
Energetski koncept Slovenije: 
 

„Sploh vemo,                                  
kje smo in kaj hočemo?“  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ljubljana, 11. februar 2016 
direktor ELES 
mag. Aleksander Mervar 

En.odmev 016 



Uporabljeni podatki 

 Združenje evropskih sistemskih operaterjev prenosnih elektroenergetskih omrežij 
ENSTO-E. 
 

 Evropski statistični urad EUROSTAT. 
 

 Agencija za energijo Republike Slovenije. 
 

 Letna poročila družb slovenske elektroenergetike. 
 

 Izračuni ELES. 
 

 Drugi javno dostopni podatki. 



Kakšni so obeti za Slovenija v letu 2016? 

 

Primerjave za januar let 2011 do 2016 
nam kaže strm padec proizvodnje EE v RS  
(letos je znašala urna uvozna odvisnost 

povprečno 426 MW).  
 

Brez TEŠ B6 bi bili v januarju 2016 cca  
1000 MW povprečno urno uvozno odvisni, 

kolikor zgolj iz uvozne smeri Avstrija –
Slovenija ni moč zagotoviti!  

 Leta 2015 najnižja proizvodnja v zadnjih petih 
letih. 
 

 Leta 2015 najnižja proizvodnja HE v zadnjih 
petih, glede na leto 2014 kar za 2.000 GWh 
oziroma za 5 letnih proizvodenj Energetike 
Ljubljana – TE TOL. 
 

 Letni obseg proizvodnje EE iz velikih naprav je 
tako odvisen: 
 od količine letnih padavin in lahko varira do 

2.000 GWh, 
 remonta v NEK in lahko varira do 400 GWh, 
 obratovanja TEŠ. 
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 ELES ima skupaj za 9.916 MW fizičnih čezmejnih kapacitet. 
 

 Po izračunih ELES-a bi bile lahko skupne komercialne čezmejne kapacitete (NTC) 6.255 MW 
(problem so notranje kapacitete sosednjih operaterjev, predvsem Avstrije). 
 

 V letu 2015 je bilo razpoložljivih 2.838 MW NTC . 
 

 V istem obdobju je bilo koriščeno 1.268 MW NTC. 
 
 Konična obremenitev v EES v letih 2004 do 2015 se je gibala med 1.900 do 2.100 MW. 

 
 Razpoložljivi NTC leta 2015 je v povprečju presegal potrebe naše države za 78 %! 



Tržni tokovi električne energije leta 2020 

 

 
Območje  
s stalnimi 
 presežki  

el. energije 

 
 
 
 

Presežki  
Balkana direktno  

na jug Italije 

 

 Omrežne zamašitve in prihodki ČPZ bodo obkrožali 
meje z Nemčijo (Avstrijo).  

 Vse J-V države EU z vključno SI bodo v 
podhranjenem delu tržišča z visokimi cenami 
(presežki od tu direktno preko Črne Gore v Italijo 
po HVDC).  

 Padec prihodkov ELES-a iz naslova NTC-jev lahko 
pomeni povečanje omrežnine za uporabo 
prenosnega omrežja tudi za več kot 50%! 

 Uvozne veleprodajne cene bodo naraščale.  

 Meja Italija - SIovenija zaradi pomanjkanja bližnjih 
presežkov komercialno ne bo več zanimiva. 



Proizvodnja, poraba – projekcije do leta 2030 

 
987 MW 

 

 
1.346 MW 

 

 
706 MW 

 

Nabor potencialnih investicij: 
 
 razpršene enote OVE: 108 MW 
 HE Mokrice: 15 MW 
 srednje savska verige HE: 116 

MW 
 HE na Muri: 78 MW 
 plinifikacija TE-TOL: 63 MW 
 SKUPAJ: 380 MW! 

 
 NEK II (1.100 MW): 990 MW??? 

 



(Ne)konkurenčnost stroškovnih cen „VSEH“ novih proizvodnih enot 

TE premog

57,38 €

63,14 €

TE - jedrska el.

60,82 €

68,08 €

CCGT

55,43 €

60,12 €

SPTE

lesna biomasa

283,81 €            

OVE - veter

93,47 €              

OVE - hidro

95,38 €              

OVE - sonce

150,99 €            

Ponderirana 
prodajana ref.cena 

EE RS 2016-2020 
40,42 €/MWh 

? 



Večja uvozna odvisnost, CRM za nove velike enote, subvencioniranje 
novih proizvodnih enot OVE?  

scenarij nizke porabe scenarij povprečij porabe scenarij visoke porabe

uvozna odvisnost 2030 - povprečno urno v MW
elementi izračuna

letni manjko v MWh 6.184.560                       8.646.120                       11.790.960                    

povprečna obratovalna podpora Borzen l.2016 155,91 € 155,91 € 155,91 €

letna poraba MWh 17.639.000                    20.095.000                    23.241.000                    

JEDRSKA ELEKTRARNA 1.100 MW TERMOELEKTRARNA NA LIGNIT 600 MW

letni load faktor = 0,90 letni load faktor = 0,85

pri 5% stroških kapitala in toni CO2 6,5 €

elementi izračuna

letna proizvodnja 8.672.400                                              4.467.600                                              

stroškovna cena na MWh 60,82 €                                                     57,38 €                                                     

referenčna veleprodajna cena RS povprečje 2016-2020 40,42 €                                                     40,42 €                                                     

ref.vel.cena RS povpr. 2016-2020 - stroškovna cena 20,40 €-                                                     16,96 €-                                                     

letni poslovni izid -176.916.960 € -75.770.496 €

tip

odjemalca Nemčija Slovenija razlika

EUROSTAT I.polletje leta 2015

Tipičen gospodinjski odjemalec 295,10 € 158,90 € 136,20 €

Tipičen industrijski odjemalec 80,90 € 71,40 € 9,50 €

Poraba MWh v RS l.2014 brez ČHE Avče

1) gospodinjstva 3.125.000          

2) poslovni odjemalci 9.231.000          

preračun dodatne spodbude

403,30 €

9,50 €

136,20 €

92,24 €

posl.odjem= N gosp.odjem=N

letna podpora: voda/veter/sonce/biomasa 964.234.750 € 1.348.016.569 € 1.838.328.574 €

dodatno na MWh porabljene EE 54,66 € 67,08 € 79,10 €

Izjemno težka odločitev – prevlada naj narodno gospodarski vidik                                                    
s pravo mero „trajnostne elektroenergetike“! 



Cene EE za dan v naprej: 11.02.2016 

EPEX Phelix Day Base 25,72 € 1,09 € 0,50 € 27,31 €

EPEX Phelix Day Peak 28,48 € 1,50 € 0,50 € 30,48 €

Povprečje: 85% Base, 15% Peak 27,79 €

EPEX cena dan v naprej: 11.02.2015

BSP Base 27,90 € 0,50 € 0,50 € 28,90 €

BSP Euro Peak 31,91 € 0,50 € 0,50 € 32,91 €

Povprečje: 85% Base, 15% Peak 29,50 €

BSP cena dan v naprej: 11.02.2016

samo TEŠ B6 TEŠ B6 in PV samo TEŠ B6 TEŠ B6 in PV samo TEŠ TEŠ in PV

variabilni strošek na MWh EE fiksni strošek na MWh EE
scenarij letne proizvodnje

skupaj stroškovna cena MWh EE

stroškovne cene - vir podatkov: letna poročila PV in TEŠ za 2014

Scenarij: B6 NiP 6

Scenarij: B6 load faktor 0,85

€ 42,44 € 12,10 € 30,51 € 60,84 € 72,94 € 72,94 €

delež 58,2% 16,6% 41,8% 83,4%

€ 40,08 € 12,10 € 28,14 € 56,11 € 68,21 € 68,21 €

delež 58,8% 17,7% 41,2% 82,3%

Ni vseeno, ali presojamo proizvodnjo EE iz TEŠ samo iz vidika TEŠ ali iz vidika TEŠ 
in PV! 

 

Oba sta v lasti HSE, HSE pa 100% v državni lasti! 
 

Pri danih tržnih cenah in pri razpoložljivi kapaciteti, 
je vsaka proizvedena MWh EE,  katere stroški ne presegajo uvoznih cen, 

 za konkreten primer narodno gospodarsko opravičljiva! 
 

Postavlja pa se vprašanje, koliko časa je takšna proizvodnja mogoča! 



EU, Nemčija in paradigma OVE  



Stanje uvedbe mehanizmov CRM v EU 2015 (Vir: Compass Lexecon) 

Spain 
Reform of capacity 

payment / discussions 
on auctions of capacity 

Italy 
2015: Implementation of 

market  
for Reliability Options 

France 
2015: implementation 
of capacity obligation 
on suppliers 

Germany 
Strategic reserves 

United Kingdom 
2014: implementation 

of capacity market with 
centralized auction 

Capacity market Strategic reserve Capacity payment 

Belgium 
Strategic reserve 

considering 
Capacity Market 

Greece 
2014: Reform of 

capacity payment 

Nordics 
Strategic reserve 

extended 

Russia 
Capacity market 

Ireland  
Capacity payment 

Vseh 8 držav EU ima višje končne cene EE tako za tipičnega 
gospodinjskega kot industrijskega porabnika v primerjavi z nami! 

Menim, da se je potrebo zamisliti na spodnjimi podatki: 
 

 Teh 8 držav EU skupaj proizvede 73 % vse EE v EU iz naprav na 
sonce in veter! 
 

 Od tega Nemčija kar 28%! 
 

 Nobena od njih pa ni v letu 2014 proizvedla več EE iz OVE kot 
Slovenija – delež poizvedene EE iz OVE v neto končni porabi!  

OVE vetra, sonca in CRM kot zdravilo za njihove negativne tržne učinke  



Končne cene EE in njihova struktura – EU 24, I. polletje 2015 
„tipičen  industrijski odjemalec“ 

73,1 €/MWh 

94,3 €/MWh 

77,8 €/MWh 

71,4 €/MWh 

86,9 €/MWh 

Strukture končnih cen: 
 

 Energija in dobava – cenejše na Hrvaškem. 
 Omrežnina (PO+DO) – cenejše v Italiji. 

 Prispevki, davki – cenejše na Hrvaškem in na Madžarske. 
 



Dileme 

 Reorganizacija slovenske elektroenergetike – DA ali NE? 

 Kako zagotoviti pogoje za investiranje v nove velike proizvodne naprave (nad 10 MW)? 

 Kako v prihodnje zagotavljati stabilnost delovanja prenosnega sistema – politika sistemskih storitev – 

koliko v RS, koliko od tega ELES v okviru pametnih omrežij in koliko v regiji? 

 Kako ohraniti proizvodnjo v TEŠ? 

 Kako povečati load faktor za B6 TEŠ? 

 Kaj pa nov DV Cirkovce-Pince in možen neto presežek EE na Madžarskem (dve novi nuklearki PAKS) – 

sovlaganje? 

 Izgradnja HE na Muri, HE na srednji Savi, dokončanje spodnje savske verige HE – DA ali NE? 

 Energetika Ljubljana (TE TOL) – prehod na zemeljski plin – DA ali NE? 

 Podporna shema za OVE - kateri OVE, s kakšno dinamiko? 

 Kolikšna je verjetnost razmaha uporabe vozil na električni pogon? 

 Je možno, da končno sprejmemo metodologija prioritet nabora investicij v proizvodne enote po 

kriterijih: 

 glede na pričakovan urni profil odjema EE 

 glede na problematiko sistemskih storitev 

 glede na izpolnjevanje okoljskih ciljev 

 po kriteriju optimiranja vpliva na BDP Republike Slovenije 

 glede na konkurenčnost s ponudbo EE izven teritorija Republike Slovenije 

 viri financiranja (lastni viri + posojila + (??) zasebni domač in tuj kapital?? 



Prioritete strategije slovenske elektroenergetike 

 do leta 2020:  

 Stabilnost delovanja TEŠ in celotnega proizvodnega dela slovenske elektroenergetike. 

 Določiti vzdržno, dolgoročno organiziranost EDP, SODO, BORZEN in ELES. 

 Določiti strategijo zagotavljanja sistemskih storitev v luči novih omrežnih kot in sprememb 

proizvodnih virov. 

 TE TOL – prehod na zemeljski plin. 

 Končati izgradnjo HE na spodnji Savi – Brežice in pričetki z izgradnjo HE Mokrice. 

 Pričeti z izgradnjo HE na srednji Savi. 

 Podporna shema za OVE – zavesten dvig prispevka za OVE – primarno energija vode in 

vetra! 

 Preučiti upravičenost prejemanja koncesij za izrabo vodnih virov – dodaten vir za OVE! 

 Sprejeti državno strategijo in novo shemo spodbujanja soproizvodnje EE in toplote. 

  

 do leta 2030: 

 V primeru izgradnje HE na Muri – realizirati izgradnjo. 

 Imeti pripravljene projekte za NEK II kot „možno“ opcijo. 

 

 Po letu 2030: 

 Odvisno od bodočega razvoja tehnik za proizvodnjo električne energije! 



Hvala za pozornost 


