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UVOD

Ogljikovodiki (surova nafta, zemeljski plin in njuni derivati) so še vedno ključni nosilci
energetske oskrbe Slovenije,

saj omogočajo vse, kar od energije pričakujemo –

ogrevanje, hlajenje, kuhanje, razsvetljavo, mobilnost in pogonsko moč. Industrijska
dejavnost, ki zagotavlja surovo nafto in zemeljski plin, je naftno-plinsko gospodarstvo,
slovensko je v svetovnem merilu med manjšimi in tudi nima razvitih vseh aktivnosti od
raziskav, pridobivanja, predelave in transporta do oskrbe končnih porabnikov, vendar
je vseeno v letu 2006 opravilo svoje poslanstvo, saj je bilo tržišče

kakovostno

preskrbljeno s tekočimi gorivi, drugimi naftnimi derivati, zemeljskim plinom ter tudi s
tehničnimi plini.
Letni pregled 2006 vsebuje aktivnost

podjetij, ki so v Sloveniji delovala v okviru

Slovenskega nacionalnega naftnega komiteja Svetovnega naftnega sveta
(SNNK-WPC) in tudi nekaterih drugih, ki so nam zaradi želje po popolnosti gradiva
prijazno posredovali svoje podatke.
Težišče aktivnosti društva je bilo leta 2006 povezano z naslednjimi dogodki:
- okrogla miza »O biogorivih«,
- oblikovanje gradiva »Letni pregled naftnega gospodarstva za leto 2005«,
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- sodelovanje s strokovnimi društvi in organizacijami: SNK-WEC, UO GZS, SLOTRIB,
SAZU, ELABCO, ACOMES, EQPS, EUROPIA, OME,
- sodelovanje z WPC pri pripravi 19. WPC kongresa v Madridu
- vzdrževanje lastne internetne strani: http://www.snnk-wpc.si.

Slovenski nacionalni naftni komite Svetovnega naftnega sveta je bil ustanovljen na
pobudo gospoda Franca Premka dne 15.5.1994 ter registriran kot društvo in vpisan v
register društev dne 22. 9. 1994.

Na rednem letnem zboru 9. maja 2006 je bil sprejet dopolnjen statut, usklajen s
spremembami, ki so v okviru društva nastale konec leta 2005 in v začetku leta 2006.

Delovanje društva kot pravne osebe temelji na načelu javnosti. 31.12.2006 je društvo
imelo 18 članov-organizacij in 77 individualnih članov. Delo vsebinsko poteka v skladu
s smernicami Svetovnega naftnega sveta (WPC).

Na rednem letnem zboru 9. maja 2006 so bili za obdobje 2006 – 2009 izvoljeni
naslednji organi in funkcionarji:
•

IZVRŠNI ODBOR: Marko Kryžanowski - predsednik,
Dimitrij Zadel podpredsednik, Djani Brečević, Rinaldo Glavina, Anton Grabeljšek, dr. Peter
Novak, Aleksander Svetelšek, Aleš Peternel – sekretar, dr. Aleša Svetic –
namestnica sekretarja.

•

NADZORNI ODBOR: dr. Jože Vižintin - predsednik, Marjan Pečar, Aleš Šaver

•

ČASTNO RAZSODIŠČE: dr. Maks Babuder - predsednik, Janez Bedenk,
Radovan Žerjav, Franc Avberšek, Andrej Bučar

•

KOMISIJA ZA INFORMIRANJE: Nada Zupanc, Irena Čebulj

•

SEKRETAR: Aleš Peternel

•

NAMESTNICA SEKRETARJA: dr. Aleša Svetic

•

ČLANI SVETA WPC: Boris Hrobat, Aleš Peternel, Albin Rome

V državah, ki so bogate z ogljikovodiki, in v državah, ki imajo daljšo tradicijo kot
Slovenija, predvsem pa so mnogo večje od nas, vlogo društva strokovnjakov z naftnoplinskega področja (vlogo SNNK-WPC) izpolnjujejo »nacionalni inštituti za nafto« ali
nacionalna poslovna združenja (NOIA = National Oil Industry Association) prek svojih
predstavnikov, ki zelo uspešno izvajajo lobiranje v upravno-administrativnih krogih
posameznih držav in tudi v okviru EU. Upravno-administrativni organi jih sprejemajo
kot predstavnike nepolitičnih organizacij oziroma civilne družbe, zato lahko s svojimi
predlogi mnogokrat lažje uspejo, kot če bi nastopali s pooblastilom strank ali podjetij.
Tudi v Sloveniji SNNK-WPC opravlja

podobne aktivnosti (energetski zakon,

priključevanje EU, NEP, Strategija razvoja Slovenije, vstopanje v ERM-2,...).
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KLJUČNI PODATKI ZA LETO 2006
GLOBALNE SPREMEMBE
Svetovna gospodarska rast: v primerjavi z letom prej se je močno povečala: leta
2005 je znašala 3,6 odstotka leta 2006 pa 5,3 odstotka, kar je največ pol letu 1973.
Kljub temu, da se je svetovna gospodarska rast močno povečala, se je poraba primarne
energije

povečala le za dobra 2 odstotka. Vzrok za to je močno povečanje cen surove

nafte in tudi drugih vrst energije.
ZDA – gospodarska rast je znašala 2,9 odstotka kar je manj kot leto prej, ko je znašala
3,5 odstotka.
Kitajska – gospodarska rast je znašala 11,1 odstotka in je večja kot leto prej, ko je
znašala 10,0 odstotkov.
EU-25 - gospodarska rast se je v primerjavi z letom 2005, ko je znašala 1,3 odstotka,
povečala na 2,7 odstotka.
Svetovni energetski trg: leta 2006 je bil izpostavljen velikim cenovnim nihanjem
energentov. Cene surove nafte so povsod v svetu stalno naraščale, cene zemeljskega
plina in premoga pa so v ZDA padle, medtem ko so se v drugih delih sveta povečale.
Visoke cene so vplivale na porabo, pri večini porabnikov se je zato poraba energije
počasneje povečevala kot je bilo pričakovano. Omejenost proizvodnih zmogljivosti v
večini energetskih dejavnosti in

povečanje porabe energije zaradi visoke stopnje

gospodarske rasti, ki se je nadaljevala iz leta 2005, je spremljala vsesplošna
zaskrbljenost za varnost oskrbe z vsemi vrstami energije.
Svetovna poraba primarne energije se je povečala za 2,4 odstotka, leto prej se je
povečala več, kar za 3,2 odstotka. Poraba primarne energije v ZDA se je zmanjšala za
0,5 odstotka, v Aziji je narasla za 4,9 odstotka, na Kitajskem pa kar za 8,4 odstotka.
Svetovne zaloge surove nafte: na svetovni ravni je še okoli 191,0 milijard ton
odkritih in potrjenih zalog (od tega 25,6 milijard v kanadskem oljnem pesku), kar
zadošča glede na predvideno dinamiko porabe za 40 do 45 let.
- »odkrite in potrjene zaloge« pomeni, da obstaja geološka informacija, ki potrjuje
možnost

zanesljivega pridobivanja komercialnih količin iz odkritih naftnih ležišč s

pomočjo znane tehnologije.
Svetovna proizvodnja surove nafte se je povečala za 0,4 odstotka in je znašala
okoli 3,91 milijarde ton. Povprečna proizvodnja je leta 2006 znašala 81,66 milijona
sodčkov dnevno.
ZDA so proizvedle 311,8 milijona ton surove nafte, kar je 0,5 odstotka manj kot leto
prej.
Kitajska je proizvedla 183,7 milijona ton ali 1,6 odstotka več kot leto prej.
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EU-25 je proizvedla 109,4 milijona ton ali 9,0 odstotkov manj kot leto prej.
Članice OPEC (12) so v letu 2006 proizvedle 1,63 milijarde ton ali 0,2 odstotka več kot
leto prej. S tem prispevajo 41,7 odstotkov k celotni svetovni proizvodnji. Pretvorjeno v
proizvodnjo števila sodčkov dnevno je OPEC povečal proizvodnjo iz 34,07 milijona
sodčkov dnevno na 34,20 milijona sodčka dnevno.
Svetovna poraba surove nafte je znašala 3,89 milijarde ton oziroma 83,7 milijona
sodčkov dnevno, kar je za 0,7 odstotka (28,5 mio ton) več v primerjavi s predhodnim
letom.
V državah OECD pa se je poraba zmanjšala za 0,9 odstotka, v ZDA, kjer so porabili
skupaj 939 milijonov ton – največ na svetu, celo za 1,3 odstotka.
V državah, ki niso včlanjene v OECD, se je poraba povečala za 3,7 odstotka, največ
na Kitajskem za 6,7 odstotka (za 22 milijonov ton na skupaj 350 milijonov ton).
V državah bivše SZ se je poraba povečala za 4,7 odstotka na skupaj 188 milijonov ton.
Svetovna poraba

derivatov po glavnih skupinah v letu 2006 v milijonih sodčkov

dnevno:
•

Lahki destilati ..........................................................................26,120

(+1,1%)

(utekočinjen naftni plin, motorni bencini)
•

Srednji destilati .......................................................................30,299

(+1,6%)

(jet, dizel, lahko kurilno olje)
•

Kurilno olje (mazut).………………….......................................... 9,862

(-2,5%)

•

Ostalo .…………………………….………....................................17,439

(+0,8%)

Skupaj.....................................................................................83,719

(+0.8%)

Rafinerije: konec leta 2006 je bilo na svetu 691 rafinerij, od tega 105 v EU. Letna
količina predelane surove nafte je znašala okoli 4,260 milijarde ton in je v primerjavi z
letom prej ostala skoraj nespremenjena. Povečala se je le v ZDA za 9 milijonov ton,
vendar niso zgradili nobene nove rafinerije, rekonstruirali in povečali so kapaciteto
predelave le v obstoječih rafinerijah.
Biogoriva: na svetovni ravni se politična podpora dodajanju biogoriv v goriva za pogon
motornih vozil povečuje. Pojavlja pa se vse več strokovno utemeljenih mnenj, da
kampanja nadomeščanja fosilnih goriv za pogon motornih vozil ne bo izpolnila
pričakovanj!
Bioetanol: svetovna proizvodnja bioetanola je leta 2006 znašala 20,2 milijonov ton, v
primerjavi z letom prej je narasla za 22 odstotkov in narašča vse od leta 2000 za okoli
15 odstotkov letno.
V ZDA so proizvedli 9,2 milijona ton etanola – 24 odstotkov več kot leta 2005.
V Braziliji, ki je druga največja proizvajalka etanola na svetu pa 8,9 milijona ton, kar je
11 odstotkov več kot leto prej.
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Na Kitajskem raste proizvodnja etanola hitreje kot drugje v svetu. Leta 2006 so
proizvedli 820 tisoč ton, 70 odstotkov več kot leto prej, kar pomeni 4 odstotke svetovne
proizvodnje.
V Evropi je se je proizvodnja povečala za 71 odstotkov, največ v Nemčiji in na
Švedskem.
Biodizel: leta 2006 so na svetu proizvedli 5,4 milijona ton biodizla, kar je 80
odstotkov več kot leto prej.
V Evropi so proizvajali biodizel predvsem iz semen oljne ogrščice sončnic, celotna
proizvodnja je znašala 3,96 milijona ton, kar je 50 odstotkov več kot leto prej.

Svetovne zaloge zemeljskega plina: na svetovni ravni je še okoli 181.500 milijard
m3 odkritih in potrjenih zalog – 1.500 milijard več kot leto prej, kar zadošča glede na
predvideno dinamiko porabe za 64 let.
Strokovnjaki ocenjujejo, da obstaja še 207.000 milijard m3 potencialnih zalog
zemeljskega plina, kar pomeni, da ga je še za okoli 72 do 73 let. Največ zalog je v
Rusiji (48.000 milijard m3), sledita Iran (28.000 milijard m3) in Katar (25.000 milijard
m3), v ZDA, Nigeriji, Alžiriji in Venezueli pa ima vsaka od držav še dodatnih 4.000 do
6.000 milijard m3 zalog zemeljskega plina.
Svetovna proizvodnja zemeljskega plina je leta 2006 znašala 2.865 milijard m3,
kar je 3,0 odstotke več kot leto prej.
Svetovna poraba zemeljskega plina je leta 2006 znašala 2.851 milijard m3, kar je
2,5 odstotka več kot leto prej. Največ so ga porabili v ZDA, 619,7 milijard m3, v EU-25
pa 467,4 milijarde m3, kar je 1,4 odstotka manj kot leto prej.
Cena cevovodnega zemeljskega plina za EU 25 je konec leta 2006 znašala 8,77
USD/milijon Btu cif , cena LNG za Japonsko pa 7,14 USD/ milijon Btu,cif
Globalna bilanca surove nafte, zemeljskega plina in primarne energije za leto
2006:
SUROVA NAFTA
REZERVE
- OPEC
- nekdanje republike SZ
- Severna Amerika
- EU 25
- ostali
SVET
- kanadski oljni pesek
PROIZVODNJA
- OPEC
- nekdanje republike SZ
- Severna Amerika
- EU 25
-ostali
SVET
PORABA
-nekdanje republike SZ
- Severna Amerika
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milijonov
ton

%

sprememba
v%

123,6
17,7
7,8
0,9
14,5
164,5
26,5

74,9
10,6
5,0
0,6
8,9
100,0
-

0,00
0,00
-0,01
-0,03
0,04
-0,01
-0,01

1.632,7
599,8
646,1
109,4
926,1
3914,1

41,7
15,3
16,5
2,8
23,7
100,0

0,2
3,9
0,1
-9,0
-0,02
0,4

188,3
1.124,6

4,8
28,9

4,7
-1,3

7

- EU 25
- Japonska
- Kitajska
- Indija
SVET
ZEMELJSKI PLIN
REZERVE
- Srednji Vzhod
- nekdanje republike SZ
- Severna Amerika
- EU 25
SVET
PROIZVODNJA
- Srednji Vzhod
- nekdanje republike SZ
- Severna Amerika
- EU 25
SVET
PORABA
- Srednji Vzhod
- nekdanje republike SZ
- Severna Amerika
- EU 25
SVET
PRIMARNA ENERGIJA
PORABA
- Srednji Vzhod
- nekdanje republike SZ
- Severna Amerika
- EU 25
SVET

706,3
325,0
349,8
120,3
3.889,8
milijard m3

18,2
6,0
9,0
3,1
100,0
%

0,3
-3,7
6,7
0,6
0,7
sprememba
v%

73.470
58.110
7.980
2.430
181.460

40,5
32,0
4,4
1,3
100,0

0,1
0,0
0,01
-0,2
0,01

335,9
779,3
757,4
190,0
2.865

11,7
27,1
26,5
6,6
100,0

5,8
2,5
2,3
-4,9
3,0

289,3
621,1
770,3
467,4
2850,8
mtoe

10,1
21,7
27,3
16,3
100,0
%

554,2
1.046,1
2.803,0
1.722,8
10.878,5

5,1
9,6
25,8
15,8
100,0

4,5
4,0
0,1
-1,4
2,5
sprememba
v%
4,0
3,7
-0,5
0,2
2,4

SLOVENSKO GOSPODARSTVO V LETU 2006
Realni bruto domači proizvod se je povečal za 5,7 odstotka, dodana vrednost za 6,0
odstotkov, izvoz blaga in storitev za 16,4 uvoz pa za 16,0 odstotkov, primanjkljaj v
plačilni bilanci se je zmanjšal z 1,1 odstotka na 1,0 odstotek bruto domačega
proizvoda, inflacija pa se je zmanjšala na 2,5 odstotka. Stopnja brezposelnosti je
znašala 8,6 odstotka. Bruto domači proizvod na prebivalca je po tekočih cenah znašal
15.167 evrov. Rast cen na drobno je znašala 2,2 odstotka.
Povprečni srednji devizni tečaj Banke Slovenije 31.12.2006 za dolar je znašal 191,028
SIT, za evro pa 239,64 SIT.

Kazalnik
BDP
- BDP realna rast
- BDP na prebivalca v evrih
- BDP na prebivalca v USD
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
LP2006-SNNK.doc

2006
30.448 milijarde evrov
5,7 %
15.167
19.024
-250 mio evrov (-0,82 % BDP)
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INFLACIJA

2,5 %

STOPNJA BREZPOSELNOSTI

8,6 %

BLAGOVNA MENJAVA
- IZVOZ
- rast izvoza
- UVOZ
- rast uvoza
- PRIMANJKLJAJ V PLAČILNI BILANCI
ENERGIJA
Struktura v Sloveniji proizvedene
primarne energije
- nafta in zemeljski plin
- hidroenergija
- OVE (biomasa, bioplin, sonce)
- trdna goriva
- jedrska toplota
- doma proizvedena primarna energija
- uvoz primarne energije
Poraba primarne energije skupaj
Poraba končne energije skupaj
- električna energija
(22,8 %)
- tekoča goriva
(47,3 %)
*utekočinjen naftni plin
*bencin
*dizel
*kurilno olje EL
*kurilno olje - mazut
- zemeljski plin
(14,7 %)
- toplota
(4,2 %)
- OVE (biomasa, bioplin, sonce)
(9,4 %)
- trdna goriva
(1,6 %)
- poraba na prebivalca
- energetska odvisnost
- energetska učinkovitost

16.757 milijarde evrov
16,4 %
18.341 milijarde evrov
16,0 %
1.584 milijarde evrov

0,1 %
9,7 %
15,1 %
34,0 %
41,0 %
47,2 %
52,8 %
7.340 mtoe
(+0,3 %)
214.438 TJ
(+1,5 %)
13.298 GWh
(+3,3 %)
2.352.000 ton
(+2,8 %)
83.000 ton
(-6,7 %)
640.000 ton
( -2,3 %)
962.000 ton (+13,7 %)
591.000 ton ( - 4,8 %)
52.000 ton
(0)
1.105 mSm3
(-3,2 %)
8.017 TJ
(-3,0 %)
20.157 TJ
3.431 TJ
3,65 toe
52,8 %
71,5 %

(-0,2 %)
(-0,6 %)
( 0,6 %)

RAZISKAVE IN PRIDOBIVANJE OGLJIKOVODIKOV
Raziskave: v NAFTI Lendava, d.o.o. imajo veliko raziskovalnih podatkov iz preteklosti,
ki so sodobno

urejeni (digitalizirani) in omogočajo

nadaljevanje

raziskav

in

pridobivanja surove nafte, zemeljskega plina in geotermalnih vod.
Nadaljevanje raziskav poteka s tehnično in finančno podporo naftne družbe Nemmoco,
ki ima sedež v Dubaju, v Lendavi pa svojo podružnico Nemmoco Slovenija. Na podlagi
obstoječih podatkov strokovnjaki s precejšnjo mero verjetnosti pričakujejo, da bodo z
uporabo sekundarnih metod proizvodnje na področju severovzhodne Slovenije pridobili
komercialno opravičljive količine surove nafte in zemeljskega plina.
Nadaljnje raziskovanje surove nafte, zemeljskega plina in geotermalnih vod s
pogodbami še ni zagotovljeno. Institucionalne okvire za raziskovalno dejavnost na
območju severovzhodne Slovenije opredeljuje uredba o načinu določanja plačila za
rudarsko pravico (UL RS, št. 43/24.5.2000). Uredba vsebuje natančna merila o načinu
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določanja in plačevanja zneska za raziskovalni prostor, za pridobivalni prostor in za
pridobljeno mineralno surovino. Predpisane dajatve so v primerjavi z dajatvami, ki jih
predpisujejo države, katerih dolgoročen cilj je vzpodbujanje domače proizvodnje
ogljikovodikov, previsoke in odvračajo interes za sodelovanje tujih družb.
Koncesijo

za raziskovanje surove nafte, zemeljskega plina in geotermalnega

energetskega vira na določenih območjih SV Slovenije

si je pridobila družba

GEOENERGO d.o.o..

Pridobivanje: Petrol d.d. in Nafta Lendava d.o.o. sta leta 2002 s polovičnim
lastništvom ustanovila skupno družbo za raziskave in pridobivanje ogljikovodikov in
geotermalne vode z imenom GEOENERGO d.o.o., ki ima koncesijo za pridobivanje.
Operativna dela pridobivanja nafte in plina za GEOENERGO d.o.o. je vletu 2006
opravljala hčerinska družba NAFTE-Lendava d.o.o. z imenom NAFTA-Geoterm d.o.o..
V letu 2006 so proizvedli 430 ton surove nafte (kondenzata) in 4,16 milijona Sm3
zemeljskega plina. Plin je bil porabljen v NAFTI-Petrokemija d.o.o., nafta pa prodana
MOLU za rafinerijo v Szazhalombatti.

Sanacija opuščenih vrtin: koncesijo za ekološko sanacijo opuščenih rudarskih
objektov in naprav v SV Sloveniji ima družba NAFTA - Geoterm d.o.o., ki sanacijo tudi
izvaja. Vseh opuščenih vrtin je 210, od tega že saniranih 117. V letu 2006 so sanirali
18 vrtin tako, da je saniranih že 135, nesaniranih pa ostaja še 75 vrtin.

TEKOČA GORIVA
Proizvodnja tekočih goriv v Sloveniji je bila konec leta 2000 ustavljena, ker
rafinerija v Lendavi ne izpolnjuje ekonomskih in ekoloških kriterijev za sodobno
predelavo surove nafte. Zagotavljanje tekočih goriv za potrebe slovenskega tržišča je
zato v celoti vezano na uvoz!
Oskrba s tekočimi gorivi spada med energetske dejavnosti za katere morajo imeti
podjetja licenco, ki jo izdaja Agencija za energijo Republike Slovenije s sedežem v
Mariboru.
Konec leta 2006 je imelo licenco za predelavo nafte in proizvodnjo naftnih derivatov
eno podjetje, za skladiščenje tekočih goriv z zmogljivostjo nad 25 ton je imelo 58
podjetij, za proizvodnjo, trgovanje in distribucijo tekočih goriv pa 102 podjetij.

Poraba tekočih goriv:
v 1000 t

Utekočinjen naftni plin
LP2006-SNNK.doc

2005

2006

Sprememba
%

89,25

87,2

-2,3
10

- jeklenke
- rezervoarji
- avtoplin
Motorni bencin
- Eurosuper 95
- Super Plus 98
Letalsko gorivo
- aviobencin 100
- jet A 1
Srednji destilati
- Eurodizel
- kurilno olje EL
Kurilno olje - mazut
SKUPAJ

29
60
0,25
655
616
39
21,80
0,54
21,26
1.476
846
630
52
2.294,05

27,7
58,6
0,9
640
583
57
24,58
0,48
24,10
1.553
962
591
52
2.356,78

-4,5
-2,3
260
-2,3
-5,4
46,2
12,8
-11,1
13,4
5,2
13,7
-4,8
0
2,7

Utekočinjen naftni plin: poraba v jeklenkah in rezervoarjih se je zmanjšala, velik
skok pa je bil zabeležen pri avtoplinu.
Motorni bencin: poraba se je zmanjšala, ker se je povečalo število motornih vozil z
dizelskim pogonom.
Letalsko gorivo: poraba letalskega bencina za batne motorje športnih in manjših
poslovnih letal se je zmanjšala za 11,1 odstotka, medtem ko se je poraba goriva za
letala z reakcijskimi motorji povečala za 13,4 odstotka.
Eurodizel: poraba se je močno povečala zaradi večjega števila vozil na dizelski pogon
Kurilno olje EL: poraba se je zmanjšala zaradi mile zime in prehoda na cenejša
goriva za ogrevanje.
Kurilno olje – mazut: poraba se je zmanjšala zaredi prehoda na zemeljski plin, ki je
ekološko primernejši od mazuta.
Biogoriva: direktiva 2003/03/EC o uporabi biogoriv in ostalih obnovljivih goriv za
transport določa, da je potrebno v državah članicah EU do konca leta 2010 5,75
odstotka celotnih fosilnih goriv namenjenih za transport zamenjati z biogorivi, do konca
leta 2020 pa 20 odstotkov.
Slovenija je v skladu z direktivo 2003/30/ES septembra 2005 sprejela pravilnik o
vsebnosti biogoriv v gorivih za pogon motornih vozil (Uradni list RS, št. 83/2005,
108/2005-popr.), ki določa najmanjšo vsebnost biogoriv v gorivih za pogon motornih
vozil

in obveznosti distributerjev

v

zvezi z

dodajanjem

biogoriv.

Obveznosti

distributerjev so naslednje:
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-

2006 najmanj 1,2 odstotka,

-

2007 najmanj 2,0 odstotka

-

2008 najmanj 3 odstotke,

-

2009 najmanj 4 odstotke,

-

2010 najmanj 5 odstotkov.
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Izvedeno je bilo poskusno dodajanje biodizla, ki so ga spremljale nepričakovane
težave, zaradi katerih je bilo dodajanje avgusta 2005 ustavljeno.
V letu 2006 je dodajanje biodizla ponovno steklo. V Sloveniji bi morali v skladu z
določbami Pravilnika o vsebnosti biogoriv v gorivih za pogon motornih vozil porabiti
najmanj 1,2 odstotka (18.000 ton) vseh goriv (1.500.583 ton) namenjenih za transport,
porabljenega pa je bilo 4.915 ton, kar pomeni 0,328 odstotka.
Biodizla je bilo porabljenega 4.643 ton, bioetanola pa 272 ton.
Bioetanol je proizvod kemične predelave nekaj vrst surovin (sladkorni trs, sladkorna
pesa, les, sorghum,..), od proizvodnega postopka pa je odvisno katero vrsto bioetanola
dobavljajo tržišču: tehničnega (965), absolutnega (99,9%) ali pogonskega (Fuel
Ethanol).
Kot pogonsko gorivo se bioetanol v Sloveniji v letu 2006 ne tržil. Ceni tehničnega
etanola ali celo absoluta nista primerljivi s ceno bioetanola za pogon motorjev, ker ga
pogosto pridobivajo iz manj kvalitetne surovine po cenejšem proizvodnem postopku. Je
bistveno cenejši od kvalitetnega melasnega etanola, ki ga uporabljajo v industriji pijač,
kozmetiki, farmaciji kemični industriji ali za tekočino proti zmrzovanju avtomobilskih
šip. Tehnični metanol in absolut pridobivajo z drugo in tretjo destilacijo. S tem
odvzamejo primesi, ki povzročajo slab okusa in slab vonj. Ker vonj in okus za uporabo
v pogonskih gorivih nista pomembna, se bioetanol za pogon motorjev proizvede tako,
da se iz rektifikata (ki je 93 %) voda veže kemično. Tako se dobi poceni etanol z visoko
koncentracijo alkohola (99,9%) v kateremu pa so ostale tudi vse organoleptične primesi
in je kot tak neprimerno slabšega okusa in vonja (kar pa za pogon motorjev ne moti).

Skladišča tekočih goriv: konec leta 2006 je bilo v Sloveniji 7 skladišč z nadzemnimi
rezervoarji in kapaciteto večjo od 10.000 m3 (Srmin, Zalog, Rače, Celje, Ortnek,
Lendava, Luka Koper).
Vsa imajo železniško povezavo in možnost skladiščenja tekočih goriv za obvezne in
komercialne rezerve. Skladišče v Ortneku je bilo leta 2006 namenjeno le za
skladiščenje obveznih rezerv.

Največje in najbolje opremljeno skladišče tekočih goriv v Sloveniji. je INSTALACIJA
d.o.o. na Serminu pri Kopru. Družba je članica skupine ISTRABENZ d.d., ki je 51
odstotna lastnica, 49 odstotkov pa je v lasti PETROLA d.d.. Skladišče ima 20
nadzemnih rezervoarjev s skupno prostornino 424.000 m3. Skladiščijo in pretovarjajo
tekoča goriva (bencine, dizelsko gorivo in kurilno olje EL) za komercialne namene in za
potrebe obveznih rezerv. Rezervoarji so oddaljeni 3 kilometre od tankerskega priveza,
kjer lahko pristajajo tankerji do 40.000 ton nosilnosti.

LP2006-SNNK.doc
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Drugo največje skladišče je skladišče v Lendavi. V času, ko je rafinerija še obratovala,
so imeli 21 nadzemnih rezervoarjev s skupno prostornino 140.000 m3. Skladiščili so
surovo nafto ter vmesne in končne proizvode rafinerije. Ko je rafinerija prenehala
obratovati, so rezervoarje namenili potrebam trošarinskega skladiščenja tekočih goriv.
V letu 2006 so je bilo v uporabi 23 nadzemnih rezervoarjev s skupno kapaciteto
180.000 m3. 16 rezervoarjev je v lasti PETROLA D.D., 7 pa v lasti Zavoda za obvezne
rezerve (ZORD). Skladišče upravlja družba Petrol Skladiščenje d.o.o..

Bencinski servisi v Sloveniji:
Družba

2005

2006

Sprememba

Tržni delež
2006

PETROL
OMV
MOL
INTERINA
TUŠ
DRUGI
- AGIP
- ARICA
- HESSOL&ESSOL
- HORIZONT
- INDEMA
- KZ LENART
- LOGO
- MINI MARKETING
- SHELL
- ULTRA
SKUPAJ

298
103
10
6
5
15
6
1
1
1
1
2
2
1
437

305
104
10
6
8
22
9
2
1
1
1
2
2
1
3
1
455

+7
+1
+3
+7
+3
+1
+1
+2
+1
+18

67,0
22,9
2,2
1,3
1,8
4,8
2,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,4
0,2
0,7
0,2
100

Bencinski servisi v tujini: PETROL d.d. je konec leta 2006 razpolagal s 33
bencinskimi servisi v Bosni in Hercegovini, z 21 bencinskimi servisi na Hrvaškem in
enim bencinskim servisom v Srbiji.
Polnilnice avtoplina: V Sloveniji je v letu 2006 obratovalo 11 prodajnih mest za

avtoplin in sicer:
-

v Ljubljani....................................3

-

v Mariboru...................................1

-

v Celju.........................................1

-

v Kopru.......................................1

-

v Logatcu (Lom I)........................1

-

v Sežani (Povir I in Povir II)........2

-

v Ribnici......................................1

-

v Kozini.......................................1

Z 43,6 kg na prebivalca smo po porabi utekočinjenega naftnega plina osmi v
Evropi in sodimo med velike uporabnike, še vedno pa med zelo majhne po
porabi avtoplina. V letu 2006 ga je bilo v Sloveniji porabljenega 890 ton.
LP2006-SNNK.doc
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Rezerve tekočih goriv: Slovenija mora na podlagi direktiv EU in zakona o blagovnih
rezervah oblikovati 90-dnevne obvezne stalne rezerve tekočih goriv.
Obvezne rezerve se oblikujejo za tri glavne skupine tekočih goriv glede na porabo v
preteklem letu in morajo zadoščati za 90-dnevno mirnodobsko porabo. Stanje obveznih
rezerv tekočih goriv na dan 31.12.2006, upoštevaje 90-dnevno povprečno porabo v letu
2005, je prikazano v naslednji tabeli:

Gorivo

Skupina A
- motorni bencin 95 okt
- motorni bencin 98 okt
- aviobencin
Skupina B
- jet A 1
- petrolej
- Eurodizel
- kurilno olje EL
Skupina C
- kurilno olje – pod 1%S
- kurilno olje - mazut
SKUPAJ

Dnevna
poraba 2005
(ton)

90-dnevne rezerve
31.12.2006
( ton)

1.822
1.714
107
1
4.111
55
3
2249
1805
126
20
106
6.059

164.038
164.038
370.358
5.200
211.270
153.888
12.700
12.700
547.096

V Sloveniji ni dovolj skladiščnega prostora za obvezne 90-dnevne rezerve tekočih goriv.
Zato so skladiščene delno v Sloveniji (71 odstotkov) in delno v tujini (29 odstotkov). Od
rezerv, ki so hranjene v tujini, jih je 88 odstotkov v Nemčiji in 12 odstotkov v Italiji.

Evropske direktive za oblikovanje obveznih rezerv tekočih goriv omogočajo, da se
zagotavljajo v obliki »fizičnih količin« in tudi v obliki »delegiranih količin«. To so
količine, ki so v lasti domače ali tuje skladiščne družbe, ki se je pogodbeno obvezala,
da bo imela te količine v času trajanja pogodbe na razpolago za ZORD Slovenija. V
času pogodbenega razmerja ima ZORD Slovenija pravico zahtevati od skladiščnih
družb, da jim delegirane količine prodajo in jih sprostijo v skladu z navodili. Cena za
delegiranje je sestavljena iz nadomestila za skladiščenje in obrestne mere na vrednost
blaga. Skladiščenje delegiranih zalog je praviloma cenejše od skladiščenja fizičnih
zalog.
ZORD Slovenija je v letu 2006 oblikoval 449.470 ton lastnih fizičnih zalog, kar ustreza
74,18-dnevni porabi, in 97.626 ton delegiranih zalog, kar ustreza 16,11-dnevni porabi.
Zaloge v Sloveniji so razporejene po regijah in sicer 35 odstotkov v Ljubljani, 27
odstotkov v Lendavi, 23 odstotkov v Kopru, 11 odstotkov v Mariboru in 4 odstotke v
Celju.
Slovenija ima oblikovane tudi rezerve UNP, vendar v skladu z EU direktivo niso
obvezne.

LP2006-SNNK.doc
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ZEMELJSKI PLIN
Proizvodnja zemeljskega plina: v Sloveniji je v letu 2006 znašala 4,16 milijona Sm3
in pokriva 0,35 odstotka potreb slovenskega tržišča. Zemeljski plin za Slovenijo je torej
potrebno skoraj v celoti uvažati!
Nabava zemeljskega plina: struktura nabavnih virov se v primerjavi z letom prej ni
bistveno spremenila:

51,2 odstotka je bilo ruskega plina, 32,3 odstotka je bilo

alžirskega in 16,5 odstotkov iz Avstrije. Dobava ruskega plina se je v primerjavi s
predhodnim letom zmanjšala zaradi rusko – ukrajinskega spora in vzdrževalnih del na
plinovodih v tujini. Zmanjšane ruske dobave so bile nadomeščena iz skladišča v
Avstriji.
Veleprodaja zemeljskega plina: na slovenskem veleprodajnem trgu je znašal delež
Geoplina d.o.o. 99,7 odstotka, 0,3 odstotka veleprodajnega trga pa sta si razdelila
East Energy Gruppo Acegas Aps iz Italije in Humcon d.o.o. iz Hrvaške. Geoplin je
prodajal drugim dobaviteljem zemeljskega plina na podlagi dolgoročnih pogodb, ki se
večinoma iztečejo leta 2007.
Poraba zemeljskega plina: v letu 2006 je bilo porabljenih 1,100.641.284 Sm3
zemeljskega plina, kar je za 2,1 odstotka manj kot leto prej. Razlog za zmanjšano
porabo je bila mila zima in zmanjšan odjem nekaterih večjih odjemalcev.
Oskrba z zemeljskim plinom
Oskrba z zemeljskim plinom poteka po prenosnem in distribucijskem omrežju.
Slovenija je leta 2006 nadaljevala s pripravami na odprtje trga z zemeljskim plinom, ki
se bo popolnoma odprl 1.7.2007, ko bodo tudi gospodinjski odjemalci postali
upravičeni odjemalci.
Značilnosti prenosnega omrežja
Slovensko prenosno omrežje je povezano z avstrijskim

prenosnim omrežjem pri

Ceršaku, z italijanskim pri Šempetru in hrvaškim pri Rogatcu. Konec leta 2006 je 960
kilometrov dolgo prenosno omrežje sestavljalo 741 kilometrov cevovodov s tlakom nad
16 barov, 219 kilometrov s tlakom pod 16 barov, 173 merilno-regulacijskih postaj, 41
merilnih postaj ter kompresorska postaja v Kidričevem. Leta 2006 je bilo v obnovo in
razširitev prenosnega omrežja investiranih 9,9 milijona evrov. Geoplin je imel v letu
2006 180 velikih odjemalcev.

LP2006-SNNK.doc
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Slika 1: Obstoječe in načrtovano prenosno omrežje zemeljskega plina v Sloveniji leta
2006

Značilnosti distribucijskega omrežja
Leta 2006 je bilo na distribucijsko omrežje zemeljskega plina priključenih 117.514
odjemalcev. Distribucijo je opravljalo 17 podjetij v 63 lokalnih skupnostih, 48 lokalnih
skupnosti

je

podelilo

koncesijo

za

opravljanje

distribucije

zemeljskega

plina

koncesionarjem, v 13 lokalnih skupnostih delujejo javna podjetja za distribucijo
zemeljskega plina, dve lokalni skupnosti pa imata distribucijo posebno urejeno.
Dolžina omrežja za tlačni nivo od 4 do 16 barov znaša 29 kilometrov, od 100 milibarov
do 4 bare 1.369 kilometrov in do 100 milibarov 1.723 kilometrov. Merilnih postaj je 28,
merilno-regulacijskih

pa

151.

Leta

2006

je

bilo

zgrajenih

241

kilometrov

distribucijskega omrežja, kar je 17 odstotkov kot leto prej.

Distributerji zemeljskega plina v
letu 2006
Geoplin, d.o.o.
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Plinarna Maribor, d.d.
Adriaplin, d.o.o.
Energetika Celje, d.o.o.
Drugi
Skupaj

Tržni delež
%
74,1
6,7
5,0
4,3
2,5
7,4
100

Zemeljski plin za promet: za promet se uporablja komprimiran zemeljski plin
(Compressed Natural Gas = CNG) pod tlakom okoli 200 barov. Pri zgorevanju nastaja v
primerjavi z bencinom 20-25 odstotkov manj CO2, medtem ko v primerjavi s sodobnimi
dizelskimi motorji, ki uporabljajo dizelsko gorivo brez žvepla, te prednosti praktično ni.

LP2006-SNNK.doc
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CNG - gorivo je popularno v državah, ki z nižjo obdavčitvijo nakupa in uporabe CNG vozil kot tudi z nižjo obdavčitvijo CNG - goriva vzpodbujajo nabavo vozil in gradnjo
polnilnic.
Slovenija je oaza v Evropi, ker je od alternativnih goriv na trgu le utekočinjen naftni
plin, ki ga v prometu porabimo zanemarljivo malo (900 ton v letu 2006).
V Sloveniji se s CNG - gorivom ni mogoče oskrbeti.
Rezerve zemeljskega plina: Slovenija jih v državi nima, ima pa zakupljene
skladiščne količine v Avstriji, na Hrvaškem in v Italiji.

TEHNIČNI PLINI
Članica društva SNNK-WPC Istrabenz Plini d.o.o. dobavlja slovenskemu trgu tudi
tehnične pline različnih kakovosti v plinastem, tekočem in trdnem stanju. Na voljo so
industrijski plini, medicinski plini, specialno čisti plini in mešanica plinov za posebne
namene. Prodajni program obsega acetilen, amoniak, argon, dušik, helij, kisik,
mešanico plinov za laserje, mešanico plinov za prehrambeno industrijo (Foodline),
mešanico plinov za varjenje (Stargas), plin za polnjenje pnevmatik (Secur pneus),
ogljikov dioksid, vodik in zrak.
Članica društva SNNK-WPC iz skupine Petrol d.d., Energetika Ravne d.o.o. pa dobavlja
tehnične pline predvsem Železarni Ravne in sicer iz distribucijskega omrežja (kisik,
dušik, argon) ter iz jeklenk.
Celotna potreba po tehničnih plinih v Sloveniji znaša letno okoli 100 tisoč ton.

MAZIVA IN BITUMEN
2005
motorna olja
kompresorska olja
hidravlična olja
bela olja
olja za obdelavo kovin
olja za gonila
transformatorska olja
procesna olja
bazna olja
druga olja
masti
skupaj
bitumen za ceste

8.755
563
3.992
700
1.970
439
191
1.597
7.483
2.690
585
28.965
85.000

2006
8.490
600
3.990
700
2.000
430
380
1.700
7.000
2.700
580
28.570
94.000

ton
Sprememba
(%)
-3
6,6
0
0
1,5
-3,1
100
6,4
-6,5
0,4
-0,9
-1,4
10,6

Bitumen: poraba bitumna se je v primerjavi z letom prej povečala za dobrih 10
odstotkov. Razen 94.000 ton cestogradnega bitumna je bilo vgrajenih tudi 16.000 ton s
polimeri modificiranih bitumnov.

LP2006-SNNK.doc
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GIBANJE CEN
Cene surove nafte: povprečna cena se je v letu 2006 povečala za 20 odstotkov. Konec
leta (december 2006) so bile cene

glavnih vrst surove nafte, ki kotirajo na borzi,

naslednje:
OPEC: 57,95 USD/bbl

Ural: 58,12 USD/bbl

Brent: 62,33 USD/bbl

Mehika: 57,03 USD/bbl

WTI: 61,96 USD/bbl

Venezuela: 57,14 USD/bbl

Cene tekočih goriv: za oblikovanje maloprodajne cene tekočih goriv na slovenskem
tržišču obstaja model, ki za izhodiščno ceno upošteva borzno kotacijo na londonski
borz IPE in sicer najvišjo dnevno ceno v USD/tono.
Cene tekočih goriv na borzi (CIF Mediteran) so se v letu 2006 povečale pri bencinih za
17 odstotkov, pri srednjih destilatih za 14 odstotkov, pri srednjem kurilnem olju pa za
dobre 4 odstotke.
Cene tekočih goriv v Sloveniji (maloprodajna cena) so se v letu 2006 povečale za 2
odstotka (bencini) oziroma 1,9 odstotka (srednji destilati).
Model cen za tekoča goriva: do 31.7.2005 so se cene bencina in srednjih destilatov
oblikovale skladno z uredbo s 1.8.2004. Po tej uredbi so se modelske marže
usklajevale s predpisanimi fiksnimi zneski, ki so delno krili vpliv inflacije.
Od 1.8.2005 do 9.10.2005 je bila marža tekočih goriv zamrznjena.
Od 10.10.2005 je vlada dopolnila uredbo tako, da so ostale marže zamrznjene, 14dnevno obdobje usklajevanja cen pa je podaljšala na 28 dni
6.7.2006 je Vlada RS podaljšala veljavnost Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov
za tri mesece do 8. 10. 2006.
Z veljavnostjo od 10.10.2006 je vlada spremenila Uredbo o oblikovanju cen naftnih
derivatov tako, da se obdobje usklajevanja cen skrajša iz 28 na 14 dni.

Cene tekočih goriv konec leta (december 2006) so bile naslednje:

Tekoče gorivo

BENCIN
-Eurosuper 95
-Eurosuper 98
PETROLEJ
-Jet A1
DIZEL
-Eurodizel 50 ppm
KURILNO OLJE
-Kurilno olje EL 0,2%
-Kurilno olje mazut 1%
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Gostota
(kg/liter)

Borzna
cena
USD/MT

Maloprodajna
cena v SLO
evro/liter
(kg,kom)

0,755
0,755

622
641

0,971
0,982

0,800

630

1,083

0,845

613

0,938

0,845
0,950

598
266

0,574
(0,391)
18

UNP
- Propan
- Mešanica propan-butan
- 10 kilogramske jeklenke
- Avtoplin
BIOETANOL
- Brazilija
- ZDA
- Rotterdam
BIODIZEL
- B 100

0,510
0,568
0,568
0,568

553
513
-

0.587
0,581
(14,48)
0,575

0,789
0,789
0,789

470
501
527

-

0,833

956

-

Biogoriva za pogon motornih vozil so trošarinski izdelek in po predlogu spremembe
zakona o trošarinah niso več izvzeta iz sistema trošarinskega nadzora. Trošarina
zanje je sicer 0 (nič), vendar mora gibanje biogoriv spremljati trošarinski spremni
dokument.
Oprostitev plačila trošarine lahko uveljavljajo vsi, ki dajejo na trg biogoriva, ne glede
na to, ali so bila mineralnim gorivom primešana v Sloveniji ali v drugih državah in ne
glede na to, ali so biogoriva iz članic EU ali ne.
Bioetanola in biodizla v letu 2006 v Sloveniji ni bilo v maloprodaji.
Cena zemeljskega plina
Cena zemeljskega plina na prenosnem omrežju: povprečna cena na prenosnem
omrežju se je leta 2006 gibala od 85 SIT/Sm3 v januarju do 91 SIT/m3 v decembru zvišala se je za 31 odstotkov.
Model cen zemeljskega plina:
Za prenosno omrežje je model za oblikovanje cen usklajen z modelom, ki ga uporablja
Eurostat. Končno ceno sestavljajo nabavna cena (62 do 68 odstotkov), cena za uporabo
omrežja (6 do 13 odstotkov), trošarina (za ogrevanje 0,0113 evra/Sm3, za pogonske
namene 0,0981 evra/S m3) , CO2 taksa (10 odstotkov) in DDV (20 odstotkov).
Za distribucijsko omrežje ceno oblikujejo v skladu s tarifnimi sistemi in je v celoti v
pristojnosti lokalnih skupnosti. Končna cena ni bila ločena na regulirani in tržni del,
imela je le posebej izkazane dajatve in DDV.
Cena zemeljskega plina na distribucijskem omrežju: cena za povprečne gospodinjske
odjemalce je znašala 136,5 SIT/Sm3 za kuhanje in pripravo tople vode ter 125
SIT/Sm3 za kuhanje, pripravo tople vode in ogrevanje. Mednarodna primerjava kaže,
da je bila maloprodajna cena zemeljskega plina za kuhanje, pripravo tople vode in
ogrevanje v Sloveniji januarja 2006 na ravni povprečne cene EU.
Cena zemeljskega plina za promet: Zakon o trošarinah v 54. členu obremenjuje
zemeljski plin za pogonske namene s trošarino v višini 0,0981 evro/Sm3, kar je zelo
nizka vsota. V 54. členu zakona je trošarina določena tudi za UNP, ki se uporablja za
pogonske namene v znesku 134,3682 evra/ 1000 litrov. Za primerjavo navajamo iz
istega zakona še trošarino za bencin Evrosuper 95, ki znaša 377,1115 evra/1000
litrov.
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ZAŠČITA OKOLJA
Sanacija opuščenih vrtin: v skladu z rudarskim zakonom je opuščene vrtine
potrebno sanirati. Vseh opuščenih vrtin je 210, od tega že saniranih 117. V letu 2006
so sanirali 18 vrtin tako, da je saniranih že 135, nesaniranih pa ostaja še 75 vrtin.
Kyoto sporazum: Slovenija se je obvezala, da bo do leta 2012 za 8 odstotkov (1,256
milijona ton) zmanjšala količine toplogrednih plinov, ki so našteti v sporazumu, glede
na leto 1986, ko so bile pri nas največje (15,7 milijona ton). To bo v industriji in
ogrevanju mogoče doseči s prehodom z uporabe premoga na zemeljski plin, pri
motornih vozilih pa le z obdavčenjem avtomobilov.
Izpust toplogrednih plinov: v letu 2006 je imel največji prispevek CO2 (82,0 %), ki
nastaja predvsem pri zgorevanju goriva, sledil je metan (10,5 %), ki večinoma izvira iz
odpadkov in kmetijstva, ter N2O (6,4 %), ki prav tako nastaja v kmetijstvu. Opazne so
bile tudi emisije iz prometa. Izpusti F-plinov, med katere sodijo fluorirani ogljikovodiki
(HFC), perfluorirani ogljikovodiki (PFC) in žveplov heksafluorid (SF6), so bili zelo majhni
(1,1 %), vendar zaradi visokega toplogrednega učinka njihov prispevek k segrevanju
ozračja ni zanemarljiv.
Izpusti vseh toplogrednih plinov so bili leta 2006 v Sloveniji 20.591.000 ton v
ekivalentih CO2, kar je 1,2 % nad izhodiščnim letom. Izpusti v izhodiščnem letu so bili
leta 2007 za vse podpisnice Kjotskega protokola dokončno določeni in jih ne moremo
več spreminjat. Za Slovenijo so določeni kot vsota izpustov CO2, CH4 in N2O iz leta
1986 ter F-plinov iz leta 1995 in so 20.354.042 CO2 ekv.. V skladu z obveznostjo 8%
zmanjšanja izpustov, povprečni izpusti v obdobju 2008-20012 zato ne bi smeli
presegati 18.725.719 CO2 ekvivalwenta.
Za doseganje obveznosti iz Kjotskega protokola je bilo zato treba uvesti dodatne
ukrepe. Večina jih je opisana v Operativnem programu zmanjševanja emisij
toplogrednih plinov, ki ga je leta 2006 sprejela Vlada Republike Slovenije. Za
zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov pri rabi in proizvodnji energije je bil leta 1999
sprejet Energetski zakon, izdelan pa je tudi Nacionalni energetski program (NEP). Oba
predvidevata trajnostno naravnan razvoj energetike, in sicer povečanje učinkovite rabe
energije in obnovljivih virov energije. V letu 2005 je začel delovati tudi najpomembnejši
izmed treh kjotskih mehanizmov, to je trgovanje z emisijami, v katero je bilo v letu
2007 vključenih 98 upravljavcev naprav iz Slovenije. Emisijsko trgovanje je bilo v EU
uvedeno že v letu 2005, na svetovni ravni pa bo v obdobju 2008–2012.
Kljub temu da se skupni izpusti v primerjavi z izhodiščnim letom niso dosti spremenili,
se je precej spremenila porazdelitev po sektorjih. Najbolj, za kar 136%, so se
povečali tisti iz prometa. Zaradi cestnega prometa se celotni izpusti TGP v zadnjih
dveh letih povečujejo za več kot odstotek letno, kar izniči prizadevanja za zmanjšanje
izpustov TGP v vseh drugih sektorjih. Rast izpustov iz prometa je zlasti posledica
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gospodarske rasti tako v Sloveniji kot v širši regiji. Opazen je porast izpustov v tranzitu
preko Slovenije, ki se je izrazito povečal po vstopu Slovenije v EU.
Zaradi izgube jugoslovanskega trga, opuščanja nerentabilne proizvodnje in zviševanja
produktivnosti je k zmanjšanju izpustov največ doprinesla industrija. Zmanjšali so se
tako izpusti zaradi porabe goriv kot tudi procesni izpusti. Spodbuja se, da se v
industriji uporablja trenutno najboljša razpoložljiva tehnologija (BAT), zato da se ohrani
konkurenčnost, izvaja se IPPC-direktiva, uvedeno pa je tudi emisijsko trgovanje.
Nižji izpusti kakor v izhodiščnem letu so opazni še v kmetijstvu, kar je predvsem
posledica zmanjšanja števila glav živine. Predvideva se, da bo v prihodnje število živali
zaradi Sloveniji določenih kvot spet naraslo. Po drugi strani bo kmetijska politika z
uvajanjem dobre prakse pri gnojenju ter s spodbujanjem rabe bioplina za proizvodnjo
elektrike in toplote vplivala na zmanjšanje izpustov iz kmetijstva.
V Sloveniji prekrivajo gozdovi več kakor 58 % površine in so pomemben vir
zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov. Izračuni ponorov zaradi spremembe rabe
tal in gozdarstva so precejšnji; leta 2006 so bili 4.733.000 ton CO2, dovoljeni pa so
precej nižji. Zaradi pogoja, da morajo biti ti ponori posledica neposredne človekove
dejavnosti, da jih država lahko uporabi za izpolnitev svojih obveznosti, je bila izbrana
ocena, po kateri bo v obdobju 2008–2012 mogoče izkoristiti vsaj 1.320.000 ton CO2.
Kakovost zraka: v EU že pet let poteka program CAFE (Clean Air For Europe), ki
obsega priporočilo letnih povprečnih mejnih vrednosti za trdne delce (PM 10) in lebdeče
prašne delce (PM 2,5) v zraku ter število dni, v katerih so lahko mejne vrednosti
presežene. Zmožnost za doseganje mejnih vrednosti v državah članicah EU je
povezana tudi s kakovostjo tekočih goriv za industrijo, promet in široko porabo. V
Sloveniji CAFE priporočila z nacionalnimi predpisi še niso urejena.
V letu 2006 potekale meritve kakovosti zraka po Programu monitoringa. Rezultati
meritev kažejo, da je bil zrak skoraj povsod prekomerno onesnažen z delci PM 10 –
najbolj na merilnih mestih, ki so pod vplivom emisij iz prometa, delno pa tudi iz
industrije. Razveseljivo je, da koncentracija svinca v PM 10 ni presegla spodnji
ocenjevalni prag kar pomeni, da je prenehanje uporabe osvinčenega bencina doseglo
svoj namen.
Delci PM 2,5 so bili na merilnih mestih v Ljubljani in Mariboru nad predvideno ciljno
letno vrednostjo, ki zakonsko še ni določena!
Emisija ozona: predpisana 8-urna ciljna vrednost je bila presežena na vseh merilnih
mestih, najvišje koncentracije so bile izmerjene na obali in na Primorskem.
Emisija CO2: emisije CO2 so v izhodiščnem letu 1986 znašale 15.472.000 ton, od
osamosvojitve do leta 1992 so se zaradi ekonomskih pretresov zmanjšale na 87
odstotkov izhodiščnih, leta 1996 pa ponovno dosegle prvotno raven. V letu 2006 je
emisija CO2 znašala 16.878.000 ton.
Biogoriva: v letu 2005 in 2006 je EU komisija na področju biogoriv izdala naslednje
dokumente:
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-

Akcijski načrt za uporabo biomase (december 2005): vsebuje 20 priporočil, kako naj
bi v EU do leta 2010 porabo biogoriv za ogrevanje, proizvodnjo električne energije
in promet podvojili.

-

Strategija za uporabo biomase (april 2006): vsebuje priporočila, kako s posebnimi
ukrepi povečati proizvodnjo biogoriv.

-

Biogoriva v EU: vsebuje vizijo, kako do leta 2020 povečati uporabo biogoriv na 25
odstotkov vse potrebne energije.

.

DIREKTIVE, ZAKONI, UREDBE IN PRAVILNIKI
Naftno-plinsko gospodarstvo v Sloveniji urejajo naslednje direktive, zakoni, uredbe in
pravilniki:
•

Zakon o energetiki (UL RS, št. 79/1999)
-

Uredba o pogojih in postopku za izdajo ter odvzem licence za opravljanje

energetske dejavnosti (UL RS, št. 21/2001, 31/2001)
•

Zakon o blagovnih rezervah (UL RS, št. 60/1995)
-

Uredba o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za
izvrševanje GJS oblikovanja rezerv nafte in njenih derivatov

-

Uredba o obrazcu za posredovanje podatkov, ki so potrebni za določanje vrste

in količine obveznih rezerv nafte in njenih derivatov in za prijavo članarine
-

Pravilnik o določitvi pogojev, ki jih morajo izpolnjevati rezervoarji, namenjeni

skladiščenju naftnih derivatov za državne blagovne rezerve
•

Zakon o poroštvu RS za obveznosti ZORD (UL RS, št. 35/2001)

•

Zakon o trošarinah (UL RS, 84/1998)
-

Pravilnik o izvajanju zakona o trošarinah

-

Uredba o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin

-

Uredba o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo

•

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (UL RS, št. 122/2006)

•

Zakon o kontroli cen (UL RS, št. 51/2006)
-

Uredba o pošiljanju obvestila o spremembi cen

-

Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov

•

Zakon o prevozu nevarnega blaga (UL RS, št. 33/2006)

•

Uredba o fizikalno – kemijskih lastnostih tekočih goriv (UL RS, št. 63/2006)

•

Pravilnik o vsebnosti biogoriv v gorivih za pogon motornih vozil (UL RS, 83-3628/2005)

•

Uredba o pospeševanju rabe biogoriv za pogon motornih vozil

•

Direktiva o zanesljivi oskrbi z zemeljskim plinom 2004/67/EC

•

Uredba o dostopu do prenosnega omrežja zemeljskega plina 1775/2005/EC

•

Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz prenosnega omrežja (UL RS, št.
89/05)
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•

Sistemska obratovalna navodila za prenos zemeljskega plina (UL RS, št. 89/05)

•

Metodologija za določanje omrežnine, za obračun omrežnine, za pripravo splošnih
pogojev in za pripravo tarifnih sistemov za oskrbo tarifnih odjemalcev, ki so pogoj za
menjavo dobavitelja in za preglednost cen (Agencija za energijo).
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