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OZADJE RAZISKAVE 

• Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (OVE, zelene 
energije) sodi med prioritete energetske politike EU 
 

• Obvezujoč cilj doseganja 20% rabe energije iz OVE do leta 
2020 v EU (klimatsko-energetski paket EU »20-20-20 do 
2020«, Direktiva 2009/28/EC), Slovenija: 25% 
 

• Zelena energija zaenkrat še ni cenovno konkurenčna 
konvencionalnim virom energije, zato je potrebna vpeljava 
podpornih shem za spodbujanje proizvodnje elektrike iz OVE 
 

• Podpora je lahko tudi prostovoljna (t.i. zelene blagovne 
znamke) 
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NAMEN RAZISKAVE 

• Ugotoviti, ali in v kolikšni meri so slovenska gospodinjstva s 
svojimi nakupi pripravljena podpreti proizvodnjo zelene 
električne energije 
 

• Identificirati dejavnike, ki vplivajo na prostovoljno 
pripravljenost na plačilo (»willingness to pay«, WTP) za 
zeleno energijo 
 

• Ugotoviti, ali relevantni dejavniki različno vplivajo na 
pripravljenost za pristop k prostovoljni zeleni shemi 
(pripravljenost na sodelovanje) in višino plačila za zeleno 
energijo (pripravljenost na plačilo) 
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PREDHODNE RAZISKAVE 

• Izvedene le v izbranih najbolj razvitih državah po svetu 
(ZDA, Italija, Nemčija, Švedska, Švica, VB, Japonska) 
 

• Raziskave zajemajo različne države in časovna obdobja ter 
uporabljajo različne ekonometrične metode, zato se rezultati 
do določene mere razlikujejo   
 

• Izsledki kažejo, da se WTP lahko razlikuje glede na vrsto 
OVE, pomembno vlogo igrajo cene, socio-ekonomski 
dejavniki, informiranost in ozaveščenost porabnikov  
 

• Ugotovljena je tudi razlika med hipotetičnim in dejanskim 
obnašanjem porabnikov  
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METODOLOGIJA 

• Uporabljeni ekonometrični regresijski modeli in modeli diskretne izbire: 
• Tobit ali cenzoriran regresijski model  
• Craggov model, ki je kombinacija probit modela in okrnjenega 

regresijskega modela 
 

• Podatki pridobljeni s pomočjo izvedene ankete konec leta 2008, ki je 
bila kombinacija internetnega in terenskega anketiranja 
 

• Končni vzorec sestavljen iz 450 slovenskih gospodinjstev 
 

• Spremenljivke, vključene v model: 
• odvisna spremenljivka: WTP 
• 3 skupine pojasnjevalnih spremenljivk:  

• značilnosti anketiranca  
• značilnosti gospodinjstva  
• značilnosti bivališča in lokacije bivanja 5 



REZULTATI 
VARIABLE 

 
TOBIT  

MODEL 
PROBIT  
MODEL 

   TRUNCATED 
MODEL 

CONSTANT -11.82 *** -2.871 *** -13.17 * 
AGE -0.070 *** -0.021 *** -0.078 ** 
GENDER 0.747   0.243 * 0.187   
EDU 0.636 * 0.194 * 0.397   
AWARE 3.038 *** 0.882 *** 2.429 * 
MINOR -0.258   -0.095   -0.316   
PENSION 0.406   0.031   0.952   
HSIZE -0.581 ** -0.133   -0.852   
HINC 0.556 *** 0.056   1.036 *** 
BILL 0.007   -0.005   0.060 ** 
HOUSE -0.043   0.026   -0.496   
SUBURB 0.452   0.026   1.388   
RURAL 1.617 ** 0.430 * 1.887   
SE 0.197   0.196   -0.371   
CENTER 1.112 * 0.359 * 0.831   
NW 1.277   0.458   1.139   
SW 1.409   0.440   1.173   
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KLJUČNE UGOTOVITVE (1) 
• Pripravljenost na sodelovanje in plačilo:  

• Večina slovenskih gospodinjstev (77%) je s svojimi nakupi 
pripravljena podpreti razvoj OVE  

• Povprečen mesečni znesek plačila znaša 4 EUR  
 

• Statistično značilen vpliv proučevanih dejavnikov:  
• Pripravljenost na sodelovanje: ozaveščenost (+), izobrazba (+), 

starost (-) 
• Pripravljenost na plačilo: dohodek (+), mesečni račun za elektriko 

(+), ozaveščenost (+), starost (-) 
 

• Napotki za oblikovanje trženjske strategije podjetij: 
• Tržna segmentacija in targetiranje mlajših in visoko izobraženih 

gospodinjstev z visokimi dohodki  
• Izvajanje spremljajočih izobraževalnih in ozaveščevalnih kampanj 
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KLJUČNE UGOTOVITVE (2) 
• Proučevanje hipotetičnega obnašanja lahko vodi do določene 

precenjenosti dejanske pripravljenosti na plačilo 
 

• Možne razlage za ugotovljeno visoko pripravljenost na plačilo za 
zeleno energijo v Sloveniji: anketa izvedena v predkriznem obdobju in 
v času nizkih cen električne energije 

 

• Ocenjena povprečna višina prostovoljnih plačil za zeleno energijo 
primerljiva z višino obveznih prispevkov za spodbujanje OVE v 
proučevanem obdobju 
 

• Izražena visoka podpora zeleni energiji potrjuje smiselnost uvedbe 
obvezne sheme podpor, saj je v tem primeru negotovost povezana s 
pridobivanjem zadostne višine sredstev manjša  
 

• Zaradi občutnega dviga cen dobavljene električne energije v zadnjem 
obdobju vprašljivo, ali še vedno obstaja prostor za uvedbo dodatnih 
prostovoljnih prispevkov   
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