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1) Zajema proizvodnjo na pragu.
Vir: SURS

Mesečna proizvodnja električne energije v elektrarnah je bila v prvi polovici 2020 kljub 
oteženim razmeram zaradi covida-19 približno enaka ali nekoliko nižja kot v prejšnjem letu. 
Najnižja je bila v februarju in aprilu, ko je bilo proizvedenih po manj kot 1.100 GWh, najvišja 
pa v juniju, ko je bilo proizvedenih 1.376 GWh električne energije. V maju 2020 pa je bil upad 
glede na prejšnje leto največji (za 12 %).

Proizvodnja električne energije približno taka 
kot v istem obdobju prejšnjega leta

primerjava proizvodnje 2019/2020 indeks 2020/2019
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1) Zajema proizvodnjo na pragu.
Vir: SURS

Mesečna proizvodnja električne energije v jedrski elektrarni je bila v prvi polovici 2020 enaka 
ali celo nekoliko večja kot v prvi polovici 2019. Proizvodnja v hidroelektrarnah, sončnih in 
vetrnih elektrarnah je odvisna od hidroloških in vremenskih razmer, zato je med meseci kot 
po navadi nekoliko nihala. Proizvodnja v termoelektrarnah, ki se prilagaja potrebam po 
energiji, je bila od januarja do maja 2020 nekoliko nižja kot v prejšnjem letu v tem obdobju.

Proizvodnja električne energije po vrstah 
elektrarn

hidroelektrarne

600

450

300

150

0

januar februar marec april maj junij

GW
h

2019 2020

Proizvodnja električne energije po vrstah elektrarn1), Slovenija



 

Vir: SURS

Skupna poraba električne energije je bila v prvi polovici 2020 najvišja v januarju, ko je bilo 
porabljenih 1.329 GWh, najnižja pa v aprilu, ko je bilo porabljenih 989 GWh električne 
energije. Drugače pa je bila v vsakem od prvih šestih mesecev, razen v februarju, nižja kot v 
istih mesecih prejšnjega leta (zelo verjetno tudi zaradi zmanjšanega obsega dela v industriji, 
storitvah in drugih dejavnostih zaradi epidemije covida-19). Upad je bil v 2020 največji v 
aprilu, ko je bila poraba za 15 % manjša kot v aprilu 2019.

Skupna poraba električne energije manjša

primerjava porabe 2019/2020 indeks 2020/2019
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Vir: MzI

Poraba električne energije v gospodinjstvih je bila v prvih šestih mesecih 2020 najvišja v 
januarju, ko je bilo porabljenih 361 GWh. Drugače je bila poraba električne energije v 
gospodinjstvih v vseh mesecih, razen v maju, višja kot v istem obdobju prejšnjega leta. 
Razlika med mesečno porabo v 2020 glede na 2019 je bila največja v marcu, ko je bila za 9 % 
višja kot v marcu 2019. Večja poraba električne energije v gospodinjstvih v tem obdobju leta 
2020 v primerjavi z letom 2019 je bila lahko posledica spremenjenih razmer, ki jih je 
povzročila bolezen covid-19, saj je v tem času več ljudi iz različnih razlogov ostajalo doma 
(npr. zaradi dela od doma, čakanja na delo, zaradi zaprtja šol).

Poraba energije v gospodinjstvih večja

primerjava porabe 2019/2020 indeks 2020/2019
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Vir: SURS

Oskrba z motornim bencinom je bila v prvi polovici leta 2020 (po zmanjšanju porabe) v vseh 
mesecih, razen v januarju, manjša kot v prejšnjem letu. Mesečna razlika je bila glede na 
prejšnje leto največja v aprilu 2020, ko je bila oskrba z motornim bencinom v primerjavi s 
prejšnjim mesecem nižja za 12 %, v primerjavi z aprilom 2019 pa za 43 %. Pri dizelskem 
gorivu so bile razlike še večje. Tudi tu je bila oskrba najnižja v aprilu 2020, ko je bila v 
primerjavi s prejšnjim mesecem nižja za 52 %, v primerjavi z aprilom 2019 pa za 65 % (kar je 
bilo večinoma posledica ukrepov zaradi takratnih razmer v državi v zvezi s covidom-19).

Oskrba z motornimi gorivi manjša

neosvinčen motorni bencin dizelsko gorivo indeks 2020/2019
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