Energija in promet
Učinkovit prometni sistem je bistvenega pomena za gospodarstvo in kakovost življenja. Obseg prometa se povečuje z
gospodarsko rastjo – hitro rast povpraševanja po tovornem
prometu, predvsem cestnem, spodbujajo potrebe modernega
poslovanja, povpraševanje po potniškem prometu pa spodbuja
rastoč turizem in potreba po mobilnosti ljudi. Zato kljub velikim
tehnološkim izboljšavam vozil rastejo tudi negativni učinki prometa na okolje.
Emisije toplogrednih plinov, predvsem ogljikovega dioksida, ki
izhajajo iz prometa, naraščajo hitreje kot emisije iz drugih virov.
Zaradi ukinitve uporabe osvinčenega bencina in uporabe katalizatorjev so se emisije svinca uspešno zmanjšale, naraščajo
pa emisije nekaterih predhodnikov škodljivega troposferskega
ozona. Potrebam po povečanju cestnega prometa sledi tudi
rast cestne infrastrukture in površja, ki ga ta zaseda, s tem
pa tudi odvzem življenjskega prostora rastlinam in živalim in
fragmentacijo naravnih območij. Nevarnost povzroča prevoz
nevarnih snovi in tveganje razlitij ob nesrečah. Vedno bolj se
zavedamo škodljivih vplivov hrupa, ki ga povzročajo različne
oblike prometa, in stroškov, ki nastanejo z odstranjevanjem
odsluženih vozil.
V Sloveniji se delež vozil s katalizatorjem med osebnimi vozili
povečuje in je že dosegel povprečni delež v EU, kar je predvsem posledica dokaj hitre obnove voznega parka. Povprečna
starost osebnih avtomobilov v Sloveniji je 7,3 leta, kar je nekaj več kot v preteklih šestih letih, a še vedno nekoliko pod
povprečno starostjo osebnega vozila v EU. Kot kažejo rezultati
raziskave, se prebivalci Slovenije zavedajo problema naraščajočega prometa in njegovih posledic na okolje. Poleg relativno
velike zaskrbljenosti je pomembna tudi podpora ukrepu, ki se
nanaša na boljši javni prevoz ter boljše možnosti za pešce in
kolesarje. Rezultati kažejo tudi (vsaj na deklarativni ravni) precej veliko pripravljenost za uporabo javnega prevoza seveda ob
pogoju, da bi bil ta udobnejši, cenejši in pogostejši.
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Od leta 1992 do leta 2000 je poraba končne energije v Sloveniji zrasla za petino. Najhitreje rastejo potrebe po energiji za
poganjanje prometa.

Predmet obravnave je prikaz količine in deležev porabe končne
energije po uporabniških skupinah: industrija, promet in druga
poraba na mestu končne rabe za Slovenijo ter primerjava z
Evropsko unijo (EU-15).
Pri industriji prikazujemo porabo končne energije v rudarstvu in
predelovalnih dejavnostih, pri prometu porabo končne energije
v celotnem prometu (kopenski prevoz, cevovodni transport,
vodna plovba, zračni prevoz, železniški in ladijski promet) in
pri drugi porabi prikazujemo porabo končne energije v gospodinjstvih storitvenem in javnem sektorju, kmetijstvu in drugih
dejavnostih.
Slika 45-1: Poraba končne energije po skupinah v Sloveniji
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CILJI
Resolucija o izvajanju nacionalnega energetskega programa, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije leta
2003, predvideva v obdobju 2000–2010 enakomerno
rast porabe končne energije s povprečno letno stopnjo
rasti 1,9 % (v industriji 2,2 %, prometu 1,3 % in drugi
porabi 2,1 %). Leta 2010 naj bi znašala poraba končne
energije 217,4 PJ.

Slika 45-2: Struktura porabe končne energije po skupinah v
Sloveniji in EU-15
100
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S končno energijo označujemo različne oblike energij, ki
vstopajo v objekt uporabe oziroma tehnološki proces na pragu
uporabnika (npr. električna energija na priključni omarici stanovanjske hiše ali stroja, bencin na črpalki itd).
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45. PORABA KONČNE ENERGIJE
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Poraba končne energije v industriji se je v Republiki Sloveniji
od leta 1992 do leta 2000 zmanjšala za 2,9 PJ ali za 5,3 %
(v EU-15 pa je večja za 803,9 PJ ali 7,6 %) s povprečno negativno letno stopnjo –0,7 % (EU-15 pa +0,9 %). Delež industrije v porabi končne energije v celoti, ki je leta 1992 znašal
še 36,8 % (EU-15 le 28,6 %), je leta 2000 zdrsnil na 29,0 %,
kar je že primerljivo z EU-15 (28,5 %), kjer je delež industrije
ohranil skoraj enako raven kot leta 1992.

Poraba končne energije v skupini druga poraba se je v Sloveniji od leta 1992 do leta 2000 povečala za 13,5 PJ ali za 23,1

% (EU-15 za 293,1 PJ ali 1,9 %) s povprečno letno stopnjo
rasti 2,6 % (EU-15 za 0,2 %). Delež druge porabe v porabi
končne energije v Sloveniji, ki je leta 1992 znašal dobrih
38,8 %, je leta 2000 narasel na 39,7 % (v EU-15 pa je zdrsnil
z 41,3 na 39,0 %), kar je že na ravni deleža Evropske unije.
Načrtovano zmanjševanje porabe končne energije, s katerim
se je po nekaterih scenarijih računalo v preteklih letih, ni več
aktualno.

PODATKI IN VIRI
Preglednica 45-1: Poraba končne energije po skupinah v Sloveniji
Vir: Energetska bilanca RS 2003
sektor

enota

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

industrija

PJ

55

54

55,7

56,4

54,9

53,4

52,6

51,9

52,4

promet

PJ

37

44,3

49,4

54,9

61,6

64,8

57,1

54,4

56,7

druga poraba

PJ

58,3

58,8

58,9

62

72,7

71,8

72,5

76,2

71,8

končna energija, skupaj

PJ

150,4

157,1

163,9

173,3

189,2

189,9

182,2

182,5

181

Preglednica 45-2: Struktura porabe končne energije po skupinah v Sloveniji in EU-15
Vir: Energetska bilanca RS 2003; Eurostat, 2003, Final energy consumption by sector, Indicator fact sheet. European Environment Agency, 2002
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Podatki za Slovenijo
Energetska bilanca Republike Slovenije 2003 in NEP, 6. november
2003.
Podatki za Evropo
Statistika Eurostat (za leto 2000) in EE-18 Final energy consumption
by sector, Indicator fact sheet. European Environment Agency, 2002
(za obdobje 1992–1999).
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V prometu se je poraba končne energije v Sloveniji od leta
1992 do leta 2000 povečala za 20,0 PJ ali za 54,4 % (EU-15
za 1833,8 PJ ali 16,5 %) s povprečno letno stopnjo rasti 5,6
% (EU-15 za 1,9 %). Delež prometa v celotni porabi končne
energije v Republiki Sloveniji, ki je leta 1992 znašal 24,4 %
(EU-15 pa 30,1 %), je leta 2000 narasel na 31,3 % (EU-15 na
32,5 %), torej le malenkost pod deležem v Evropski uniji.

Kazalec je povprečna starost osebnih motornih vozil. Starostna
struktura vozil se neposredno navezuje na strukturo vozil, ki
izpolnjujejo mejne vrednosti emisij škodljivih snovi v skladu s
smernicami EU (emisijski standardi EURO I-III).

Slika 46-1: Povprečna starost osebnih motornih vozil v Sloveniji
in EU
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CILJI
Tako Evropska komisija kot članice EU in države kandidatke nimajo posebej opredeljene ciljne povprečne starosti voznega parka. Skupni cilj je izboljšanje starostne
strukture voznega parka in zamenjava starih vozil, ki bolj
obremenjujejo okolje, z novimi, čistejšimi.

Zaradi vse ostrejših okoljskih zahtev so novejša vozila bolj
učinkovita, manj obremenjujejo okolje, so tišja in varnejša.
V državah članicah se izvajajo posamezni programi za spodbujanje zamenjave starih vozil. Med njimi denarno nadomestilo
za opustitev uporabe starega vozila brez nakupa novega in
za zamenjavo z novim ali vozilom, ki manj obremenjuje okolje
(popust za nakup novega vozila), ter administrativni ukrepi, ki
nimajo neposrednih finančnih posledic, a posredno vplivajo
na odločitev o zamenjavi starega vozila. V Republiki Sloveniji
so omenjeni programi zaživeli leta 1999.

7,5
starost vozil (leta)
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46. POVPREČNA STAROST VOZNEGA PARKA
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V primerjavi z državami EU ima Republika Slovenija ugodno
starostno strukturo vozil, saj je bila povprečna starost registriranih osebnih vozil leta 2002 7,3 let, kar je približno toliko kot
v EU. Vendar se povprečna starost osebnih vozil v Sloveniji
povečuje. Obenem ugotavljamo, da se starejša vozila pogosto uporabljajo kot drugo ali tretje vozilo in je zato njihovo
obremenjevanje okolja manjše.

ENERGIJA IN PROMET

Slika 46-2: Prometno omrežje v Sloveniji
Vir: Direkcija Republike Slovenije za ceste, 2004; podlaga: Geografski inštitut
Antona Melika ZRC SAZU

PODATKI IN VIRI
Preglednica 46-1: Povprečna starost osebnih motornih vozil v Sloveniji in EU
Vir: Zbirkaa podatkov Ministrstva za notranje zadeve, 2004; TERM 2002 33 EU, 2002 in TERM 2003 33 EEA 31, 2004, European Environment
Agency; Obdelava Agencija Republike Slovenije za okolje
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Podatki za Slovenijo

Podatki za druge države

Zbirkaa podatkov Ministrstva za notranje zadeve o voznem parku RS
vsebuje podatke o letu izdelave vozila in datumu prve registracije ter se
dopolnjuje vsak mesec. Povprečna starost vozil je primarno določena
v mesecih, in sicer od meseca in leta prve registracije do opazovanega
konca obdobja. V izračun povprečnih starosti osebnih vozil v RS sta
po klasifikaciji vozil Ministrstva za notranje zadeve vključeni dve vrsti
vozil, in sicer: OA (osebni avtomobil) in OS (osebno specialno vozilo).
Podatki so zanesljivi, pri izračunavanju starosti na podlagi leta izdelave
vozila so možni manjši odmiki od povprečne starosti osebnih vozil.

Vir podatkov je TERM 2002 33 EU – Average age of the vehicle fleet.,
Indicator fact sheet. European Environment Agency, 2002 in TERM
2003 33 EEA 31 Average age of vehicle fleet, Indicator fact sheet.
European Environment Agency, 2004. Izvorni podatki, ki so bili uporabljeni v podatkovnem listu kazalca, so povzeti po Eurostatu.
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47. VOZNI PARK, KI USTREZA
EMISIJSKIM STANDARDOM

Slika 47-1: Delež osebnih avtomobilov na bencinski pogon s
katalizatorjem
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CILJI
Povečanje deleža vozil, ki izpolnjujejo najnovejše
emisijske standarde za nova vozila.

Zakonodaja o emisijah novih motornih vozil je v državah EU
v veljavi od leta 1970. Razdeljena je na posamezne tipe vozil
(osebna vozila, lahka tovorna vozila, težka tovorna vozila) in
na pogonsko gorivo (motorni bencin, dizelsko gorivo). Vendar
ne predpisuje deleža vozil, ki ustrezajo emisijskim standardom v voznem parku posamezne države članice. Najnovejša
zakonodaja je opredeljena za osebna in lahka tovorna vozila
v smernici 1998/69/ES, za težka tovorna vozila v smernici
1999/96/ES in za motorna kolesa v smernici 97/24/ES.
Delež motornih vozil, opremljenih s katalizatorjem, se povečuje. Prodor novih tehnologij je odvisen od življenjske dobe
motornih vozil. Struktura motornih vozil je zaradi hitrejšega
obnavljanja voznega parka v RS hitreje dosegla povprečje držav EU. Ocene deleža osebnih vozil s katalizatorji potrjujejo,
da je za implementacijo novih tehnologij na celotnem parku
motornih vozil treba najmanj deset let.

PODATKI IN VIRI
Preglednica 47-1: Delež osebnih avtomobilov na bencinski pogon s katalizatorjem
Vir: TERM 2002 34 EU, 2002 in TERM 2003 34 EEA 31, 2004, European Environment Agency; zbirka podatkov Ministrstva za notranje
zadeve; obdelava Agencija Republike Slovenije za okolje
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Kazalec prikazuje delež cestnih motornih vozil, ki ustrezajo
emisijskim standardom (EURO I, EURO II in EURO III). Delež
motornih vozil, ki ustrezajo emisijskim standardom, je v povezavi s specifičnimi emisijami, številom registriranih motornih
vozil in povprečno starostjo motornih vozil.

ENERGIJA IN PROMET

Podatki za Slovenijo

Podatki za druge države

Zbirkaa podatkov Ministrstva za notranje zadeve o voznem parku RS
vsebuje podatke o vrsti vozila (upoštevani osebni avtomobili in osebna
specialna vozila), pogonskem gorivu vozila (upoštevan motorni bencin)
in letu izdelave vozila, kar je podlaga za izračun deleža motornih vozil,
opremljenih s katalizatorjem.

Vir podatkov je TERM 2002 34 EU - Proportion of vehicle fleet meeting certain air and noise emission standards, Indicator fact sheet.
European Environment Agency, 2002 in TERM 2003 34 EEA 31
- Proportion of vehicle fleet meeting certain emission standards,
Indicator fact sheet. European Environment Agency, 2004. Izvorni podatki, ki so bili uporabljeni v podatkovnem listu kazalca, so povzeti po
publikaciji Eurostat Statistical Compendium in so ocena deleža vozil s
katalizatorjem glede na starost vozil.

Število motornih vozil z vgrajenim katalizatorjem se za posamezno
leto izračunava iz stanja voznega parka na dan 31. december. Za posamezna motorna vozila je v zbirki podatkov Ministrstva za notranje
zadeve treba popraviti podatke o vrsti pogonskega goriva, kar vpliva
na končno število motornih vozil na bencinski pogon in s tem na delež
vozil na bencinski pogon, opremljenih s katalizatorjem. Glede na majhen delež potrebnih popravkov (< 1 %) lahko podatke ocenjujemo kot
točne in kakovostne. S prehodom izračunavanja deleža katalizatorjev
iz leta izdelave motornega vozila na tip oziroma podtip vozila bi zajeli
tudi tista vozila, ki so imela vgrajene katalizatorje, še preden je bilo to
predpisano.
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48. OZAVEŠČENOST O VPLIVIH
PROMETA NA OKOLJE

Slika 48-1: Zaskrbljenost glede okoljskih problemov (povprečje
na lestvici od 1 - sploh niste zaskrbljeni do 5 - zelo ste zaskrbljeni), N = 971

CILJ
V skladu z Nacionalnim programom varstva okolja je
cilj zmanjšati onesnaženost okolja zaradi prometa.
Med ukrepi za spodbujanje okoljske zavesti sta v Nacionalnem programu varstva okolja opredeljena dva
trajna ukrepa, ki pripomoreta k zagotavljanju tega cilja,
in sicer: zagotavljanje informacij o okolju (med njimi
tudi informacij o onesnaževanju okolja zaradi prometa)
in izvajanje ozaveščevalnih kampanj (tudi v trajnostni
mobilnosti).
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Slika 48-2: Najboljši ukrep za reševanje okoljskih problemov v mestnem prometu (seštevek odstotkov dveh navedb), N = 971
70
60

strinjanje (%)

50
40
30
20
10
0
boljši javni
prevoz

več površin za zapora mestnih zmanjšanje zvišanje cene
pešce in
središč za števila parkirnih
goriva
kolesarje
avtomobile mest v mestnih
središčih

nič od tega,
ne vem,
drugo
brez odgovora

139

ENERGIJA IN PROMET

S kazalcem ugotavljamo odnos javnosti do problemov, ki jih
povzročajo naraščajoči avtomobilski promet in delno navade
ljudi, povezane z mobilnostjo v mestih. Gre za ugotavljanje
javnega mnenja o stopnji zaskrbljenosti zaradi naraščajočega
avtomobilskega problema, o načinih reševanja okoljskih problemov, povezanih z avtomobilskim prometom v mestih, in pripravljenost za spremembo navad glede mobilnosti.

ENERGIJA IN PROMET

Slika 48-3: Ali bi se bili pripravljeni voziti z javnim prevozom vsak
dan, če bi bil javni promet pogostejši, cenejši in udobnejši? N =
971
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Slika 48-4: Ali za svoje vsakodnevne opravke uporabljate avtomobil? N = 971
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Kot kažejo rezultati raziskave, se prebivalci zavedajo problema
naraščajočega prometa in njegovih posledic za okolje. Poleg relativno velike skrbi je pomembna tudi močna podpora
ukrepu, ki se nanaša na boljši javni prevoz ter boljše možnosti
za pešce in kolesarje. Rezultati kažejo tudi precej veliko pripravljenost za uporabo javnega prevoza (82,4 %), seveda ob
pogoju, da bi bil ta udobnejši, cenejši in bolj pogost.
V EU je po podatkih Evropske agencije za okolje (TERM 2001
40 EU) nezadovoljstvo ljudi zaradi prometa na prvem mestu
med vzroki za pritoževanje nad okoljem (sledijo mu onesnaževanje zraka, uničevanje krajine, odlaganje odpadkov, hrup,
pomanjkanje zelenih površin, kakovost pitne vode), vendar pa
je odstotek ljudi, ki se nad tem pritožujejo, v občutnem upadu
(ocena gibanja 1992–1999). Med ukrepi za reševanje tega
problema narašča podpora izboljševanju javnega prevoza ter
boljšim možnostim za pešce in kolesarje, cenovna politika
(dražja goriva) pa dobiva malo javne podpore. Te ugotovitve
javnega mnenja so podobne podatkom slovenske raziskave.
Pomembna je tudi ugotovitev, da zavedanje ljudi o problemu
prometa ne vodi avtomatično v spreminjanje mobilnostnih navad.
Z zagotavljanjem informacij in ozaveščanjem lahko pomagamo
pri spreminjanju vzorcev navad glede trajnostne mobilnosti. V
Sloveniji, tako kot v večini drugih evropskih držav, od leta 2000
poteka vsakoletna ozaveščevalna kampanja V mestu brez avtomobila, ki se je zadnji dve leti razširila v pobudo evropski teden
mobilnosti. Glavni namen obeh akcij je predvsem olajšati izvajanje trajnih ukrepov in rešitev za zmanjšanje prevelike uporabe
osebnih avtomobilov.
Poleg omenjene aktivnosti je pri zagotavljanju informacij treba
omeniti Pravilnik o obveščanju potrošnikov o varčni rabi goriv
in emisijah CO2 novih osebnih vozil, ki je začel veljati v začetku
leta 2004. Med drugim predvideva tudi pripravo priročnika o
varčni rabi goriva in emisijah CO2.
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Preglednica 48-1: Zaskrbljenost glede okoljskih problemov (povprečje na lestvici od 1 - sploh niste zaskrbljeni do 5 - zelo ste zaskrbljeni), N = 971
Vir: Fakulteta za družbene vede- Center za raziskavo javnega mnenja in množičnih komunikacij, november 2003
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Preglednica 48-2: Najboljši ukrep za reševanje okoljskih problemov v mestnem prometu (seštevek odstotkov dveh navedb), N = 971
Vir: Fakulteta za družbene vede- Center za raziskavo javnega mnenja in množičnih komunikacij, november 2003
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Preglednica 48-3: Ali bi se bili pripravljeni voziti z javnim prevozom vsak dan, če bi bil javni promet pogostejši, cenejši in udobnejši?
N = 971
Vir: Fakulteta za družbene vede- Center za raziskavo javnega mnenja in množičnih komunikacij, november 2003

enota
odgovor

%

da, bil bi pripravljen

ne, ne bi bil pripravljen

neodločen, brez odgovora

82,4

13,2

3,9

Preglednica 48-4: Ali za svoje vsakodnevne opravke uporabljate avtomobil? N = 971
Vir: Fakulteta za družbene vede- Center za raziskavo javnega mnenja in množičnih komunikacij, november 2003
enota
odgovor

%

da

ne

brez odgovora

55,9

42,8

0,9
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Kazalec je narejen na podlagi raziskave Politbarometer (november
2003), ki ga izvaja Center za raziskavo javnega mnenja in množičnih
komunikacij Inštituta za družbene vede pri Fakulteti za družbene vede
v Ljubljani. Raziskava je bila narejena v obliki telefonskega anketiranja
s standardiziranim vprašalnikom, ki je pokrival tri vsebinske sklope,
in sicer: 1. zaznavo in oceno zaskrbljenosti za vsakega od navedenih
okoljskih problemov oz. pojavov, med katerimi je bilo navedeno tudi
povečevanje avtomobilskega prometa; 2. prepoznavanje načinov
reševanja okoljskih posledic avtomobilskega prometa v slovenskih
mestih; 3. oceno pripravljenosti za uporabo javnih prevoznih sredstev
(v povezavi z oceno uporabe osebnega avtomobila kot vsakodnevnega prevoznega sredstva). Raziskava javnega mnenja o navedenih
vprašanjih je bila v Sloveniji izvedena prvič, zato ni mogoča primerjava
podatkov oz. ocena gibanja.
Raziskava je po svoji metodološki zasnovi in kvalitativnem nivoju povsem sledila redni politbarometrski raziskavi. Raziskavo je po dogovoru
z naročnikom (Urad vlade za informiranje in Ministrstvo za okolje, prostor in energijo) oblikovala raziskovalna skupina CJMMK (Univerza v
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Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede, Center za raziskavo javnega mnenja in množičnih komunikacij Ljubljana),
praktično ankteriranje je novembra 2003 (s standardiziranim vprašalnikom) izvedlo 26 šolanih anketarjev, ki so iz bazena 2036 telefonskih
številk fizičnih oseb po načelu naključnega izbora uspeli realizirati 971
anket (48-odstotna stopnja realizacije vzorca). 971 anketirancev pomeni tako strukturno kot količinsko ustrezen reprezentativni vzorec.
Kot vir za oblikovanje vprašalnika je bila uporabljena raziskava javnega
mnenja Eurobarometer iz leta 1999 (naročnik Evropska komisija), ki jo
kot vir podatkov za pripravo okoljskega kazalca TERM (Transport and
Environment reporting mechanism for the EU) – »Public awareness
and behaviour« – uporablja tudi Evropska agencija za okolje.
TERM 2001 40 EU (Transport and Environment reporting mechanism
for the EU): »Public awareness and behaviour«; Indicator fact sheet.
European Environment Agency, 2002. Podatki v podatkovnem listu
so povzeti po raziskavi Eurobarometer 1999, katere naročnik je bila
Evropska komisija.

