponudba: to je tržna ponudba, ki se uvrsti v knjigo ponudb po prekoračitvi  
  navzgor ali pa navzdol omejenega tečaja. 
 
Pri avkcijskem načinu trgovanja pa je možna še ena posebna ponudba, in sicer ponudba za 
preostalo količino, kar pomeni, da jo lahko akterji pri trgovanju podajo, ko je proces izračuna 
marginalne cene že končan in je znana preostala neizravnana količina, če obstaja. V takšni 
ponudbi je navedena samo količina, kajti cena je privzeta marginalna. 
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Predmet trgovanja so posebno opredeljeni fizični produkti. To so naslednje vrste energije: 
1. Pasovna energija (PE) 
To je energija v bloku ur od 00:00 do 24:00. Osnovna količinska enota tega produkta oziroma 
en lot je 24 MWh, razen pri prehodih na zimski ali poletni čas, ko je en lot 24 oziroma 23 
MWh. 
 
2. Trapezna energija (TE) 
Je energija v bloku ur od 6:00 do 22:00 z osnovno količinsko enoto 16 MWh in je predmet 
trgovanja samo za delovne dni. Za državne praznike, nedelovne dni in ostale proste dneve se 
ne trguje. 
 
3. Nočna energija (NE) 
To je energija v bloku ur od 00:00 do 6:00 in od 22:00 do 00:00. En lot je 8 MWh, razen pri 
zgoraj omenjenih  prehodih na zimski oziroma poletni čas, ko je en lot 9 oziroma 7 MWh. 
 
4. Urna energija (UE) 
Tukaj se trguje s 24 urami enega dneva, z izjemami pri prehodih na zimski oziroma poletni 
čas, ko je to 25 ali pa 23 ur, osnovna količinska enota pa je 1 MWh. 
 
 
Slika 3: Proizvodi trgovanja na organiziranem trgu z električno energijo. 
 

  
 
 
Vir : Proizvodi na trgu električne energije. 
        [URL: http://www.borzen.si/trgovanje/produkti trgovanja/borzen.html], maj 2002. 
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Obstajata dve vrsti trgovanja na tržnih srečanjih: 
-  sprotno trgovanje, 
-  avkcije s fazami izklica. 
 
 
3.2.1.1.  SPROTNO TRGOVANJE       
 
To je način trgovanja, na katerem se trguje s proizvodi pasovne energije, nočne energije in 
trapezne energije. S temi proizvodi se trguje sočasno. Prva faza trgovanja se prične že ob 6:00 
in traja do 8:00. Ta faza se imenuje predtrgovanje in obsega upravljanje s ponudbami, kar 
pomeni vnašanje, spremembe in odstranitev ponudb, posli pa se ne smejo sklepati. Ta faza se 
lahko  nadaljuje tudi v čas tržnih srečanj med 8:00 in 10:00 uro. V fazi predtrgovanja se 
vnašajo samo omejene ponudbe, ni pa možno vnašati ponudb z dodatnimi oziroma posebnimi 
pogoji za izvršitev. V tem času je tudi objavljena cena in količina prodajne ponudbe z najnižjo 
ceno in nakupne ponudbe z najvišjo ceno.  
 
Najprej se izračuna ravnotežni tečaj, ki temelji na podlagi prispelih ponudb. Ravnotežni tečaj 
se računa na enak način kot pri avkcijskem načinu trgovanja, kar je opisano v naslednjem 
odstavku, če pa to ni možno, se pa privzame, da je ravnotežni tečaj enak ceni zadnje nakupne 
ponudbe, ki se še lahko delno ali pa v celoti realizira, če je povpraševanje večje od ponudbe. 
V primeru, da je ponudba večja od povpraševanja, pa velja ravno obratno.  S tem tečajem se 
nato začne odprto trgovanje in se sklenejo vsi posli iz prispelih ponudb v predtrgovanju. Pri 
trgovanju se do največje možne količine realizirajo vse ponudbe za prodajo, ki imajo ceno 
nižjo oziroma enako ravnotežnemu tečaju, ter prav tako na drugi strani vse pogodbene 
količine na nakupni strani, ki imajo ceno višjo ali enako, kot je ravnotežni tečaj. Vse ostale 
ponudbe za nakup ali pa prodajo, ki nimajo ustreznih cen, da bi se lahko realizirale, pa se 
avtomatično vnesejo v knjigo ponudb. Pri tistih ponudbah, ki so bile realizirane, se preko 
sistema TISOT obvesti pogodbene strani, da je bil posel sklenjen. Lahko pa se zgodi, da se 
tečaja pri ponudbi in pri povpraševanju ne srečata, ker je prvi previsok oziroma drugi 
prenizek. Takrat se posli ne sklepajo in ni ravnotežnega tečaja. Lahko pride tudi do krajših 
prekinitev trgovanja, če tečaj prekorači omejitve nihanj.  
 
 
3.2.1.2 .  AVKCIJE S FAZAMI IZKLICA  
 
Trguje se s proizvodi urne energije. Avkcije so ločene za vsako uro naslednjega dne in 
potekajo istočasno. Delijo se na več faz, in sicer na fazo izklica, fazo izračuna marginalne 
cene in fazo, ko se ponudi presežke, ki nastajajo zaradi neizenačenih količin v točki 
marginalne cene. Avkcije se pričnejo takoj, ko se končajo  srečanja sprotnega trgovanja ob 
10:00 in trajajo do 10:30. Najprej je faza izklica, ki traja med 10:00 in 10:14 in dodatno še 
eno minuto za naključni čas. Izjemoma lahko Organizator trga podaljša fazo izklica, če je 
premajhno število ponudb. To lahko stori za največ pet minut in nato se vsi nadaljnji časi 
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premaknejo za pet minut naprej. Sledi izračun marginalne cene, ki se prične ob 10:15. Takoj 
po izračunu marginalne cene pa nastopi faza nakupa presežnih količin po marginalni ceni. To 
traja do prodaje celotnih količin, vendar samo do 10:30.  
 
Marginalna cena se izračuna na podlagi agregatnih krivulj ponudbe in povpraševanja, kjer se 
ti dve krivulji sekata. Tu velja načelo, da mora biti pri njej možen največji količinski obseg 
trgovanja in mora biti presežek količine čim manjši. Ti dve krivulji sta definirani s 
spremenljivkama cene in količine, kar pomeni, da je na abscisni osi količinski obseg, na 
ordinatni osi pa cena.  Tako je agregatna krivulja ponudbe v razponu od najcenejše do 
najdražje, pri čemer imajo ponudbe z nižjo časovno oznako, torej prej podane ponudbe, 
prednost pred tistimi z višjo. Prav tako imajo prednost tržne ponudbe, ki se nahajajo na 
začetku agregatne krivulje ponudbe. Za agregatno krivuljo povpraševanja pa velja ravno 
obratno, da poteka v razponu od najdražje do najcenejše ponudbe za nakup. Ravno tako pa 
velja, da ima prednost ponudba za nakup z nižjo časovno oznako in da se tržne ponudbe 
nahajajo na začetku krivulje. Za boljšo predstavitev izračuna marginalnih cen so v prilogi 2 
prikazane slike agregatnih krivulj ponudbe in povpraševanja.  
 
Tudi tukaj je prisotna faza predtrgovanja, ki traja med 6:00 in 10:00 in v času faze izklica. V 
tem času se vršijo dejavnosti upravljanja s ponudbami, to je vnos, sprememba in odstranitev. 
Prav tako kot pri podaljšanju faze izklica se lahko premaknejo vsi časi za pet minut naprej, če 
se trgovanje prekine zaradi prekoračitve omejitev nihanja tečajev. Možna je samo ena 
prekinitev trgovanja. Če nastopijo pogoji za drugo prekinitev, se faza izklica avtomatsko 
zaključi. Organizator trgovanja, v tem primeru Borzen d.o.o, pa mora ustrezno ravnati, tako 
da preko informacijskega sistema obvesti vse udeležence trgovanja o prekinitvi in odstrani 
ponudbo, ki je povzročila to prekinitev nato pa nadaljuje s fazo prodaje odvečnih količin. 
 
Med trgovanjem udeleženci nimajo vpogleda v knjigo ponudb, tako da lahko spremljajo samo 
svoje ponudbe. Ravnotežni tečaj je izračunan na podlagi sprejetih ponudb enako kot 
marginalna cena in je objavljen na začetku faze izklica. Nato se ta tečaj skozi vso fazo 
spreminja in je objavljen na sistemu TISOT, tako da imajo udeleženci vpogled na gibanje le-
tega. Realizirajo se prodajne ponudbe, ki imajo ceno nižjo ali pa enako marginalni in pa 
ponudbe za nakup, ki imajo ceno višjo ali pa enako marginalni. Če pa se v marginalni ceni 
ponudba in povpraševanje ne izenačita popolnoma, se pogodba realizira le delno. V primeru, 
da ni mogoče izračunati ravnotežnega tečaja, se samo objavi prodajna ponudba z najnižjo 
ceno in nakupna ponudba z najvišjo ceno, torej najboljše ponudbe na obeh straneh.  
 
 
3.2.2 TRG PREDNOSTNEGA DISPEČIRANJA 
 
Poleg opisanih dveh načinov trgovanja je organizirana tudi prodaja električne energije 
prednostnega dispečiranja, ki je ravno tako sestavni del organiziranega trga. Kot smo že 
omenili, je prednostno dispečiranje odjem energije kvalificiranih proizvajalcev. V skladu z EZ 
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mora organizator trga pri izravnavanju ponudb dajati prednost ponudbam teh proizvajalcev. 
Tukaj srečamo dva proizvoda, ki sta predmet trgovanja, in sicer pasovna energija in konična 
energija, ki prej ni bila opisana. To je energija za vsak dan v tednu med 7:00 in 21:00 uro. 
Trgovanje je organizirano kot avkcija in poteka enkrat tedensko za obdobje naslednjega tedna 
od ponedeljka od 00:00 do nedelje do 24:00. Trguje se na avkcijski način s fazama 
predtrgovanja in izklica. Faza predtrgovanja poteka med 10:30 in 11:00, faza izklica pa med 
11:00 in 11:30. V tem času lahko udeleženci vnašajo in brišejo svoje ponudbe. Ob 11:30 uri 
se prične izračun enotnega tečaja in presežka energije, ki ni bila prodana v fazi izklica. Nato 
pa poteka do 12:00 ure še trgovanje s preostalo količino, ki ni bila prej prodana. Možen je le 
nakup po marginalni ceni.  
   
 
3.2.2. TRGOVANJE Z BILATERALNIMI POGODBAMI 
 
Organizatorju trga je potrebno prijaviti vse bilateralne pogodbe, da jih ta potem evidentira. Še 
pred evidentiranjem pa morajo imeti odobren prenos električne energije s strani Upravljalca 
omrežja. V teh pogodbah so zapisane vse pogodbene obveznosti med dobavitelji in 
upravičenimi odjemalci. Pogodbo pri Organizatorju trga prijavi pogodbena stranka, ki je 
odgovorna za prijavo voznih redov. To lahko stori preko TISOT, elektronske pošte, 
priporočene pošiljke ali pa faksa. Organizator trga je nato dolžan potrditi prejem prijave. 
Določen je tudi čas, v katerem je treba to storiti, in sicer za pogodbe, ki so sklenjene za 
obdobja daljša od enega tedna, je potrebno izvršiti prijavo 3 dni pred začetkom veljave 
pogodbe,  pogodbe za obdobja krajša od enega tedna pa je potrebno prijaviti najkasneje 1 dan 
pred začetkom veljave. Pogodbe morajo vsebovati naslednje podatke: podatki o vseh 
pogodbenih strankah, ime stranke, ki je odgovorna za prijavo voznih redov, dovoljenje za 
dostop do omrežja, določena morajo biti primopredajna mesta, urna dinamika proizvodnje 
oziroma odjema na primopredajnih mestih, datum in čas pričetka in zaključka pogodbe ter 
stranko v pogodbi, ki nosi sistemske stroške. Pogodbe lahko sklepajo samo člani 
organiziranega trga na način, kot je določeno v pravilniku, in so za njih obvezujoče. Nato 
Organizator trga vse te podatke vnese v svoj informacijski sistem in jih posreduje naprej 
upravljalcem prenosnega in distribucijskih omrežij. Prav tako pa je po tarifi upravičen do 
finančnega nadomestila za stroške, ki jih ima z evidentiranjem pogodb.  
 
Za trgovanje z bilateralnimi pogodbami so tudi organizirana tržna srečanja, kjer se sklepajo 
posli s standardiziranimi pogodbami in s posebej dogovorjenimi pogodbami. Standardizirana 
pogodba pomeni, da je v njej določen čas in pa količina. Za vsak sestanek posebej so s strani 
organizatorja trga določene vrste standardiziranih pogodb in so objavljene v splošnih 
obvestilih namenjenih članom. Pogodbe sklenjene na teh  sestankih niso predmet finančnega 
obračuna in poravnave, ki se izvajajo za druge posle. Standardizirane pogodbe se sklepajo z 
javnim izklicem, ostale pa na podlagi dvostranskega dogovora. Če je pogodba sklenjena na 
kakšen drug način, ni veljavna. Prav tako niso veljavne na tržnem sestanku sklenjene 
standardizirane pogodbe, ki so predmet predhodnega dogovora med pogodbenima strankama. 
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Če pogodba predstavlja spor med udeleženci trgovanja, je treba obvestiti organizatorja trga, 
da posreduje pri razrešitvi spora. Tržne sestanke organizira Borzen d.o.o. in mora o njih 
obvestiti udeležence vsaj 5 dni prej. Sestanek ima več faz. Najprej je faza pred odprtjem 
sestanka, tej sledi odpiranje in pričetek trgovanja s standardiziranimi pogodbami ali prvi krog 
izklicevanja, nato sledi drugi krog izklicevanja ter zaključek trgovanja s standardiziranimi 
pogodbami. Temu sledi začetek prostega trgovanja s posebej dogovorjenimi pogodbami in 
zaključek tržnega sestanka. Vse aktivnosti vodi vodja tržnega sestanka, ki tudi skrbi za 
ohranjanje pravilnosti in reda izklicevanja pogodb. Pogodbe se izklicujejo po vnaprej 
določenem vrstnem redu, ki je ponavadi tak, da so najprej na vrsti pogodbe z bližjim 
dobavnim rokom. Ponudbe se podajajo z javnim izklicem, jasno in razumljivo, uporablja pa 
se izključno standardna terminologija, ki je določena pred trgovanjem. Ponudba mora 
vsebovati naslednje obvezne postavke: prodajni ali nakupni tip, vrsto pogodbe, količino 
energije v MWh in ceno v SIT za MWh. Osnovno pravilo, ki velja pri podajanju ponudb, je, 
da se cene oblikujejo konkurenčno. To pomeni, da je lahko vsaka naslednja ponudba samo 
boljša od predhodno podane, torej višja nakupna cena ali pa nižja prodajna. Na ta način se 
vselej najdeta kupec in prodajalec z najboljšima ponudbama. Na koncu vodja trgovanja skliče 
še zaključni tržni sestanek, po katerem morajo vsi, ki so sklenili posle, izstaviti kartico o 
potrditvi posla, na podlagi katere se nato pogodba evidentira (Pravila za delovanje trga 
električne energije, 2001, Borzen d.o.o.).  
 
 
3.3. PREGLED TRGOVANJA 
 
Trg, kjer se na dnevnih sestankih srečujeta ponudba in povpraševanje, je začel delovati 1.1 
2002. Na tem trgu bi se naj trgovalo s približno 10% vsega potrebnega obsega energije v 
Sloveniji. Promet se je po začetnem otipavanju proti prvi polovici leta začel krepiti, tako po 
številu sklenjenih poslov kot tudi po količinah energije v posameznih poslih. Tako so na borzi 
morali začeti preizkušati novo programsko opremo, s katero bodo pridobili čas pri izdelavi 
voznih redov in opravljanju najrazličnejših transakcij, ker prvotna oprema ne bi več dohajala 
dogajanja na trgu. Prav tako so se udeleženci trgovanja začeli obnašati bolj skladno s  
pričakovanji in ustrezno sledijo smerem ponudbe oziroma povpraševanja. Borzen je tudi začel 
pripravljati posebno strategijo, s katero želijo k trgovanju pritegniti več mednarodnih 
udeležencev, ki so jih do sedaj pogrešali. Tujci bi namreč s svojo ponudbo in povpraševanjem 
prav gotovo dvignili raven prometa in na ta način pripomogli k večji likvidnosti na trgu. Zato 
se bodo v prihodnje udeleževali vseh specializiranih prireditev v ožji in širši regiji, kjer pride 
do navezave stikov in koristnih informacij.  
 
Člani organiziranega trga so lahko proizvajalci, upravičeni odjemalci, trgovci, tržni zastopniki 
ali pa tržni posredniki. Trenutno je na trgu 16 članov, ki trgujejo z električno energijo. V  
tabeli 1 so predstavljeni poimensko s podatkom, od kdaj so člani organiziranega trga. 
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Če se ozremo na dosedanje trgovanje, vidimo, da je trgovanje veliko bolj živahno na dnevnem 
trgu kot na trgu prednostnega dispečiranja. Tako se na trgu prednostnega dispečiranja pogosto 
zgodi, da je ponudba večja kot povpraševanje in del energije ostane neprodan. Vzroke za 
takšna dogajanja bi verjetno lahko našli v dolgoročnih pogodbah, ki jih imajo sklenjene 
odjemalci, tako da kupujejo samo tiste količine, ki jih sproti potrebujejo na dnevnem trgu. 
Količine na tem trgu so v prvi polovici leta 2002 precej nihale, cene pa so bile v prvem 
trimesečju kar stanovitne okrog 5000 SIT/MWh, nato pa so tudi začele nihati med 4500 in 
6500 SIT/MWh. Na dnevnem trgu je največ prometa s proizvodi urne energije na avkcijah, 
najvišje cene pa ima energija med 7 in 10 uro zjutraj. Najvišjo ceno dosega trapezna energija, 
ki se giblje tudi preko 10 000 SIT/MWh, kar je skoraj dvakrat več kot je cena za urno 
energijo. Cena pasovne energije pa dosega cene med tema dvema proizvodoma. Sicer pa so 
cene na dnevnem trgu tudi precej nestanovitne, kar je posledica razlik v cenah različnih 
proizvodov in obsega trgovanja s temi proizvodi.  
 
Tabela 1: Člani organiziranega trga z električno energijo v Sloveniji 
 

                                  PODJETJE       ČLAN OD 
Energetika Ravne, d.o.o., Ravne na Koroškem  julij 2001 

Slovenske Železarne-Metal Ravne, Ravne  julij 2001 

Entrade, d.o.o., Ljubljana  avgust 2001 

Elektro Ljubljana, d.d., Ljubljana  avgust 2001 

Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica  avgust 2001 

Elektro Gorenjska, d.d., Kranj  avgust 2001 

Kovintrade ZT, d.d., Celje  september 2001 

Elektro Celje, d.d., Celje   september 2001 

Elektro Maribor, d.d., Maribor  september 2001 

Salonit Anhovo, d.d., Deskle  oktober 2001 

Trgel, d.o.o., Ljubljana  december 2001 

Holding slovenske elektrarne, d.o.o., Ljubljana  december 2001 

SŽ Energetika Štore, d.d., Štore  januar 2002 

Termoelektrarna Trbovlje, d.d., Trbovlje  januar 2002 

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana- poseben status prodajalca 

energije iz prednostnega dispečiranja  

 februar 2002 

Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Ljubljana  marec 2002 

 

Vir: Člani organiziranega trga z električno energijo v Sloveniji. 
       [URL: http://www.borzen.si/člani /borzen.html], avgust 2002.   
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Promet na borzi je v drugem trimesečju precej upadel glede na prvo, cene pa so precej nihale. 
Tako je precej nihal tudi borzni indeks SLOeX , vendar v povprečju tudi precej padel glede na 
začetne vrednosti, kar je vidno tudi v sliki 4, ki prikazuje gibanje borznega indeksa. 
Nestanovitnost borznega indeksa je težko razlagati, ker borza deluje premalo časa, da bi lahko 
videli kakšna pravila v gibanju, kot so sezonske komponente in vremenski vplivi ali pa 
gospodarski cikli. Vidno je le manjše trgovanje za dni ob koncu tedna in praznike, kar je tudi 
razumljivo, ker ni takšne porabe. Vprašanje je tudi, ali na gibanje tečaja vpliva povpraševanje 
in ponudba, ali so tu prisotni drugi dejavniki, kot so administrativne zahteve upravljalca 
prenosnega omrežja, omrežnine in podobno.  
 
 
Slika 4: Gibanje slovenskega borznega indeksa za električno energijo SLOeX. 
 
 

 
Vir: Dosedanje trgovanje in gibanje borznega indeksa. 
       [URL: http://www.borzen.si/trgovanje/borzen.html], avgust 2002. 
 
 
Kot je že bilo omenjeno je slovenski trg energije zelo majhen v primerjavi z velikimi trgi 
drugod po Evropi. Zaradi tega je naš trg zelo občutljiv na vplive iz teh večjih trgov. Če se na 
primer zgodi, da pride do izpada nekega velikega generatorja električne energije nekje v 
Evropi zaradi najrazličnejših vzrokov, kot so okvare ali remonti, se to pozna na našem trgu 
kot povečanje povpraševanja in posledično dvig cen. Po mednarodnih sporazumih o 
uravnavanju presežkov in primanjkljajev ELES kupuje oziroma prodaja energijo preko meja 
naše države. Tako lahko proda vse viške, če se pokaže porast povpraševanja iz tujine. Na 
takšen način si lahko delno razlagamo gibanje borznega indeksa.  
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Zanimivo bi bilo narediti primerjavo med cenami, ki jih trgovci dosegajo na borzi in tistimi v 
bilateralnih pogodbah, vendar tega ni mogoče storiti, ker so cene v bilateralnih pogodbah 
predmet poslovnih skrivnosti in zato niso javno objavljene. Neuradno pa bi naj bile cene na 
borzi za približno 15 odstotkov nižje, kar je logično, ker se na borzi pač prodaja samo 
presežek energije, ki prej ni našel kupca. 
 
Poudariti velja tudi, da se zaenkrat trguje samo znotraj meja naše države in še ni tujih 
trgovcev, ki bi lahko vplivali na likvidnost na trgu in na ta način povečevali vlogo trgovanja 
na borzi. S prihodom tujcev na trg bodo lahko naša podjetja, ki kupujejo energijo povečala 
delež nakupov na borzi v primerjavi z dolgoročnimi pogodbami, ker bo prisoten večji obseg 
ponudbe. S tem se bodo zmanjšala tveganja, da bi določen trgovec ostal brez energije, ker jo 
pač ne bi bilo dovolj na trgu. To bo verjetno izboljšalo pogajalski položaj kupcev pri 
sklepanju dolgoročnih pogodb, znižalo cene in povečalo učinkovitost v panogi.  
 
 
 
4.  MOŽNE SMERI RAZVOJA V PRIHODNOSTI 
 
Z odprtjem trgov v Sloveniji in drugod po svetu se spreminjajo strukture teh trgov in vloge 
akterjev v panogi. Trenutno smo pri nas sredi takšnega procesa, kajti trg se je navznoter že 
odprl, navzven pa se še bo z začetkom prihodnjega leta. Vendar so prve posledice že vidne. V 
tem letu se bo namreč naše elektrogospodarstvo prelevilo iz dolgoletnega izvoznika električne 
energije v neto uvoznika. Tako bo že v letu 2002 potrebno uvoziti približno 15% potrebnih 
količin električne energije. Seveda je vzrokov več in so globalni. Lahko jih iščemo v čedalje 
večjih potrebah energije v našem gospodarstvu, kajti poraba je v preteklem letu narasla za 2,3 
odstotka, kar je bilo tudi za 1,6 odstotne točke več od napovedi v energetski bilanci. Po drugi 
strani pa se v drugi polovici letošnjega leta začne uresničevati meddržavni pogodbeni 
sporazum med našo državo in Hrvaško, po katerem bo polovico proizvedene energije v NEK 
pripadalo hrvaški strani, kar pomeni za nas kar precejšen primanjkljaj, saj predstavlja  krška 
elektrarna skoraj 40% proizvodnih kapacitet v Sloveniji (Janjič, 2002, str. 14-15).  
 
V naslednjem letu lahko pričakujemo še bolj intenzivne spremembe na trgu. Nekateri tuji 
proizvajalci in trgovci z električno energijo so že napovedali prodor na druge trge, kar bo še 
povečalo neravnovesja. Zato je zelo pomembno, da se slovenski elektroenergetski trg na 
takšne spremembe dobro pripravi in s tem omogoči odzivanje na možne nevarnosti.  
 
Dejavnikov, ki vplivajo na trgovanje z električno energijo, je izredno veliko. V nadaljevanju 
tega poglavja bomo zato poskušali predstaviti nekatere možne vplive na strani ponudbe v 
smislu povečevanja kapacitet, na drugi strani pa tudi predvidevati smeri porabe energije v 
Sloveniji. Med ponudbo in povpraševanjem pa kot glavni akter stoji Borzen d.o.o. s svojo 
vlogo organizatorja trga, ki bo omogočal nakupe od proizvajalcev iz tujine in pa tudi prodajo 
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domače energije navzven. Tako bo na borzi potrebno vpeljati nove proizvode in instrumente 
za zavarovanje tveganj pri poslovanju, kar bo tudi predstavljeno. 
 
V literaturi se vedno pogosteje pojavlja tudi okoljevarstvena komponenta, kajti zagotavljati 
energijo čim bolj poceni ob nespornih vplivih na ekologijo, je dandanes zelo aktualen 
problem, rešitev pa skoraj tako težko dosegljiva kot izum perpetuum mobila.  
 
 
4.1.  PROIZVODNJA IN PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE V SLOVENIJI V    
        PRIHODNOSTI 
 
4.1.1.  PROIZVODNJA 
 
Kot je bilo že zgoraj omenjeno, v Sloveniji v prihodnje ni moč pričakovati, da bo proizvodnja 
lahko sama zadostila potrebe po električni energiji, vsaj na kratek rok ne. Zato se na strani 
proizvodnje električne energije pripravlja kar nekaj novih projektov, ki bi lahko povečali 
kapacitete slovenskega elektrogospodarstva.  
 
Eden glavnih, če ne že kar glavni projekt, je graditev elektrarn na spodnji Savi. Na 
Ministrstvu za okolje in prostor so ga označili za najpomembnejši projekt v zadnjih 50-tih 
letih v Sloveniji. Celotna investicija naj bi po predračunih znašala kar okrog 91 milijard 
tolarjev, kar je najdražji projekt v novejši slovenski zgodovini. Kako zahteven in tvegan 
projekt je to, nam lahko pokaže tudi dejstvo, da po 25-tih letih aktivnih priprav še vedno ni 
zagotovljena projektna dokumentacija in ne viri financiranja. Znano je le, da naj bi holding 
Slovenske elektrarne (HSE), ustanovljen s strani vlade, akumuliral vse možne finančne in 
kadrovske vire podjetij Dravske elektrarne, Savske elektrarne in Soške elektrarne, ker naj bi le 
s skupnimi močmi lahko uresničili ta projekt. Dela naj bi potekala s faznim zamikom na več 
elektrarnah hkrati kajti na ta način bi se najbolje izkoriščalo strokovne ekipe za vodenje in 
gradbeno operativo. Le ob tako centraliziranem vodenju projekta je moč doseči učinkovito 
izvedbo in delo brez zamikov ter nepotrebnih stroškov, ki bi prekoračili načrtovane. Iz 
gradiva, ki so ga pripravili na ministrstvu se tudi lahko razbere, da nameravajo uporabiti 
različico financiranja v razmerju 50:50 odstotkov med lastniškimi in dolžniškimi viri. Ta naj 
bi bila optimalna, ker naj bi holdingu HSE zagotavljala nemoteno finančno poslovanje pri 
ostalih manjših projektih in sprotni realizaciji. Toda pred tem bodo morali v samem holdingu 
rešiti morebitna nesoglasja znotraj odvisnih družb, ker le-te verjetno ne bodo pripravljene 
vložiti vseh razpoložljivih finančnih sredstev v ta projekt. V ta namen naj bi minister za 
okolje in prostor podpisal z direktorji vseh družb pogodbo o obvladovanju. Iz povedanega 
torej lahko sklepamo, da je precej stvari še nedorečenih in neuradnih, zato lahko pričakujemo 
še veliko sprememb in pa tudi časovnih zamikov. Projekt mora namreč zaradi državnega 
lastništva najprej skozi proceduro v državnem zboru, kar pa prav gotovo ne bo šlo gladko, saj 
so poslanci imeli veliko pripomb že ob prvem prebiranju gradiva (Kocbek, 2002c, str. 14).  
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Drugi projekt, ki je trenutno aktualen v Sloveniji, je graditev elektrarn na veter na planoti 
Golič na Krasu. Tudi pri tem projektu je že v osnovi veliko spornega. Gre namreč za območje 
predlaganega naravovarstvenega parka, in sicer Kraškega regijskega parka, ki je začrtan tudi v 
Uradnem listu, kjer je označen kot obvezno plansko republiško izhodišče (Uradni list RS, 
št.38/2001). To območje zajema veliko naravnih vrednot, kot so kraške jame, apnenčaste 
stene, ogrožene rastline in živali, še posebej nekatere vrste ptic. Po drugi strani pa je podjetje 
Elektro Primorska pred časom dalo izdelati posebno analizo prostorskih potencialov za 
postavitev vetrnih elektrarn. Lokacija planine Golič naj bi bila primerna predvsem zaradi 
vetrnega potenciala, prevetrenosti in sorazmerno velike prostorske zmožnosti (Trampuš, 
2002, str. 28-29).  
 
Ministrstvo za okolje in prostor je rezultate raziskave precej hitro pregledalo in preko enega 
izmed svojih uradov sprožilo zahtevo po pridobitvi naravovarstvenih smernic, z razlogom 
postavitve energetskih objektov. Na ta dejanja so se hitro odzvali tako civilna družba kot tudi 
strokovnjaki. Biologi so opozorili na pogoste trke ptic z vetrnicami, ki imajo lahko pogubne 
posledice za populacijo nekaterih ogroženih vrst, gradnja elektrarne bi uničila suhe kraške 
travnike, saj bi vsaka vetrnica imela betonske temelje, ki bi uničili okrog 25 kvadratnih 
metrov naravnega okolja, pri čemer naj bi bilo vseh vetrnic približno 80. Poleg vsega 
navedenega bi morali zgraditi novo prometno infrastrukturo, ker obstoječa ni primerna za 
težak transport, potrebno pa bi bilo zgraditi tudi novo transformatorsko postajo za povezavo z 
daljnovodom. Na koncu pa se zastavlja še vprašanje, če je kinetična energija vetra sploh 
primerna za spreminjanje v električno zaradi svoje nestabilnosti in sunkovitosti, kajti s 
prekinitvami v dobavi ali pa s preobremenitvami generatorjev ni mogoče zagotavljati 
optimalnega izkoristka energije. Po drugi strani pa verjetno tudi za takšne anomalije obstajajo 
rešitve, saj je poznanih veliko primerov v svetu, kjer elektrarne na veter obratujejo rentabilno 
(Pihler, 2002, str. 29).  
 
Zanimive so tudi napovedi glede naše edine jedrske elektrarne, NEK iz Krškega. Znan je rok, 
ko naj bi ta elektrarna prenehala z obratovanjem, in sicer leto 2023. Vendar so nedavne 
analize vode iz reaktorja po tako imenovani Westinghousovi analizi pokazale, da se da 
obratovanje podaljšati za 20 ali pa celo 40 let, veliko pa naj bi bilo tudi odvisno od 
nacionalnih in ekonomskih interesov, ki jih odločitev o tem prinaša. V primeru takšnih 
odločitev bi bilo potrebno pripravljati program za podaljšanje že čez  tri leta, da bi lahko 
pravočasno uskladili urnik podaljšanja in predvideli nujne naložbe, za katere je seveda 
potrebno izvesti predhodne izračune o obsegu in višini le–teh. Vendar lahko po izkušnjah v 
svetu, ki kažejo, da se zelo izplača podaljševati življenjsko dobo, pričakujemo pozitivne 
rezultate. To počnejo predvsem v ZDA, od koder tudi izvira naša regulativa za jedrsko 
varnost, pa tudi v Franciji se odločajo za podobne korake. Podaljšana življenjska doba jedrske 
elektrarne ne vpliva na stroške njene razgradnje, vpliva pa na stroške skladiščenja 
radioaktivnih odpadkov, kar bi lahko bila v Krškem precejšnja ovira. Strokovna javnost v 
Sloveniji podpira ta projekt, zanimivo pa je, da tudi pretežen del politične javnosti ne 
nasprotuje, pri čemer pa seveda vsi čakajo na razplet dogovora o lastništvu s sosednjo 
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Hrvaško. Tu gre predvsem za vprašanja vezana na skladiščenje jedrskih odpadkov in o delitvi 
koristi takšnega podaljšanja obratovanja (Košir, 2002a, str. 2).   
 
 
4.1.2.  PORABA 
 
Pri porabi električne energije je v svetu v zadnjih letih zaznati stalno progresivno smer, kar je 
značilnost tudi pri nas. Razloge za takšen trend lahko iščemo v rasti gospodarstva, glavni 
energetski vir v industriji s sodobno visoko tehnologijo je namreč elektrika. 
V Sloveniji je rast porabe v letu 2002 nad vsemi pričakovanji, saj je bilo do konca maja 
porabljenih skoraj 4,8 milijarde kilovatnih ur elektrike, kar je za 6,7 odstotka več kot v 
enakem obdobju lani in celo za 2,5 odstotka  več, kot je bilo predvideno v energetski bilanci. 
Vzrok temu je predvsem povečana poraba pri upravičenih odjemalcih, ki zaradi povečanega 
obsega proizvodnje, vsi po vrsti trošijo več energije, kot so predvidevali. Poleg upravičenih 
odjemalcev se poraba povečuje tudi pri tarifnih odjemalcih (beri gospodinjstva), ki povečujejo 
porabo zaradi rasti življenjskega standarda in pa zaradi relativno nizke cene električne 
energije v primerjavi z ostalimi energenti. Zanimiv je  primer, ki so ga posredovali na Elesu, 
da se v zadnjih letih poraba električne energije skozi poletje v primerjavi z zimo nič kaj 
bistveno ne zmanjša, ker veliko ljudi uporablja klimatske naprave. Po ocenah, ki so bile 
pripravljene na zahtevo Ministrstva za okolje in prostor, se bo poraba pri nas v naslednjih 
petih letih stalno povečevala po približno 2,5 odstotni stopnji. Takšna rast je tudi primerljiva z 
evropskim povprečjem, kjer imajo 3 odstotno letno rast. Pri našem največjem ponudniku 
električne energije holdingu Slovenske elektrarne, kjer imajo največ podatkov o odjemu in 
potrebah odjemalcev, pa imajo še bolj optimistična pričakovanja, saj napovedujejo kar 3 do 4 
odstotno rast (Kocbek, 2002f, str. 14).  
 
Glavnino odjema pri nas predstavljajo upravičeni odjemalci, ki porabijo kar 65 odstotkov 
vsega odjema. Vseh upravičenih odjemalcev je okrog 9000, pri čemer največjih šest 
odjemalcev predstavlja kar 23 odstotkov odjema. Ti največji upravičeni odjemalci, med 
katerimi so Talum iz Kidričevega, TDR Metalurgija in ostali, imajo električno energijo za 
glavni proizvodni strošek pri svojem poslovanju. Zato za njih podražitev elektrike za samo 
eno desetinko odstotka lahko pomeni že povsem drugačne poslovne rezultate na letni ravni. 
Zaradi takšnih dejstev upravičeni odjemalci neprestano težijo k zniževanju cen njihovega 
glavnega energenta. Ravno to je bil tudi povod temu, da so pred kratkim sklenili ustanoviti 
združenje tako imenovani pool, v okviru Centra za energetsko učinkovitost (CEU) na inštitutu 
Jožef Štefan. V pool je združenih 13 srednje velikih in velikih odjemalcev, ki porabijo 30 
odstotkov električne energije v Sloveniji. Cilj njihovega združenja je seveda znižanje cen, kar 
so tudi izpostavili, kajti želijo, da se cene znižajo na nivo iz leta 2001, ki je primerljiv z 
evropskim. Za leto 2002 je namreč le redkim odjemalcem uspelo skleniti pogodbe o dobavi 
po konkurenčnih cenah, čeprav je po EZ dovolj podlage, ki sili vse udeležence na trgu, da 
ravnajo racionalno in poslujejo z minimalnimi stroški in na ta način ponujajo elektriko ceneje. 
Podjetja, ki so združena v pool, zagotavljajo, da so že vsa po vrsti izvedla ukrepe za 
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učinkovito rabo energije in na ta način znižala stroške, kolikor je bilo mogoče (Kocbek, 
2002e, str. 15).  
 
Vendar je dejstvo, da so proizvajalci lani ustanovili holding in na ta način posredno omejili 
konkurenco in postavili monopol. Poleg tega so se tudi pri distribucijskih podjetjih začele 
pojavljati težnje po združevanju, vendar pa je Urad za varstvo konkurence v letu 2001 izdal 
odlok, s katerim prepoveduje združevanje distribucijskih podjetij. Zato lahko pool odjemalcev 
razumemo kot odgovor na združenje proizvajalcev, ker si bodo na takšen način odjemalci 
zagotovili močnejši pogajalski položaj. Največjim šestim odjemalcem je že od začetka 
letošnjega leta dovoljeno iskati ponudnike tudi v tujini, kar so nekateri tudi izkoristili, ostali 
pa bodo to možnost dobili po 1.1. 2003, ko se bo trg odprl tudi navzven. Odjemalci se poleg 
neugodnih cen srečujejo še z drugimi nevšečnostmi, kot je plačevanje omrežnine, ki znaša 40 
tisoč tolarjev na kilovatno uro, in pa ukinjanjem ugodnosti za odjem po napovedih, to je tako 
imenovani obračun jalove energije. Že pri razpisu za dobavo električne energije za leto 2003 
načrtujejo skupen nastop, prek katerega bodo vsi člani pridobili ponudbe in jih ocenili ter se 
začeli pogajati o okvirno ponudbi za dobavo. Takšen način določanja cen so preizkusili že 
tudi drugod po svetu, še posebej pa se je izkazal za učinkovitega v Avstriji. 
 
Iz vsega povedanega lahko sklepamo, da se Slovenija počasi spreminja iz neto izvoznika 
električne energije v neto uvoznika. To pomeni, da bo potrebno v prihodnje dosegati nižjo 
stopnjo porabe električne energije kot bo stopnja rasti BDP. To bomo lahko dosegli le s 
prestrukturiranjem celotnega gospodarstva iz pretežno industrijskega v pretežno storitvenega 
ter z uporabo novejših tehnologij v gospodarstvu, ki bolj učinkovito in racionalno trošijo 
energijo. Prav tako bo treba zasledovati ustrezne cene električne energije, ki bo temeljila na 
proizvodnih stroških, ki bodo primerljivi s tistimi iz držav EU. 
 
 
4.2.  RAZVOJNE POTI NA BORZI 
 
Sprostitev trgovanja z električno energijo pomeni hkrati tudi prihod številnih novih 
udeležencev, ki imajo seveda različne želje o pogojih trgovanja, s katerimi bi lahko 
uveljavljali svoje interese. Tem težnjam se lahko ustreže pri trgovanju z nestandardiziranimi 
pogodbami. Vendar pojav takšnih pogodb pomeni zmanjšano likvidnost na trgu, ker se 
povečuje število udeležencev pri posredovanju, prav tako se povečujejo transakcijski stroški,  
pojavljajo pa se dolgi in zahtevni postopki pri usklajevanju pogodb. Standardizirane pogodbe 
pa zadostujejo vsem tem pogojem na trgu, znano je namreč, da ravno nejasnosti pri trgovanju 
z električno energijo predstavljajo glavno oviro pri sklepanju pogodb.  
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4.2.1.  SPLOŠNI SPORAZUM EFET 
 
Tako je standardizacija pogodb pomemben korak pri ustvarjanju likvidnega, transparentnega 
in učinkovitega trga. Kljub temu še vedno obstajajo pravne in politične ovire, ki otežujejo 
postopek odpiranja trgov. Vendar se povsod po svetu, kjer so v teku procesi deregulacije, 
pojavljajo težnje po oblikovanju bolj ali manj standardiziranih pogodb. Tako obstajajo po 
svetu razne organizacije, ki skrbijo za oblikovanje standardiziranih pogodb. Najbolj znane 
med njimi so NORDPOOL v Skandinaviji, CALPOL v Kaliforniji, NETA v Veliki Britaniji. 
V Evropi pa je najmočnejša organizacija, ki se zavzema za trgovanje s standardiziranimi 
pogodbami na prostem trgu z energijo in plinom, Evropska federacija trgovcev z energijo  
(European Federation of Energy Traders ali EFET). Ta organizacija je razvila splošni 
sporazum za dobavo in prevzem električne energije, ki se vse bolj pogosto uporablja pri 
mednarodnem trgovanju kot pogodbena podlaga. Namen tega sporazuma je vpeljati red in 
transparentnost na prosti trg z natančno opredeljenimi pogoji transakcij. Ta sporazum je v 
bistvu standardiziran terminski posel. Na nepristranski način se skušajo določiti pravice in 
dolžnosti tako ponudbene strani kot tudi strani povpraševanja. Vendar ta sporazum kljub temu 
strankam omogoča, da do neke mere po svojih željah in interesih oblikujejo medsebojna 
razmerja, tveganja in pa proizvode, ki so predmet trgovanja. Ključna vrednost tega sporazuma 
naj bi torej bila v tem, da po eni strani stranke zavezuje z enotnimi pogoji, po drugi strani pa 
jim omogoča prilagajanje do neke mere. Slovenija je tako kot tudi druge države sredi procesa 
liberalizacije. Zato lahko v prihodnosti pričakujemo tudi v Sloveniji uveljavitev tega 
sporazuma ali pa vsaj povzetje nekaterih delov (Splošni sporazum EFET, 2002).   
 
Struktura sporazuma je naslednja: naslovna stran, splošni sporazum, izbirna pola ter različni 
dodatki, ki se nanašajo na opredelitev pojmov, na ločena potrdila posameznih pogodb in na 
trgovanje preko državnih ali drugih meja. Splošni sporazum vsebuje standardizirana 
pogodbena določila, vsebina posameznih pogodb pa je vseeno različna, odvisno od tega, kako 
se stranke pogajajo o posamezni transakciji in s tem opredelijo pogodbena določila v izbirni 
poli in dodatkih k pogodbi. Izbirna pola se sklicuje na določila iz samega sporazuma in 
omogoča pogodbenim stranem med pogajanji hitro sprejeti ali pa ovreči posamezna določila 
in tako opredeliti elemente posamezne pogodbe, med katere med drugim spadajo garancije, 
zavarovanja, pristojne banke in številke računov. Dva izmed dodatkov se nanašata na 
potrditev pogodbe, če je cena energije v pogodbi fiksna ali pa če le-ta drsi. Ta dva dodatka 
določata bistvene parametre, kot so cena, količina energije, čas, zmogljivost, točka dobave in 
prevzema in napetostni nivo. Naslednja dva dodatka  se nanašata na potrditev oziroma 
zavrnitev prodajnih in nakupnih opcijskih pogodb. Tu gre za podobno stvar kot pri prejšnjih 
dveh, je pa pomembna razlika pri določitvi vrst opcij, določitvi roka zapadlosti, premije in 
datum plačila premije.  Namen tega dela sporazuma je v tem, da se  poenoti izrazoslovje in s 
tem zmanjša tveganje, da bi prišlo do nesporazumov.  Znano je namreč, da so na odprtih trgih 
spori nekaj povsem vsakdanjega, kajti kljub še tako enoznačni opredelitvi strokovnih 
terminov, se najdejo različna tolmačenja, ki vodijo do nesporazumov. Posledica tega je 
dodatek z opredelitvijo pojmov. Pomembnost tega dodatka je tudi zaradi tega, ker se 
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uveljavljenim terminom stalno pridružujejo novi pojmi, ki jih je potrebno objasniti (Podjed, 
2002a, str. 28, 36-37).  
 
Poleg vsega navedenega ima sporazum še veliko določil, ki se nanašajo na temeljne 
obveznosti dobave in prevzema ter izdelave in prijave voznih redov. Opredeljena je tudi 
kakovost električne energije z električnim tokom, frekvenco in napetostjo, kot to določajo 
veljavni standardi. Določeno je tudi, kako se izmenjuje dokumentacija pri trgovanju in pa kdo 
je upravičen do povračila stroškov pri morebitnem neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti.  
 
O pomembnosti določil, ki govorijo o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti, priča poglavje, 
ki govori o tem na zelo natančno opredeljen način v posebnem poglavju. S povečevanjem 
števila udeležencev se namreč pojavi vse več neizkušenih trgovcev, ki imajo pogosto težave 
pri trgovanju, kar lahko pripelje do likvidnostnih težav in do nezaupljivosti na trgu. Lahko se 
poveča število stečajev podjetij, pride lahko do poostrenega konkurenčnega boja med 
udeleženci, kar lahko pripelje do anomalij na trgu in v končni fazi do sporov, ki nikomur ne 
koristijo in ponavadi prinašajo ogromne stroške. Tako lahko opredelitev neizpolnjevanja 
pogodbenih določil razdelimo na naslednje kategorije (Podjed, 2002b, str. 25-26):  
- opredelitev višje sile, vključno z opredelitvijo dolžnosti obveščanja, 
- opredelitev metode določanja odškodnine v primeru neizpolnjevanja dobav in/ali   
   prevzema električne energije, 
- opredelitev pravice do prekinitve vseh dobav v primeru neplačevanja, opredelitev pravic  
   do navadnih ali pa avtomatskih prekinitev pogodb ter prekinitev pogodb zaradi   
   materialnih razlogov, 
 - določena so tudi izhodišča za način izračuna odprtih zneskov pri prekinitvah pogodb in     
   omejitve pri jamstvih pogodbenih strank. 
 
Sporazum EFET precej obsežno razlaga tudi cenovno področje, obračune in plačilo      
davkov. Sem med drugim spadajo načini obračuna, postopki pri obračunavanju neto  saldov, 
zamudne obresti, način izpodbijanja računov, pogoji in roki plačila, pri drsečih cenah pa 
druge referenčne cene. Pri davkih je pomembno katera stranka in kdaj je dolžna poravnati 
davke in druge dajatve. Tukaj lahko pride tudi do položaja, ko je po zakonu dolžna plačati 
davek prva pogodbena stranka, vendar so določeni razlogi privedli do tega, da bi ga morala 
plačati druga pogodbena stranka. V takšnem primeru mora priti do sporazuma med strankami. 
Nadalje se v sporazumu opredeljuje, kako se ravna v primeru, če so uvedene nove vrste, pri 
odbijanju davkov od plačil in tako naprej (Splošni sporazum EFET, 2002).     
  
 
4.2.2.  MOŽNI NOVI TRGI IN PREDMETI TRGOVANJA 
 
Na dereguliranih trgih z električno energijo so dvostranske zaprte trge nadomestile nekatere 
druge oblike trgov, ki so s seboj prinesli nove možnosti trgovanja za udeležence. Znano je, da 
struktura in značilnost trga pomembno vplivata na kupoprodajne odnose, tveganja in finančne 
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rezultate poslovanja. Zato bodo v nadaljevanju predstavljeni nekateri možni trgi, ki obstajajo 
po svetu na razvitih dereguliranih trgih, ki bi lahko prišli v poštev tudi za Slovenijo, kasneje 
pa še izvedeni finančni instrumenti, s katerimi se na takšnih trgih posluje.  
     
Dvostranski prosti in organizirani trg 
Pod besedno zvezo dvostranski prosti trg (tudi OTC ali bilateral) razumemo trg, kjer se prosto 
sklepajo dvostranske pogodbe med dvema pogodbenima strankama, ki se med seboj poznata. 
Kraj sklepanja pogodbe ni geografsko določen, kar predstavlja tudi prvo razliko glede na 
organizirani trg (oganized market), ki ima centralizirano mesto trgovanja. Na prostem trgu so 
tržni subjekti povezani s telekomunikacijsko opremo ali pa računalniško komunikacijo, lahko 
pa se tudi srečujejo osebno. Ta trg je manj likviden kot organizirani. Najbolj tipični 
instrumenti za trgovanje so pogodba za polno oskrbo (full supply), nestandardizirani 
terminski posel (forward), zamenjava (swap) in pa opcija (option). Ti instrumenti bodo 
nekoliko podrobneje opisani v nadaljevanju. Pogodbe se sklepajo zaradi prej izraženih 
ekonomskih in tudi drugih interesov, pri čemer je lahko prisoten posrednik, ni pa to nujno. 
Ker so pogoji in pravice, ki so označeni v pogodbah, lahko zelo različni glede na pogajalska 
izhodišča kupca oziroma prodajalca, lahko stroški sklepanja takšnih pogodb predstavljajo tudi 
zelo visoke zneske. Ravno ti pogoji, ki so lahko tako različni, predstavljajo glavno značilnost 
trgovanja na teh trgih, kajti gre za trgovanje s tveganji o dobavi oziroma plačilu. Takšni trgi 
so zaenkrat najpomembnejši v Evropi, čeprav vedno večjo veljavo dobivajo tudi organizirani 
trgi in pa trgovanje preko interneta. Tudi pri nas se sklepajo dvostranske pogodbe za 
kupoprodajo električne energije, vendar tarifni odjemalci zaenkrat še ne morejo prosto izbirati 
dobavitelja na trgu (Podjed, 2002c, str. 24).  
 
Kot smo že omenili, je organizirani trg centralno mesto, kjer se trguje z energijo, torej borza 
električne energije. Tu se ponudba in povpraševanje srečujeta na organiziran način. Glavna 
značilnost takšnega trgovanja je transparentnost cen instrumentov trgovanja, zaščita pred 
tveganji za udeležence, likvidnost in možnost načrtovanja proizvodnje in porabe energije. Na 
takšnih trgih se srečujejo predvsem večja podjetja, ker trgovanje zahteva precej znanj in 
finančnih sredstev. Proizvodi, s katerimi se trguje, so standardizirani, najbolj običajna pa sta 
fizični dnevni trg električne energije in izvedene finančne terminske pogodbe (futures) ter 
opcije. V Sloveniji imamo tako organiziran trg, da se trguje s fizičnimi proizvodi. 
 
Trg energije, trg prenosnih zmogljivosti in trg sistemskih storitev    
Glede na čas lahko trg energije delimo na dolgoročni trg, srednjeročni trg in dnevni trg, ki se 
deli naprej na trge, kjer se trguje z energijo proizvedeno in porabljeno tekoči naslednji dan, trg 
v okviru tekočega dneva, urni trg in trg v realnem času. Prav tako lahko po časovni 
komponenti ločimo trg prenosnih zmogljivosti, ker seveda obstaja na tem trgu povpraševanje 
ob določenem času, ki presega tehnične zmogljivosti. V takšnih primerih je potrebno 
primerno razdeliti obstoječe zmogljivosti, za kar obstaja tudi trg pravic do prenosa, ki v 
Evropi še ni kaj dosti uveljavljen, je pa poznan v ZDA. Lastnik takšnih pravic lahko izkorišča 
prenos energije iz rezerviranih zmogljivosti in tako zasluži z razlikami v ceni na določenih 
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točkah prenosne poti. Prav tako se razvijajo v svetu tudi trgi za sistemske storitve, kar 
praktično pomeni rezerviranje rezervnih zmogljivosti. Tako se je v Veliki Britaniji razvil celo 
trg za jalovo energijo. Razvoj takšne vrste trgov je pomemben predvsem za upravljalce 
omrežij (Podjed, 2002c, str. 33).  
 
Trg  fizičnih in trg finančnih proizvodov 
Prvi trg predstavlja trgovanje s produkti električne energije (izraženo v MWh ali kWh) in 
moči (izraženo v MW ali kW). Tukaj se trguje z električno energijo, ki bo proizvedena in 
porabljena, in z električno močjo, ki bo dana na voljo in lahko tudi izkoriščena. Po drugi 
strani pa obstaja trg finančnih proizvodov, kjer obstaja veliko izvedenih proizvodov, če 
naštejemo samo najbolj značilne: pogodbe za polno oskrbo (full supply), terminske pogodbe 
(futures), terminski posli (forward), opcije (options), zamenjave (swap). Podlaga za trgovanje 
je tu poglavitni instrument, ki je v našem primeru elektrika. Trguje pa se na podlagi 
predvidljive povezave med osnovnim instrumentom in izvedenim. Tako lahko isti ekonomski 
učinek dosežemo, če investiramo v ustrezno pozicijo pri izvedenem instrumentu, kot če bi 
investirali v ceno električne energije. Poleg teh finančnih instrumentov, ki se imenujejo 
izvedeni finančni instrumenti prve generacije, obstajajo še izvedeni finančni instrumenti druge 
generacije, ki imajo podlago za trgovanje v instrumentih prve generacije. Na takšen način 
lahko dobimo npr. opcijo na finančno terminsko pogodbo. Takšni instrumenti so se razvili 
predvsem zaradi potreb udeležencev na trgu po dodatnem zaslužku in zavarovanji pred 
tveganji. Zato se takšni instrumenti, imenovani tudi hibridni, vedno znova razvijajo. Na 
takšnih trgih se dogaja, da se ena in ista električna energija večkrat kupi in proda še preden je 
bila proizvedena in porabljena.  Vendar mora za obstoj takšne palete različnih vrst 
instrumentov obstajati dovolj velik in likviden trg, zato jih v Sloveniji ni realno pričakovati, 
vsaj v tako velikem obsegu kot drugod po največjih borzah ne (Podjed, 2002d, str. 40).     
 
Po predstavitvi možnih trgov za električno energijo je smiselno na kratko predstaviti tudi 
nekatere najbolj pogoste produkte za trgovanje, nekateri so bili že predhodno omenjeni. Pod 
temi produkti pravzaprav razumemo različne vrste kupoprodajnih odnosov. 
 
Dolgoročna nakupna pogodba (Power Purchase Agreement) 
Takšne vrste pogodb so se razvile zaradi interesov podjetij, ki so vršila oskrbo na nekem 
področju in so si z dolgoročnimi pogodbami zagotovila financiranje izgradnje novih 
proizvodnih zmogljivosti. Ponavadi je bil rok v pogodbi enak času ekonomske življenjske 
dobe posamezne elektrarne. Najtežje določljiv parameter je cena, ki pomeni dolgoročno 
varnost in stabilnost prihodkov za proizvajalca. Zaradi dolgoročnosti so takšne pogodbe 
pogosta ovira pri odpiranju trgov in tudi v nasprotju s pravili o varovanju konkurence. Znani 
so tudi primeri, ko je kakšno veliko podjetje, ki je imelo v svoji državi dovolj moči s 
sklepanjem velikega števila dolgoročnih pogodb, praktično zaprlo trg. V takšnih primerih je 
največkrat posredovala vlada, ki je zakonsko skrajšala veljavnost pogodb in pa tudi 
koncentracijo moči (Crookes, 1999, str. 63-68). 
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Terminski posel (Forward Contract) 
Ta vrsta pogodbe je opredeljena kot sporazum med dvema strankama, ko se ena od strank 
obveže, da bo prodala vnaprej določeno količino električne energije drugi stranki po vnaprej 
določeni ceni na točno določen datum v prihodnosti. Takšen posel se torej uporablja za 
fiksiranje nakupne cene za dobave v prihodnosti. V primeru, da cena poraste, bo kupec 
zabeležil dobiček za razliko med ceno, ki je v pogodbi, in dejansko ceno. V nasprotnem 
primeru, da cena pade, pa se zgodi ravno obratno, pri čemer kupec utrpi izgubo. Takšni posli 
so lahko povsem standardizirani ali pa vključujejo še mnoge druge elemente, kot so mesto 
dobave, opredelitev višje sile, način in rok plačila, jamstva in podobno. Terminski posli se 
pogosto uporabljajo zaradi svoje fleksibilnosti pri uporabi, velikokrat pa nastajajo tudi visoki 
transakcijski stroški, ker vsebujejo takšne pogodbe veliko število določil, ki odražajo želje 
pogodbenih strank. Nadalje lahko ločimo terminske posle s fizično in finančno poravnavo. Pri 
fizični gre za normalno izpeljan terminski posel, medtem ko pri finančni poravnavi imetnik 
nakupne pozicije plača razliko v dejanski ceni in pogodbeno določeni ceni. Če je razlika 
pozitivna, plača poravnavo, če pa je negativna, je upravičen do zneska poravnave. Obstajajo 
standardizirani in nestandardizirani tipi terminskih pogodb. Razlika med njimi je v tem, da so 
pri standardiziranih pogodbah določila fiksno vnaprej določena. Na razvitih trgih so razlike v 
ceni relativno majhne, tako da ni veliko prostora za špekulante, ki želijo zaslužiti z arbitražo 
(Baker 1998, str. 3). 
 
Opcijska pogodba (Option Contract) 
To je izvedeni finančni posel, kjer se prodajalec opcije zavezuje, da bo prodal (nakupna 
opcija), oziroma kupil (prodajna opcija) v pogodbi določeno količino energije po določeni 
izvršilni ceni, če bo kupec opcije to zahteval. Ločimo ameriški in evropski tip opcije. Pri 
ameriškem se lahko posel sklene kadarkoli do vključno dneva zapadlosti opcije, pri 
evropskem tipu pa le na dan zapadlosti. Kupec prodajne opcije si torej kupi pravico, da lahko 
v času trajanja pogodbe nasprotni strani proda določeno količino energije po tedaj veljavni 
ceni, in obratno, kupec nakupne opcije dobi pravico, da lahko od prodajalca opcije v 
izvršilnem času kupi določeno količino energije, če mu cena ustreza. Prodajalec opcije prejme 
premijo v višini cene opcije, ki pomeni nagrado za prevzem tveganja. Višina te premije je 
tržno določena glede na ponudbo in povpraševanje ter nestanovitnost cen. Tudi tukaj se tako 
kot pri ostalih instrumentih ločijo opcije na standardizirane in nestandardizirane ter na 
pogodbe s fizično in finančno poravnavo, pri čemer je razmejevanje po enakem principu kot 
je bilo že prej omenjeno (Smithson, 1998, str. 35).  
 
Zamenjava (Swap Contract) 
Gre za dogovor med dvema pogodbenima strankama o zamenjavi dveh različnih obveznosti 
ali denarnih tokov. Stvar je podobna neposredni menjavi, vendar do nje ne pride zaradi tega, 
ker ne bi bilo denarja za nakup tiste druge stvari, ampak ker obe strani hočeta ravno 
zamenjavo svoje stvari za tisto, ki jo ponuja nasprotna stran. Na zamenjavo lahko gledamo 
tudi kot na serijo terminskih poslov, pri čemer sta obe stranki izpostavljeni tveganju skozi 
daljše obdobje. Zaradi specifičnosti električne energije kot blaga je prišlo do prilagoditev 
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zamenjav. Tako srečamo zamenjave krajevne osnove, ko stranki menjata energijo iz dveh 
lokacij, pri čemer pride do razlik v ceni zaradi prenosnih stroškov in tveganj pri prenosu. 
Drug tak primer je zamenjava stalne cene za drsečo ceno, ko prva stranka plača fiksno ceno in 
sprejme drsečo, druga stranka pa ravno obratno. Na takšen način se lahko mnoga proizvodna 
podjetja, ki jim je električna energija največji proizvodni strošek, zavarujejo pred 
spremembami cene elektrike navzgor, v primeru da cena pade, pa seveda niso naredili dobre 
poslovne poteze. Zato je tukaj pomembno dobro predvidevanje gibanja cen za vnaprej 
(Ribnikar, 1994, str. 181). 
 

      Poleg teh najbolj osnovnih instrumentov, ki so bili opisani, obstaja še cela vrsta instrumentov, 
ki so več ali manj izpeljani iz osnovnih, zato jih bomo tukaj samo našteli. Dobavna pogodba 
je pogodba, ki lahko vključuje vse elemente terminskih in ostalih poslov, je pa zanjo najbolj 
značilna fleksibilnost pri določanju pogodbenih količin. Opcija na finančno terminsko 
pogodbo je podobna navadni opciji, le da je referenčna cena terminska in ne trenutna. Opcija 
na dvojni premijski posel je še nekoliko bolj zapletena in neobičajna, nanaša pa se na razliko 
med nakupno in prodajno opcijo. Pogodba za polno oskrbo je pogodba za odjem kakršnekoli 
količine energije po pogodbeni ceni in nudi fleksibilnost porabe. Nato obstajajo še pogodbe s 
kapico in navzdol omejeno ceno ter ovratnice. Tukaj že ime opiše pogodbene pogoje. Pri 
kapici je cena navzgor omejena, pri navzdol omejeni ceni navzdol, ovratnica pa pomeni ceno 
v nekih mejah. Na koncu pa lahko omenimo še vremensko izvedene finančne instrumente in 
pogodbe za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov (Podjed, 2002d, str. 43). 

 
 

4.3.  EKOLOGIJA IN ELEKTRIČNA ENERGIJA 
 
Uporaba obnovljivih, to je ekološko nespornih virov energije, je čedalje večja. Med te vire 
energije uvrščamo naslednje: veter, sončna energija, bioplin, biomasa in geotermalna energija. 
Z odpiranjem in liberalizacijo trgov energije pa se to samo še pospešuje. Slovenija je tudi 
zakonsko podprla projekte nove ekološke usmeritve z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list 
RS, št.56/99), v katerem so opredeljeni naslednji cilji:  
- trajno ohranjanje vitalnosti narave, biološke raznovrstnosti in avtohtonosti biolških vrst,    
  njihovih habitatov ter ekološkega ravnotežja, 
- ohranjanje raznovrstnosti in kakovosti naravnih dobrin, naravnega genskega sklada in  
  ohranjanje rodovitnosti zemljišč, 
- ohranjanje in obnavljanje pestrosti ter kulturne in estetske vrednosti krajine in naravnih  
   vrednot, 
- zmanjševanje rabe naravnih virov, snovi in energije. 
 
Tako je v sosednji Avstriji že od 1. oktobra 2001 urejeno, da mora vsako gospodinjstvo, ki 
želi električno energijo proizvedeno na ekološki način, to energijo tudi dobiti. V Avstriji so na 
tem področju še posebej  dejavni, kar lahko občutijo tudi sosednje države, na katere Avstrijci 
neprestano izvajajo pritisk za zapiranje ekološko škodljivih generatorjev energije. Te svoje 
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zahteve pogojujejo celo s pritiskom na EU, kjer želijo doseči večji vpliv unije na države 
kandidatke za vstop v EU. To izkušnjo ima tudi Slovenija, ki ji je Avstrija celo zagrozila z 
vetom na vstop, če ne zapremo krške jedrske elektrarne.  
 
V evropski komisiji so določili cilj, ki je bil predstavljen v beli knjigi z naslovom Energija za 
prihodnost, da se mora delež energije iz obnovljivih virov iz sedanjih 6 odstotkov do leta 
2010 povečati na 12 odstotkov v uniji. To je res ambiciozno postavljen cilj, saj se bo ta delež 
kar podvojil. Unija namerava to doseči s pospeševanjem proizvodnje s subvencijami za 
ekološko energijo, kar naj bi bilo utemeljeno z načrtovanim sprejetjem smernice EU za 
subvencioniranje električne energije iz obnovljivih virov. 
 
Ekološka elektrika je tista, ki je proizvedena na napravah, ki na podlagi trdne ali tekoče 
domače biomase, bioplina, deponijskega plina, plina iz čistilnih naprav, geotermalne energije, 
energije iz vetra in sončne energije proizvajajo električno energijo. Sem lahko prištevamo tudi 
sežigalnice z možnostjo izrabe mešanice različnih vrst energentov in sežigalnice, ki 
proizvajajo energijo iz odpadkov z visokim deležem biološko razkrojivih odpadkov. 
 
Spet lahko za primerjavo ali pa za zgled pogledamo, katere korake so tukaj storili v sosednji 
Avstriji in kako imajo urejene nekatere stvari. Cena tako proizvedene elektrike mora biti 
plačana s strani upravljalcev distribucijskih omrežij po najmanj tisti tarifi, ki jo določa 
pravilnik. Delež električne energije, ki jo upravljalci distribucijskega omrežja dostavljajo 
končnim uporabnikom, mora biti sedaj najmanj 1-odstoten, po prvem oktobru 2003 najmanj 
2-odstoten, po prvem oktobru 2007 pa že najmanj 4-odstoten. V primeru, da upravljalec ne 
zagotovi takšnega odstotnega deleža, mora plačati posebno nadomestilo, ki gre v sklad, iz 
katerega se kasneje plačujejo subvencije za proizvodnjo ekološke električne energije.  
 
Pri trgovanju z električno energijo na borzi morajo trgovci in dobavitelji v ekološki energiji 
prikazati delež posameznih energentov v celotni količini. Na računu mora biti razvidno, iz 
katerega primarnega energenta je bila dobavljena energija proizvedena, kar je tudi zapisano v 
avstrijskem zakonu, ki ureja področje energetike. Zakon predvideva tudi morebitne kršitve v 
obliki napačnega posredovanja podatkov, ki se sankcionirajo ne le s kaznovanjem, ampak tudi 
z odvzemom licence za trgovanje z električno energijo. V letu 2001 so oblikovali tudi 
posebne subvencije za male hidroelektrarne z močjo generacije do 10 MW. Te elektrarne 
imajo 8-odstotni tržni delež. Upravljalci  teh hidroelektrarn lahko izdajo certifikat za prodano 
energijo glede na količino te energije. Trgovci, ki imajo sedež v državi, morajo tako na 
podlagi tega certifikata dokazovati, da je bilo res teh 8 odstotkov električne energije prodane 
končnim odjemalcem proizvedene v malih hidroelektrarnah znotraj države. Na tak način 
želijo vzpostaviti sistem trgovanja s certifikati o poreklu električne energije (Umweltschutz, 
2001, str. 32-34). 
  
Tudi v Sloveniji smo pred kratkim storili prve korake v spodbujanju pridobivanja električne 
energije iz obnovljivih virov. Vlada je na eni izmed svojih sej v aprilu 2002 sprejela uredbo, 
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ki določa pogoje in zagotovljene cene za odkup elektrike iz obnovljivih virov za naslednjih 
deset let. To so pri nas cene za tako imenovane kvalificirane proizvajalce, ki to energijo 
proizvajajo. Po svoji vsebini je to v bistvu uredba, ki govori o subvencijah za spodbujanje 
zelene elektrike, kar je že v veljavi v enajstih državah EU.  Pri nas je delež te električne 
energije 3,6-odstoten, medtem ko je povprečje EU kar 14 odstotkov, do leta 2010 pa se celo 
namerava povečati na 22 odstotkov (Vilfan, 2002, str. 5).  
 
Pogoji za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca so določeni v EZ in tudi v uredbi iz 
leta 2001 (Uradni list RS, št. 29/01, 99/01). Sam zakon ne določa podrobno pogojev, temveč 
prepušča to podzakonskim aktom, kar pomeni, da lahko v prihodnje pričakujemo spremembe 
teh pogojev v smeri manjših restrikcij, saj v zadnjih letih pri nas praktično ni bilo nobenih  
vlaganj v tej smeri. Nedavno sprejeta uredba tako tudi določa desetletne pogodbe med 
proizvajalci in upravljalcem omrežja, ki predvidevajo dve vrsti spodbud. Prva je vnaprej 
določena zagotovljena cena za kilovatno uro, druga pa v obliki premijskega dodatka za 
prodano električno energijo.    
 
Vzroke za uvajanje te vrste energije gre iskati v številnih prednostih v primerjavi z 
proizvodnjo v velikih elektrarnah na fosilna goriva. Naj naštejemo samo nekatere izmed njih: 
manjše onesnaževanje z žveplovim dioksidom in dušikovimi oksidi, ni emisij toplogrednih 
plinov v ozračje, uvozna odvisnost je manjša in pa tudi oskrba je bolj zanesljiva. Poleg 
naštetih stvari je še precej drugih dejavnikov, ki vplivajo na lokalno okolje in demografijo, 
zato ni čudno da takšni sistemi delujejo v zahodni Evropi in so s strani države stimulirani. 
Predlagani slovenski sistem subvencioniranja se zato zgleduje po nemškem in španskem. V 
našem sistemu so tudi ločene cene po kilovatni uri električne energije iz posameznih 
obnovljivih virov. Si pa vlada pridržuje pravico do sprememb, o čemer bo odločala vsaj 
enkrat letno. Potrebno se je namreč ozirati na spremembe stroškov življenjskih potrebščin, ki 
vplivajo na odkupne cene elektrike.  
 
Za leto 2002 je vlada določila odkupne cene za zeleno elektriko. Pri tem je sledila načelu, da 
je treba spodbujati vse vrste proizvodnje iz obnovljivih virov. Tako je določena cena za 
hidroelektrarne do 1 MW 14,05 SIT/kWh, za hidroelektrarne do 10 MW pa 13,55 SIT/kWh. 
Za primerjavo lahko pogledamo v Nemčijo, kjer je ta cena 14,56 SIT/kWh in v Španijo s ceno 
14,90 SIT/kWh. Cena za energijo proizvedeno v elektrarnah na veter je pri nas določena s 
strani vlade od 14,05 do 14,55 SIT/kWh, medtem ko je ta cena v Nemčiji 19,94 SIT/kWh, v 
Španiji pa 14,66 SIT/kWh (Vilfan, 2002, str. 5). Tako lahko primerjamo še ostale vire 
energije iz obnovljivih virov, kjer pa je slika zelo podobna. Cene so torej v teh državah bolj 
ali manj višje, kar pomeni, da pri nas še nismo naredili vsega na tem področju, kar se tiče 
subvencioniranja oklju prijazne proizvodnje električne energije. To dejstvo bo potrebno imeti 
pred očmi ob (morebitni) vključitvi v EU, kajti tam so pripravili nov energetski program, ki 
naj bi začel veljati v začetku naslednjega leta. V njem je predvideno precejšnje povečanje 
sredstev za učinkovito proizvodnjo in tudi rabo energije. S  tem želijo zmanjšati energetsko 
odvisnost in emisije toplogrednih plinov v EU. V ta namen naj bi za obdobje naslednjih štirih 
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let zagotovili 215 milijonov evrov z možnostjo dodatnega povečanja za 50 milijonov ob 
vključitvi novih kandidatk.      
 
 
 
5.  PRIMERJAVA SLOVENSKEGA TRGA S TUJINO 
 
5.1.  POGLED NA RAZVOJ TRGOV V DRUGIH DRŽAVAH   

  
      Tako kot pri nas se tudi po drugih državah v zadnjem času dogajajo živahne spremembe na 

področju elektrogospodarstva. V preteklosti je bila ta panoga več ali manj v domeni države 
tudi v tistih državah, kjer imajo že zelo dolgo tržno gospodarstvo. Tako se je tudi po državah 
EU v zadnjih letih izvajala privatizacija elektropodjetij in sistem trgovanja z električno 
energijo. Seveda pa je bilo in je še največ sprememb v državah bivšega socializma, ki so šle 
skozi proces privatizacije. Zato sledijo v nadaljevanju pogledi na nekatere trge po Evropi, iz 
česar se bodo videle posebne lastnosti teh trgov in tudi podobnosti oziroma razlike s 
Slovenijo.  

       
V Evropi je trg popolnoma odprlo le nekaj držav, ostale pa so bolj previdne in še čakajo. Tako 
imajo le štiri države popolnoma liberaliziran trg, in sicer Finska, Nemčija, Švedska in Velika 
Britanija. Ostale države so se odločile za postopno odpiranje trga. Državam, ki so popolnoma 
odprle trg, se je lani pridružila tudi Avstrija, ki je tudi sledila uzakonjenemu odpiranju, saj je 
najprej v letu 2000 odprla trg za 27 odstotkov uporabnikov, 1. oktobra 2001 pa za vse. Skoraj 
popolnoma odprt je tudi trg na Danskem, okrog 90 odstotkov, v naslednjem letu pa naj bi se 
popolnoma liberaliziral. V Španiji nameravajo trg popolnoma odpreti v letu 2003, vendar se 
srečujejo s težavami na prenosnih omrežjih, ki nimajo dovolj velikih kapacitet prenosa 
predvsem na meji s Francijo, saj ta povezava omogoča komaj za 3 odstotke domače porabe. 
Nekatere druge države iz EU pa se tega lotevajo zelo počasi, med njimi Grčija, Nizozemska, 
Francija in Italija, ki je celo z zakonom preprečila prehitro odpiranje, v Belgiji in na Irskem pa 
so celo nazadovali z liberalizacijo.  V državah vzhodne Evrope se dogaja podoben proces kot 
pri nas, saj zaradi priprav na vstop v EU tudi tam odpirajo trge z električno energijo. Na 
Madžarskem bodo trg odprli za eno tretjino prihodnje leto, popolno odprtje pa načrtujejo 
komaj do leta 2010 (Bandur, 2002, str. 33-35). 

       
V Nemčiji, kjer imajo trg uveden že od leta 1999, se je v zadnji dveh letih zgodilo veliko 
sprememb. Začele so se težnje po združevanju proizvajalcev elektrike, kar je privedlo do 
monopolov na trgu namesto večje konkurenčnosti. Iz tega bi se lahko marsikaj naučili tudi v 
Sloveniji, saj je pri nas v zadnjem času tudi nastalo nekaj novih holdingov. Poleg tega so v 
Nemčiji začele veljati nekatere nove vrste energetskih davkov, ki jih država uporabi za razvoj 
obnovljivih virov. Zaradi tega gospodinjstva prejemajo višje račune za elektriko, kljub temu, 
da se je stroškovna cena za elektriko znižala. Zanimivo je dejstvo, da se je energija v Nemčiji 
za gospodinjstva v zadnjem letu podražila za 6 odstotkov, pri čemer je delež, ki ga dobi 
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država 41 odstoten. To pa se je zgodilo kljub temu, da se je od uvedbe trga stroškovna cena 
zmanjšala za skoraj polovico. To nam pokaže sodobne trende, ki jih diktirajo zahteve EU po 
opuščanju proizvodnje iz okolju neprijaznih virov (Nemčija: energija cenejša, obdavčitve 
višje, 2002, str. 29-31).    
 
 
5.2.  SWOT ANALIZA ZA SLOVENSKI TRG ELEKTRIČNE ENERGIJE 
 
V nadaljevanju je izdelana kratka analiza prednosti, slabosti, priložnosti, nevarnosti za 
slovenski trg električne energije (Kotler, 1996). 
 
Prednosti 

      Glavne  prednosti za slovenski trg moramo iskati na tistih področjih, kjer lahko pariramo s 
tujino ali pa smo celo korak pred njimi. Torej lahko iščemo prednosti predvsem v odnosu do 
držav jugovzhodne Evrope, kjer še niso tako daleč z odpiranjem elektroenergetskih trgov ali 
pa sploh še niso začeli s tem procesom.  Zato bodo naše izkušnje gotovo velika prednost pri 
poslovanju z njimi. V prihodnosti se bo na  področju balkanskih držav prav gotovo začelo 
povezovanje v energetsko regijo, kjer bo prišlo do razvoja novih trgov in proizvodov 
trgovanja.  Slovenija prav tako igra precej pomembno vlogo znotraj evropske tehnične 
interkonekcije UCTE, ki kontrolira tokove prenosa električne energije znotraj regije 
jugovzhodne Evrope. To pomeni, da bo ELES kot operator prenosnega omrežja ponujal 
storitve dražavam iz te regije, ko bodo le-te iskale uvoznike električne energije iz EU.  
 
Slabosti 

      Gotovo je glavna slabost slovenskega trga njegova tako relativna kot tudi absolutna majhnost. 
To posledično pomeni, da na takšnem trgu ni mogoče pričakovati velikih obsegov sklenjenih 
poslov in posledično visoke likvidnosti trga. Kajti za učinkovito delovanje trga mora biti 
izpolnjenih precej pogojev. Naj naštejem samo nekatere: kritična masa prodajalcev in kupcev, 
obstoj in kredibilnost referenčnih cen, nepristranski pristop vseh udeležencev do neprekinjene 
dobave električne energije, ustrezno delujoča regulatorna funkcija, sodelovanje industrije pri 
instrumentih za obvladovanje tveganj. Vse te pogoje bo na našem trgu zelo težko dosegati. 
Ena izmed slabosti je tudi relativno počasno obnavljanje daljnovodnih povezav, ki lahko 
zaradi izpadov prinesejo velike izpade dohodkov in porast nepotrebnih stroškov. Poleg tega bi 
morali zgraditi tudi več specifičnih prenosnih zmogljivosti, ki jih narekujejo strogi kriteriji 
UCPTE po povečanju prenosnih moči v okviru mednarodnih povezav in tranzitov. Kot slabo 
stran lahko označimo tudi relativno počasno in pa netransparentno privatizacijo 
elektroenergetskega sektorja, ki s seboj prinaša preveč počasno prestrukturiranje v nekaterih 
proizvodnih podjetjih in preslabo učinkovitostjo investicij. Zaradi relativno skromnih 
energetskih potencialov pa je učinkovitost investicij še toliko bolj pomembna. 
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Priložnosti 
Področje, kjer lahko vidimo naše priložnosti, je prav gotovo geografska lega Slovenije. Naša 
država namreč s svojo lego, ki nekako povezuje severozahodni del Evrope z jugovzhodnim, 
lahko postane stična točka pri transportu energije na področju mednarodnega trgovanja. Zato 
bi bilo smiselno pri izgradnji prenosnega omrežja upoštevati to dejstvo in zagotoviti potrebne 
kapacitete za prihodnost. Velika priložnost je tudi prodaja električne energije v Italijo, kjer so 
cene precej višje cene kot pri nas. V zadnjem času je elektrika kot dobrina doživela velike 
spremembe, saj je ta produkt, ki je prej veljal za  enoten proizvod, sedaj dobil lastnosti 
blagovne znamke s poreklom proizvodnje, tako da je za vsako kilovatno uro energije mogoče 
ugotoviti, kje je bila proizvedena. To je predvsem pomembno, ker se v tujini vse več 
pozornosti namenja zelenim virom energije in ima ta energija višjo ceno. Zato bi morali v 
Sloveniji čim prej sprejeti nov energetski program, s katerim bi povečali izrabo obnovljivih 
virov in na ta način tudi čim bolj izkoristili sredstva, ki jih EU namenja za takšne programe.   
 
Nevarnosti 
Iskanje potencialnih nevarnosti se lahko začne že kar pri birokratskih omejitvah, ki velikokrat 
otežujejo poslovanje tako s časovnega kot tudi finančnega vidika. Udeleženci trgovanja 
namreč poudarjajo, da je teh ovir preveč in da so na ta način prikrajšani pri poslovanju. Druga 
možna nevarnost je odprtje trga navzven z letom 2003, ki pomeni prihod tujcev na slovenski 
trg. Tujci bodo prav gotovo s seboj prinesli ostrejše pogoje konkurence,  na katere se bodo 
morali domači akterji navaditi. Seveda bi bilo dobro, če bi se na te pogoje pripravili že prej in 
jih čim bolje spoznali, ker bodo potem napake lahko zelo drage, morda za kakšnega 
udeleženca celo usodne. Tako naša distribucijska podjetja opozarjajo, da ne bodo vzdržala 
konkurenčne tekme s tujci, če jim država ne bo dovolila skupnega nastopa na trgu, kar jim je 
zaenkrat onemogočeno. Tukaj se je torej potrebno vprašati, ali je res treba vzdrževati 
konkurenco za vsako ceno, kajti tudi nekatere druge države zelo previdno odpirajo svoje 
energetske trge in se na ta način poskušajo izogniti večjim napakam, ki lahko povzročijo 
veliko škode.  
 
 
 
SKLEP 
 
Elektroenergetska panoga je izjemnega pomena za gospodarstvo vsake države. Vpliv je še 
posebej viden v tistem delu gospodarstva, kjer predstavlja električna energija glavni strošek za 
podjetje. Zato mora država zagotoviti pogoje, ki omogočajo kontinuirano proizvodnjo in 
dobavo električne energije s čim nižjimi stroški. Posledica tega je v zadnjem času prisoten 
trend odpiranja elektroenergetskih trgov v večini držav, ki tega prej še niso storile. Tržni 
mehanizmi namreč pogojujejo večjo učinkovitost. 
 
V diplomskem delu so obravnavane spremembe, ki so se zgodile v zadnjem času na tem 
področju. 
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Najprej je bilo potrebno spremeniti zakonodajo, ker stari Zakon o elektrogospodarstvu ni 
predvideval trženjskih načel. Posledica tega je bil nov Energetski zakon, ki je luč ugledal 
jeseni 1999. Bistvena sprememba glede na stari zakon je, da se po novem proizvodnja, prenos 
in distribucija električne energije ne štejejo več med dejavnosti gospodarske javne službe, ki 
bi imele poseben družbeni pomen. Novi zakon je prinesel tudi odprtje trga z električno 
energijo, in sicer v aprilu 2001 notranji trg, z letom 2003 pa še odprtje zunanjega trga. Ostale 
vitalne funkcije delovanja trga ostajajo v domeni države. Privatizacija ni možna v podjetjih 
prenosa in upravljanja prenosnega omrežja (ELES d.o.o.), organiziranja trga z električno 
energijo (Borzen d.o.o.) in v jedrski elektrarni Krško (NEK d.o.o.). 
 
Slovenski elektroenergetski sistem je eden manjših v Evropi, z letno proizvodnjo okrog 
12,5TWh električne energije. Naloga sistema je, da vzdržuje varno in neprekinjeno oskrbo z 
energijo. To opravlja s svojimi temeljnimi funkcijami, ki se delijo na proizvodnjo, prenos, 
distribucijo in trgovanje z električno energijo. 
 
V proizvodnjo spada 8 podjetij, ki izvajajo transformacijo drugih virov energije v električno. 
To so 3 podjetja s hidroelektrarnami na slovenskih rekah, 4 termoelektrarne in ena nuklearna 
elektrarna. Distribucija  je pod okriljem petih regionalno razvrščenih podjetij, ki oskrbujejo 
približno 850 000 končnih uporabnikov. Poleg oskrbe se ta podjetja ukvarjajo tudi z 
nadgradnjo in vzdrževanjem distribucijskih objektov, ker je bilo v preteklosti premalo vlaganj 
ali pa so bila ta neustrezna. Zato bo potrebno spremeniti strukturo prihodkov v korist 
distribucije in na škodo proizvajalcev. Upravljanje visokonapetostnega omrežja izvaja ELES. 
Poleg upravljanja mora skrbeti še za obratovanje in vodenje ter zagotavljati dostop 
distribucijskim podjetjem. 
 
Pomembno vlogo ima ELES pri mednarodnih integracijah. Obstaja več mednarodnih 
integracij, ki omogočajo stabilno delovanje sistemov ter sodelovanje med državami, kar 
zadeva presežke in primanjkljaje električne energije na posameznih trgih. Pri nas druga 
podjetja ne morejo izvažati oziroma uvažati energije do leta 2003. 
 
Organizacijo trgovanja izvaja podjetje Borzen d.o.o. Glavna naloga organizatorja je srečati 
ponudbo in povpraševanje po električni energiji. Poleg tega mora redno objavljati podatke o 
trgovanju in s tem omogočati preglednost na organiziranem trgu. To zagotavlja z 
objavljanjem borznega indeksa SLOeX in raznimi grafičnimi prikazi na svoji spletni strani. 
Ob koncu trgovanja mora narediti obračun in poravnavo sklenjenih poslov. 
 
Obstajajo tri vrste trgovanja: dnevni trg električne energije, trg prednostnega dispečiranja in 
evidentiranje bilateralnih pogodb, ki jih sklepajo trgovci. Dnevni trg je najbolj pomemben in 
se deli še naprej na sprotno trgovanje, kjer se trguje s produkti pasovne, nočne in trapezne 
energije, in  na avkcije s fazami izklica, kjer se trguje z urno energijo. Trg prednostnega 
dispečiranja je prodaja energije kvalificiranih proizvajalcev. Vsaka vrsta trgovanja ima svoje 
značilnosti in  določene termine, v okviru katerih se sme trgovati.   
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Vsak član organiziranega trga je uvrščen v eno izmed naslednjih kategorij: kupec/prodajalec, 
trgovec, tržni zastopnik in tržni posrednik. Člani imajo, glede na kategorijo članstva, 
dodeljene različne račune pozicij, s katerimi trgujejo. Posredujejo lahko različne vrste 
ponudb, ki se v grobem delijo na tiste brez omejitev in na tiste z omejitvami pri cenah. 
Trenutno je registriranih 16 članov, ki trgujejo z električno energijo. 
Dosedanje trgovanje je bilo precej nestanovitno in v relativno majhnem obsegu. Zato bo v 
prihodnje potrebno privabiti več tujcev, ki bodo dvignili raven likvidnosti na trgu. Opazen je 
tudi večji obseg sprotnega trgovanja kot na trgu prednostnega dispečiranja. Vzrok temu so 
dolgoročne pogodbe, ki jih imajo porabniki sklenjene s proizvajalci električne energije, tako 
da se na borzi kupujejo samo primanjkljaji, oziroma prodajajo viški energije. 
 
Z odpiranjem trga se spreminja tudi njegova struktura. Pri nas so prve posledice že vidne. V 
tem letu bo naše gospodarstvo postalo iz dolgoletnega izvoznika  neto uvoznik električne 
energije. Potrebno bo uvoziti približno 15 odstotkov potrebne energije. Vzrokov za takšno 
stanje je več, gotovo pa največ pripomore k temu meddržavni sporazum s sosednjo Hrvaško, 
po katerem bo polovico elektrike proizvedene v NEK pripadalo njim. Vpliva tudi povečana 
raba električne energije, ki je v preteklem letu narasla kar za 2,3 odstotka, kar je presegalo 
celo napovedi v energetski bilanci za 1,6 odstotne točke.  
 
Ker sedanje proizvodne zmogljivosti v prihodnje ne bodo več zadoščale, se pripravlja nekaj 
novih projektov, ki bodo zadostili povečanim potrebam. Prvi takšen projekt je izgradnja novih 
elektrarn na spodnji Savi. To je eden finančno najobsežnejših projektov v novejši zgodovini 
pri nas, in znaša okrog 91 milijard tolarjev. Drugi projekt je izgradnja elektrarn na veter na 
planoti Golič na Krasu. Pri tem projektu je v osnovi veliko spornega, saj je gradnja načrtovana 
na lokaciji naravovarstvenega parka, kar je naletelo na močno nasprotovanje 
okoljevarstvenikov. V zadnjem času pa so se v javnosti pojavile tudi nove analize, po katerih 
bi lahko podaljšali obratovanje jedrske elektrarne za 20 do 40 let. Seveda bo tukaj veliko 
odvisno tudi od nacionalnih in ekonomskih interesov. 
 
Znano je, da se poraba električne energije povečuje z gospodarsko rastjo. Elektrika je glavni 
energetski vir v industriji z visoko tehnologijo. V Sloveniji predstavljajo glavnino odjema 
upravičeni odjemalci, ki predstavljajo kar 65 odstotkov celotnega odjema. Pri gospodinjstvih 
poraba raste z življenjskim standardom. Po ocenah Ministrstva za okolje in prostor bo poraba 
pri nas v naslednjih petih letih rasla po 2,5 odstotni stopnji.  
 
Novi udeleženci na mednarodnih trgih imajo različne želje o pogojih trgovanja, s katerimi bi 
lahko zadovoljevali svoje interese. Tem težnjam se lahko zadovolji z nestandardiziranimi 
pogodbami, vendar takšne pogodbe zmanjšajo likvidnost na trgu, ker se poveča število 
posrednikov in se podaljšajo postopki usklajevanja pogodbenih določil. Zato je bil sprejet 
sporazum evropske federacije trgovcev z energijo EFET, ki predstavlja pogodbeno podlago za 

 37



sklepanje pogodb v standardiziranih oblikah. Slovenija, ki je sredi procesa liberalizacije, bo v 
prihodnje morala sprejeti ta sporazum ali pa vsaj nekatera poglavja. 
 
Na dereguliranih trgih z električno energijo se vedno znova pojavljajo novi trgi, ki 
nadomeščajo dvostranske zaprte trge in s seboj prinašajo tudi nove predmete trgovanja. 
Takšni trgi so dvostranski prosti in organizirani trg, trg prenosnih zmogljivosti, trg sistemskih 
storitev in trg finančnih proizvodov. Na teh trgih se trguje z najrazličnejšimi predmeti, ki 
pomenijo različne vrste kupoprodajnih odnosov. Gre za izvedene finančne instrumente, ki 
imajo podlago za trgovanje v fizičnih proizvodih. To so terminski posli, opcijske pogodbe, 
zamenjave in še nekateri drugi. Obstajajo pa še izvedene finančne oblike druge generacije, ki 
imajo za podlago finančne instrumente prve generacije. Pri nas zaenkrat teh oblik še ni, bo pa 
potrebno v prihodnje z razvojem trga in prihodom tujih udeležencev razmisliti o njih.    
  
Vloga obnovljivih ekološko nespornih virov energije je vse večja. V Evropski uniji so si 
začrtali cilj povečati delež te energije s sedanjih 6 odstotkov na 12 odstotkov do leta 2010. To 
nameravajo doseči s pospeševanjem proizvodnje s subvencijami  za ekološko proizvedeno 
energijo. Pri trgovanju na borzi morajo trgovci prikazati delež posameznih energentov v 
celotni količini. Slovenija se bo morala kot pristopna članica s svojo energetsko politiko tudi 
približati tem zahtevam in opustiti nekatere načine spodbujanja, ki samo navidezno 
pospešujejo proizvodnjo okolju prijazne energije. 
 
Pri odpiranju trgov so države večinoma precej previdne, tako da trg odpirajo le postopno. 
Tveganje hitrega odpiranja je preveliko in ne prinese vedno koristi v obliki zniževanja cen. 
Vprašanje je, ali je tržni pristop optimalen način v elektrogospodarski panogi. Znan je celo 
primer, ko je prišlo do borznega zloma, ki se je pred časom zgodil v Kaliforniji. 
 
Liberalizacija trgov električne energije bi naj s seboj prinesla znižanje cen za končne 
uporabnike. Vendar tržni mehanizmi pogosto ne zadostujejo, ker je prisotnih še veliko drugih 
dejavnikov, ki vplivajo na razmere v panogi. Menim, da je najbolj pomembno zagotoviti čim 
večjo preglednost, in s tem čim bolj olajšati delovanje akterjem na trgu, ko se bodo spopadli z 
zunanjo konkurenco. Le na takšen način lahko pričakujemo koristi od odpiranja trga. 
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SLOVAR  TUJIH  IZRAZOV 
 
avkcija - dražba 
bilateralno - dvostransko 
CIGRE - Mednarodna organizacija za velike energetske sisteme 
dispečiranje - razpošiljanje 
EFET - Evropska federacija trgovcev z energijo 
forward - nestandardizirani terminski posel 
full supply contract - pogodba za polno oskrbo 
futures - izvedena finančna terminska pogodba 
harmonizacija - usklajevanje 
kliring - pobotanje, poravnava 
liberalizacija - sprostitev 
marginalno - mejno 
option contract - opcijska pogodba 
organized market - organizirani trg 
OTC market - trgovanje preko »okenc« 
pool - združenje  
power purchase agreement - dolgoročna nakupna pogodba 
prosperiteta - gospodarski razcvet 
recesija - gospodarski upad 
swap contract - zamenjava 
SWOT analiza - analiza prednosti, slabosti, priložnosti, nevarnosti 
tarifa - uradna cena 
UCTE - Mednarodno združenje nacionalnih operaterjev 
UNIPEDE - Mednarodna organizacija proizvajalcev in distributerjev električne energije 
WEC - Svetovni energetski svet 
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Priloga št. 1: Obrazec zahteve za sprejem članov na Organizirani trg   
                       električne energije 
 
Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 128/a 

 
ZAHTEVA ZA SPREJEM V ČLANSTVO NA ORGANIZIRANEM TRGU 

      
     Vlagatelj podaja zahtevo za sprejem v članstvo na organiziranem trgu. 

 
Medsebojni odnosi med vlagateljem te zahteve in Organizatorjem trga – podjetjem Borzen 
d.o.o., Ljubljana so urejeni v skladu s Pravili za delovanje trga električne energije. 
 
A. OSNOVNI PODATKI O VLAGATELJU ZAHTEVE 
 
Naziv vlagatelja  
Naslov vlagatelja  
Kraj / poštna številka  
Država  
Telefon  
Telefaks  
E-pošta  
Kategorija: 
(ustrezno označiti) 

ο Proizvajalec 
ο Upravičeni odjemalec 
ο Trgovec 
ο Tržni zastopnik 
ο Tržni posrednik 

Pravni status vlagatelja (d.d., d.o.o., s.p., 
k.d., drugo) 

 

Davčna številka vlagatelja  
Matična številka vlagatelja  
Številka transakcijskega računa z enoto 
banke 

 

Odgovorna oseba za podpis pristopne 
pogodbe 

 

 
 

B. KONTAKTNE OSEBE VLAGATELJA 
 

 Kontaktna oseba Trgovalni del     Obračun in finančna poravnava Tehnični del 
 Priimek    
 Ime    
 Naziv    
 Službeni telefon    
 Mobilni telefon    
 Telefaks    
 E-pošta    
 Lastnoročni podpis    

 1  



 

 
C. OSEBE, POOBLAŠČENE ZA SKLEPANJE POSLOV NA ORGANIZIRANEM 

TRGU 
 
Ime in priimek Naziv/oddelek    Telefon    Telefaks     E-pošta   Podpis 
      
      
      
 
 

 
D. OBRAČUN IN FINANČNA PORAVNAVA 
 
Podatki o transakcijskem računu: 
 
Naziv poslovne banke (poslovne enote)  
Naslov poslovne banke (poslovne enote)  
Številka transakcijskega računa  
  
 

 
E. FAKTURIRANJE 

 
Borzen d.o.o. v skladu s Pravili za delovanje trga električne energije izstavlja ločene 
račune za storitve Organizatorja trga (pristopnina, letna članarina, provizija od sklenjenih 
poslov in drugo) po vsakokrat veljavni tarifi. 
 
 
F. OBJAVA 

      
     Strinjamo se z objavo vlagatelja kot člana organiziranega trga v        
      publikacijah in na spletnih straneh Organizatorja trga. 

 
 
G. ZAHTEVANA DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
- Kopija licence za opravljanje energetske dejavnosti; 
- Dokazilo o izpolnjevanju pogojev za upravičenega odjemalca, kadar je   
  vlagatelj upravičeni odjemalec (kopija energetskega soglasja); 
- Izpis iz sodnega registra, ki vključuje zadnje spremembe (datum izpisa ne   
  sme biti starejši od trideset (30) dni); 
- Dokazila o solventnosti družbe s podatki iz letnega obračuna, pripravljena v  
  skladu s slovenskimi računovodskimi standardi; 
- Potrdilo Ministrstva za finance – Davčne uprave Republike Slovenije, da   

 2  



 

  vlagatelj nima evidentiranih neporavnanih davkov in drugih dajatev v   
  obdobju zadnjih 6 mesecev. Vlagatelj, ki ima sedež v tujini mora imeti  
  ravno tako poravnane vse dajatve v Republiki Sloveniji, ki jih je dolžan  
  poravnati; 
- Potrdilo Okrožnega sodišča, iz katerega je razvidno, da vlagatelj ni v prisilni   
  poravnavi, v stečaju ali v likvidaciji 
- Pooblastila strank, v kolikor bo vlagatelj opravljal funkcijo tržnega  

         zastopnika 
- Dokument, ki dokazuje pooblaščenost osebe, ki podpiše vlogo in kasneje  
   pristopno pogodbo (v primeru, da podpisnik ni direktor); 
- Pisno izjavo, da zahtevani, predloženi podatki niso zavajajoči 
 
 
H. IZJAVA 
 
Vlagatelj izjavlja, da je bil pred podpisom te zahteve seznanjen s Pravili za delovanje trga 
električne energije in se z njimi strinja. 
 
Kraj: 
 
Datum: 
 
Vlagatelj: 
 
Odgovorna oseba: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3  



 

 4  

Priloga št. 2: Prikaz izračuna marginalne cene 
 
Marginalna cena je določena v presečišču agregatnih krivulj ponudbe in povpraševanja na 
način prikazan na spodnjih slikah 1. in 2. (Pravila za delovanje trga električne energije, 2001). 
 

 
 
 
V primeru nedefinirane količine se marginalna cena določi na način prikazan na sliki 3. V 
primeru nedefinirane cene pa se uporabi način prikazan na sliki 4, kjer je marginalna cena 
enaka srednji vrednosti med možnima rešitvama. V kolikor je referenčna cena, ki je določena 
na način, opisan v Pravilih, večja od tako določene cene, se privzame, da je marginalna cena 
enaka referenčni ceni (Pravila za delovanje trga električne energije, 2001).   
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