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UVOD

• SLO od leta 2004 ni imela krovnega energetskega načrta

• NEPN je podal cilje:

• razogljičenja,

• energetske učinkovitosti,

• obnovljivih virov,

• energetske varnosti in notranjega trga, 

• na področju raziskav, inovativnosti in konkurenčnosti 

• podpora prožnosti in nove tehnologije – smer razvoja EES,

• blaženje in zmanjševanje energetske revščine

• SLO: delež proizvodnje EE iz premoga je nadpovprečen in 
spadamo med 10 držav z najvišjim deležem v EU,

• Zaradi visokega deleža premoga in občutljivosti EES in 
porabnikov na ceno EE je postopno opuščanje –prilagojeni  
scenarij - najprimernejša pot

• SLO razpolaga z učinkovitim izkopom premoga in ga 
uporablja v eni najsodobnejših termoelektrarn v EU. 
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• Pariški sporazum

• Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta o upravljanju energetske 
unije in podnebnih ukrepov

• EU in Slovenija bosta ogljično nevtralni do leta 2050

• Izvedbeni dokumenti:

- Čist planet za vse

- Strategija za dolgoročno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v EU do 2050

• Slovenija ni dolžna odpraviti proizvodnje električne energije v elektrarnah na 
premog pred letom 2050

• Razen, če se za to sama odloči

MEDNARODNOPRAVNA REGULACIJA PROCESA 
DEKARBONIZACIJE
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PV IN NAJVEČJI PROIZVAJALCI PREMOGA

milijoni ton 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nemčija 197 191 187 185 176 175 170 132

ZDA 932 904 918 814 661 703 686 640

Kitajska 3678 3749 3640 3563 3268 3397 3550 3692

Indija 603 610 657 683 703 725 771 745

Indonezija 451 492 491 455 463 495 591 585

Avstralija 435 458 489 512 500 499 496 500

Rusija 331 328 334 353 368 389 421 425

JAR 259 256 261 255 255 257 259 264

PV
4 4 3 3 3 3 3 3
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• Premog nakopan v PV predstavlja 0,5‰ proizvodnje te dobrine v osmih največjih 
proizvajalkah na svetu

• Premog nakopan v PV predstavlja 0,7% povečanja njegove proizvodnje 
2019/2012 v Indiji, Indoneziji, Avstraliji, Kitajski, JAR ter Rusiji

• Avtohtona produkcija fosilnih trdih goriv se je v Sloveniji 2018/2012 zmanjšala za 
25% (v Nemčiji, ob 164 milijard evrov subvencij za obnovljive vire energije, samo 
za 13%)

• Slovenija se lahko znajde med državami, ki ne izpolnjujejo svojih zavez glede 
izkopa lignita, le v primeru, da bi prevzela nadpovprečno visoke obveznosti po zelo 
kratkih rokih.

• Emisije CO2 per capita pri energiji so v Sloveniji na ravni povprečja EU

• Od 2012 do 2018 so se te emisije v Sloveniji znižale 10,4%, v EU pa za 8.2%

O DEKARBONIZACIJI PRI PORABI ENERGIJE V 
SLOVENIJI
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• Odstotek skupnih emisij CO2 v svetu leta 2019:

BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY 2020 / 

69th edition
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• Rast emisij CO2 v svetu od leta 1990 do 2019

BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY

2020 / 69th edition
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• Statistični urad Republike Slovenije, 17. december 2020:

- Emisije TPG so bile v Sloveniji 2018 za 14,1% manjše kot 1986

• Uredba 406/2009/ES, 23. april 2009

Slovenija lahko do 2020 poveča emisije TPG za 4% nad tiste iz 2005

• Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, julij 2020

„Četrto poročilo o izvajanju Operativnega programa ukrepov

zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020“

Od 2005 do 2018 so se emisije TPG:

- v ETS sektorjih zmanjšale za 25,8%,

- v ne-ETS sektorjih zmanjšale za 5,9% in 

- se ob tem v prometu povečale za 31,9%

PODATKI O SLOVENSKI DEKARBONIZACIJI
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• Pariški sporazum:

- zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na osnovi pravičnosti in v kontekstu 
trajnostnega razvoja ter prizadevanj za izkoreninjenje revščine

- Upoštevani bodo pomisleki pogodbenic, katerih gospodarstva bodo blažitveni
ukrepi najbolj prizadeli

• Zakon o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje

- Razvojne spodbude za odpravo socialnih posledic zapiranja premogovnikov v 
Šaleški in Zasavski regiji,

- Razvojne spodbude za odpravo socialnih posledic opuščanja proizvodnje kovin  na 
Koroškem, Gorenjskem, v Celjski kotlini in na Dravskem polju,

- Razvojne spodbude za zmanjšanje energetske revščine v Prekmurju.

PRAVNA PODLAGA ZA PRAVIČNO 
DEKARBONIZACIJO V SLOVENIJI



POMEN TEŠ ZA SLOVENSKI 
ELEKTROENERGETSKI SISTEM
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• NEPN po 16 letih novejši strateški dokument SLO Energetike

• Pogled do leta 2030 in orisi do 2040

• NEPN predvideva:

• Cilj – ogljična nevtralnost do leta 2050,

• Cilj: Razogljičenje Elektroenergetike do 2030 za -34%

• Zmanjšanje rabe premoga: TEŠ in TOL 

• Posledično se predvideva zaustavitev B5 TEŠ in B3 TOL pred l. 2030.

• B6 se iz proizvodnje v vseh scenarijih umakne pred l. 2050

• Zagotavljanje zanesljive in kakovostne oskrbe v SLO,

• Vsaj 75% oskrbe z električno energijo iz virov v SLO,

• Novi viri EE:

• OOVE – vetrne in sončne elektrarne, ostali

• Novi viri veliki objekti:

• Plinska tehnologija - PPE, 

• Jedrska tehnologija – JEK 2

NEPN – TEŠ



Scenariji pridobivanja premoga in proces zapiranja PV ter vpliv na TEŠ z vidika delovanja 
slovenskega elektroenergetskega sistema in povečanja energetske revščine v Sloveniji

14/47

SLO ELEKTROENERGETIKA DANES,..,JUTRI

• Trije stebri energetske varnosti - pretežno domači viri, ki predstavljajo temelj:

• OVE – velike HE,

• domači premog - lignit in

• jedrska energija.

• SLO uvoznik EE, pred covid, ca 17%, lansko leto uvoz znatno upadel, ca 5%,

• Predvideni izstopi obstoječih konvencionalnih objektov v SLO iz obratovanja in 

projekcije porabe EE do leta 2050,

• Razlika med proizvodnjo in porabo se bo z leti le še povečevala, nujni novi viri 
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POMEN TEŠ ZA SLO ELEKTROENERGETIKO 

• TEŠ je danes največja elektrarna po inštalirani moči na pragu (TEŠ_942 MW vs. 

SLO_3570 MW (upoštevan polovični delež NEK), kar predstavlja 26% delež 

(24% z upoštevanjem celotne NEK),

• delež v proizvodnji EE znaša  ca 30%, večina je iz premoga, kar nas uvršča med 

deset EES z najvišjim deležem proizvodnje iz premoga.

• TEŠ prispeva kar več kot 26% k celotno porabljeni EE v SLO,

• EES je dolgoživ organizem, ki se gradi z leti in velikimi investicijami, zato hitro 

spreminjanje ni možno brez velikih in drastičnih posledic.

Inštalirana moč prag                                                          Deleži v proizvodnje EE
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POMEN TEŠ ZA SLO ELEKTROENERGETIKO 

• MW in GWh ne predstavljajo vsega za kompleksno sliko.

• Nihanja tako na:

• Strani porabe EE, kot

• Na Strani proizvodnje EE, predvsem pri OVE

• Uravnoteženost: Proizvodnje – porabe – Uvoza EE

• Poraba EE

• Veliko dejavnikov vpliva na velikost odjema EE; urno, dnevno, tedensko, letno
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POMEN TEŠ ZA SLO ELEKTROENERGETIKO 

• Proizvodnja EE tudi niha:

• Dispečabilni viri - konvencionalni; načrtovane in nenačrtovanje nerazpoložljivosti,

• OVE; 

• Dispečabilni viri – velike HE; hidrološko pogojena proizvodnja,

• Ostali razpršeni OVE imajo značaj občasnih virov, ki se jim proizvodnja EE v 

kratkih časovnih okvirih zelo niha (veter, sonce)

• Zelo pomemben vidik sta fleksibilnost proizvodnje, zanesljivost delovanja in 

shranjevanje EE 
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• TEŠ s 4 bloki (B5, B6, PT51 in PT52) zagotavlja zanesljiv, prilagodljiv dispečiran

vir, ki s PV in deponijo premoga – zelo pomemben člen, zagotavlja prilagajanje 

proizvodnje moči in energije: 
• Trenutni porabi in 

• Trenutnim izhodnim močem ostalih virov.

• Najpomembnejši vir v SLO, ki se lahko v večji meri prilagaja večini 

nepredvidljivih situacij v EES

• Ne le vir električne energije ampak tudi sistemskih storitev:
• Rezerve za vzdrževanje frekvence, 

• Rezerve za avtomatsko povrnitev frekvence,

• Rezerve za negativno in pozitivno ročno povrnitev frekvence in 

• Napetostno regulacijo v širokem področju kapac. in induk. delovanja.

Zanesljivost – zadostnost oskrbe – pomembna vloga TEŠ – indeksa LOLE, ENS

POMEN TEŠ ZA SLO ELEKTROENERGETIKO 
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• B5, B6 in PT51 ter PT52, proizvajajo tudi toplotno 
energijo za oskrbo gospodinjstev, poslovnih odjemalcev 
in industrije v šaleški dolini.  

• Tako TEŠ napaja s toploto drugi največji toplotni sistem 
v Sloveniji in se po velikosti uvršča takoj za Energetiko 
Ljubljana.

• Tako je bilo s toplotno energijo iz TEŠ oskrbovano kar 
12.153 odjemalcev, ki jih oskrbuje Komunalno podjetje 
Velenje 

• V TEŠ se je v letu 2019 poleg električne energije 
proizvedeno tudi 316,2 GWh toplotne energije, za kar je 
bilo porabljenega 82,5 kt lignita

POMEN TEŠ ZA LOKALNO TOPLOTNO OSKRBO
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• Prenehanje delovanja TEŠ z lastnim energetskim virom bo poslabšalo zanesljivost 
delovanja slovenskega elektroenergetskega sistema

• Povečala se bo možnost začasnega razpada omrežja povezanega z občasno 
omejeno možnostjo uvoza električne energije (tudi v razmerah z visokim 
vodostajem v Sloveniji)

• Izpad za 20 ur v velikosti 21,9 GWh nedobavljene električne energije bi v Sloveniji 
neposredno in posredno vplival na znižanje:

- prihodka za 307 milijonov evrov, 

- dodane vrednosti za 138 milijonov evrov,

- izvoza blaga in storitev za 61 milijonov evrov ter

- javnofinančnih prihodkov za 89 milijonov evrov

NARODNOGOSPODARSKI STROŠKI RAZPADA 
ELEKTROENERGETSKEGA SISTEMA
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TRIJE SCENARIJI DELOVANJA PV IN TEŠ 

Scenariji delovanja PV in naprav TEŠ

Izhodiščni scenarij Prilagojeni scenarij Hitri scenarij 

- le primerjalni značaj - NIP

- izkop premoga do 2050,
- po letu 2050 zapiranje PV

- B5 deluje do 2030,
- nadomesti ga PPE
- B6 deluje do 2050,

- PT delujeta do 2050

- proizvodnja premoga do 2042/46  

- po letu 2046 sledi zapiranje PV 
- B5 deluje do 2027,

- nadomešča ga PPE
- B6 deluje do 2042, kot rezerva        
do 2046,

- PT delujeta do 2050.

-proizvodnja premoga do 2035, 
- sledi zapiranje PV,
- B5 deluje le do 2022,

- B6 deluje do 2035,
- PPE vstopi v obratovanje 2028
- PT obratujeta do 2050

Podscenarij B6 CCS/CCU
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PRILAGOJENI SCENARIJ DELOVANJA TEŠ

Stroškovno in tehnično najprimernejšo izbiro izmed treh predstavlja 

prilagojeni scenarij, scenarij izhaja iz izhodišč NEPN.

Opredeljuje:
• izkop premoga sledi podanemu – prilagodljivemu scenariju proizvodnje PV

• B5 deluje do l. 2027,

• zaradi ohranjanja zanesljivosti in uvozne odvisnosti ga nadomesti PPE (moči med 275 in 

340 MW),

• B6 deluje redno do konca leta 2042 in v rezervi do 2046 - delovanje v primeru 

ekonomske upravičenosti,

• PT 51 in 52 delujeta do konca opazovanega obdobje z enako vlogo kot sedaj. 

Instalirana el. moč Proizvodnja EE Emisije CO2
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PRILAGOJENI SCENARIJ DELOVANJA TEŠ – NOVE NAPRAVE

TEŠ izpolnjuje širok nabor kriterijev, ki jih potrebujejo novi objekti za vključitev:
• Je v bližini centra porabe električne energije in odjema toplotne energije,

• ima možnosti za priklop na prenosno omrežje različnih napetostnih nivojev,

• priložnosti so v tehnologijah proizvodnje električne energije, pri čemer je nujnost zagotavljanja BAT standardov in njih omejitev,

• ima možnosti pri zagotovitvi oskrbe s primarni gorivom – zemeljskim plinom in eventualno drugim pomožnim gorivom,

• zagotovljena je možnost pri preskrbi z vodo (tehnološko in hladilno),

• razpolaga z ostalo infrastrukturo (ceste, železnica, ostalo),

• ima usposobljeno posluževalno osebje,

• prostorsko in krajinsko danost in primerno konfiguracijo terena,

• ob primernih ukrepih zagotavlja minimalen vpliv objekta na okolje (emisije in imisije snovi v zrak, vodo, zemljo, hrup, 

elektromagnetno sevanje,..)… Instalirana moč (MWe) 275 - 340 

Konfiguracija 1xPT 

El. moč PT (MWe) 181,5 – 224,5 

El. moč PAT (MWe) 93,5 – 115,6 

Moč na pragu (MWe) 270 – 335 

Tehnični minimum (MWe) 135 – 160 

Primarni energent – spodnja kurilnost (MJ/Sm3) zemeljski plin; Hi = 34,05  

Specifična poraba oz. povprečni letni izkoristek:  

 pri polni obremenitvi (kJ/kWh / %) 6.790 – 6.430 / 53,1 – 56,0 

Možnosti zagotavljanja sistemskih storitev:  

 RVF* 
 7 MW 

 aRPF* 
 25 MW 

 zagon brez zunanjega napajanja Možen 

Način proizvodnje električne energije Trapezni - pasovni proizvajalec  

Proizvodnja toplotne energije (MWt)  100   

 obseg(mio. Sm3/leto) 58 – 368 

Letni obseg proizvodnje el. energije:   

 obseg(GWh/leto) 309 – 2000+ 

Letna emisija CO2 (kt)  111 – 703 

Prvo potencialno leto delovanja 2028/2031 

Čas izgradnje enote od pridobitve soglasij (leta) 3 

Ekonomska življenjska doba objekta (leta) 25 
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DELNI PREHOD IZ PREMOGA NA ZP

• Prehod iz premoga na ZP bo dvignil stroškovno ceno za med 30 in 60% 

na tem delu ponudbe

• EU: cene EE iz različnih virov (statistika 2017) 
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PRILAGOJENI SCENARIJ DELOVANJA TEŠ – IZVEDBA CCS/CCU

• Za preprečevanje izpustov toplogrednih plinov v ozračje pri rabi fosilnih goriv, se je EU v tako 

imenovanem prehodnem obdobju spodbuja tehnologije zajem in shranjevanje oziroma uporabo 

ogljika (CCS/CCU – Carbon Capture and Storage/Utilization),

• CCS/CCU vključuje implementacijo:

• zajema CO2 na viru in uporaba, 

• transport CO2 po ogljikovodu do vira shranjevanja ali uporabe ter 

• vtiskanje in shranjevanja ogljika. 

• Primerljivo drag in energijsko potraten postopek,

• Navkljub pokritju investicije in stroškov

delovanja CC iz „sklada“ je NSV višja kot druge 

alternative.

Parametri TEŠ B6 Brez 
zajema 

CO2  

Zajem CO2  

 – 50% 

Leto 2035 

Zajem CO2  

 – 90% 

Leto 2035 

Vhodna toplotna moč 
(MWt) 

1275 1275 1275 

El. moč na generatorju 
(MW) 

600 549 506 

Moč na pragu (MW) 554 484 415 

Neto el. izkoristek (%) 43,4 37,9 32,5 

DELTA izkoristka *(% 
točke) 

0,0 -5,5 -10,9 

 

Ocena investicijskih vlaganj v izvedbo zajema in stiskanja – stalne cene 2012 

B6 TEŠ 50 % čiščenje, leto 2035 280 mio. EUR 

90 % čiščenje, leto 2035 400 mio. EUR 

 



PODNEBNI SKLAD IN VPLAČILA TEŠ
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REGULACIJA CEN CO2 KUPONOV IN NJIHOVA 
PRIČAKOVANA RAST

• Področje urejanja emisijskih kuponov (EUA) 

• Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja (United Nations 
Framework Convention on Climate Change ali „UNFCCC“): 

• ustanovitev 1992 (Rio de Janeiro Earth Summit: 3.-14. 6. 1992), veljavnost 21. 
3. 1994

• organizirajo letne konference (Conferences of the Parties ali „COP“) od vključno 
leta 1995 (COP 1: Berlin): 

– COP 3 (1997): Kyoto (Kjotski protokol: sprejet 11. 12. 1997, začel veljati 
16. 2. 2005)

– COP 21 (2015): Paris (Pariški sporazum: podpisan 22. aprila 2016 (dan 
Zemlje) na slovesnosti v New Yorku in začel veljati 4. novembra 2016

• pravni akti Evropske unije in Slovenije
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REGULACIJA CEN CO2 KUPONOV IN NJIHOVA 
PRIČAKOVANA RAST

• Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN; 28. 2. 2020): 
Napoved cen emisijskih kuponov na evropskem trgu
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• Energetska borza ima večji delež kratkoročnih pogodb od povprečja na trgu 
električne energije in na njej se že kaže vpliv rasti cen emisijskih kuponov na cene 
elektrike.

• Analiza cen električne energije na BSP energetska borza Ljubljana kaže:

- da je dinamika povprečnih mesečnih cen električne energije povezana z dinamiko 
cen emisijskih kuponov od maja 2018 dalje,

- da je bil korelacijski koeficient med indeksi rasti povprečnih mesečnih cen 
električne energije in emisijskih kuponov od januarja do septembra 2020 med 0,72 
in 0,92 ter

- da je bila zaradi volatilnosti cen električne energije na dnevni ravni v prvih devetih 
mesecih 2020 cena elektrike kar v 34 dneh manjša od cene emisijskih kuponov.

VPLIV CEN CO2 KUPONOV NA CENE ELEKTRIČNE 
ENERGIJE
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PRIKAZ SEDANJE DELITVE SREDSTEV, KI JIH TEŠ 
PLAČUJE ZA CO2 KUPONE, DELEŽ NAMENJEN SKLADU 
ZA PODNEBNE SPREMEMBE IN OCENA DOSEDANJIH 

PLASMAJEV SREDSTEV TEGA SKLADA

• V okviru državnega proračuna je kot proračunski sklad ustanovljen „Sklad za podnebne 
spremembe“ („Podnebni sklad“).

• Sredstva Podnebnega sklada so del proračuna Republike Slovenije, ki imajo namen 
prispevati k blaženju podnebnih sprememb (oziroma k zmanjševanju emisij toplogrednih 
plinov) in prilagajanju posledicam podnebnih sprememb.

• Podnebni sklad se financira s prodajo emisijskih kuponov.

• Sredstva Podnebnega sklada se lahko z neposredno pogodbo dodeljujejo tudi neposrednim 
ali posrednim proračunskim uporabnikom, ki jih je za izvajanje javnih nalog ustanovila ali 
pooblastila Republika Slovenija ali občina. Največ nalog upravlja Eko sklad. 

• Eko sklad na podlagi pogodbe z ministrstvom za okolje in prostor izvaja javne razpise za 
izvedbo ukrepov, določenih v Programu porabe sredstev Sklada za podnebne 
spremembe, ki ga sprejme Vlada RS.
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PRIKAZ SEDANJE DELITVE SREDSTEV, KI JIH TEŠ 
PLAČUJE ZA CO2 KUPONE, DELEŽ NAMENJEN SKLADU 
ZA PODNEBNE SPREMEMBE IN OCENA DOSEDANJIH 

PLASMAJEV SREDSTEV TEGA SKLADA
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PRIKAZ SEDANJE DELITVE SREDSTEV, KI JIH TEŠ 
PLAČUJE ZA CO2 KUPONE, DELEŽ NAMENJEN SKLADU 
ZA PODNEBNE SPREMEMBE IN OCENA DOSEDANJIH 

PLASMAJEV SREDSTEV TEGA SKLADA

• V Podnebnem skladu je do sedaj veliko sredstev ni bilo porabljenih.

• Leta 2018 ni bilo porabljenih 84 milijonov evrov, leta 2019 pa 114 milijonov evrov.

• Nerealizirana finančna sredstva se prenesejo v Program porabe Sklada za podnebne 
spremembe za obdobje 2020 – 2023.

• Po Odloku o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020 –
2023 je ocenjena vrednost izplačil 350 milijonov evrov, in sicer: 

• v letu 2020 106,285 milijonov EUR, 

• v letu 2021 109,605 milijonov EUR, 

• v letu 2022 70,18 milijonov EUR in 

• v letu 2023 63,93 milijonov EUR.
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Scenarij zapiranja PV V milijonih evrov

(cene 2019)

Izhodiščni (do 2050) Povprečno letno 96.5

Skupaj
2990.0

Prilagojeni (do 2042) Povprečno letno 111.1

Skupaj
2556.3

Vpeljava CCS/CCU 
tehnologije

Povprečno letno 104.1

(do 2032)
Skupaj

1145.5

Hitri (do 2035) Povprečno letno 104.1

Povprečno letno 1457.2

Sklad za pravični prehod 
(10 let)

Povprečno letno 15

Skupaj
150

REALNO RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA IZ PLAČIL 
TEŠ ZA PODNEBNI SKLAD
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• Polovico vplačil TEŠ za podnebni sklad se nameni vodenju okoljevarstvene politike 
(od tega 12 milijonov evrov letno za stroške sanacijskih del pri zapiranju PV)

• Polovico vplačil se nameni regionalni razvojni politiki:

- občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki – koordinator je Razvojna agencija 
Savinjsko-Šaleške regije d.o.o.

- Občin Zasavske regije (Hrastnik, Trbovlje, Zagorje) – koordinator je Razvojna 
agencija Zasavje

• Predpostavljamo, da bodo za izpolnitev regulatornega pogoja upravičenci 
pridobljena sredstva regionalne razvojne politike povečali še za enkrat.

• Možen je najem kredita, dokapitalizacija, vključitev sklada tveganega kapitala, 
izdaja obveznic, plačilo iz ostalih proračunskih virov, EU sredstva, ipd.

PREDPOSTAVKE PLASIRANJA SREDSTEV 
PLAČANIH IZ TEŠ ZA PODNEBNI SKLAD
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• Proizvodnja računalnikov, elektronskih, optičnih izdelkov

• Oskrba z električno energijo, plinom in paro

• Gradbeništvo

• Gostinstvo

• Računalniško programiranje in druge informacijske dejavnosti

• Arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje

• Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost

PANOGE V KATERIH BODO VERJETNO PLASIRANA 
SREDSTVA REGIONALNE RAZVOJNE POLITIKE
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Scenarij DODANA VREDNOST DELOVNO AKTIVNI

Milijoni evrov (stalne cene) Število oseb

Letno Skupaj Letno Skupaj

Izhodiščni 
(do 2050)

92.4 2678.3 1877 54430

Prilagojeni
(do 2042)

106.4 2234.8 2163 45418

CCS/CCU
(do 2032)

99.7 1096.3 2026 22291

Hitri (do 2035) 99.7 1395.8 2025 28356

Pravični prehod 14.4 143.6 292 2919

DIREKTNI UČINKI REGIONALNE POLITIKE 
FINANCIRANE S PODNEBNIM SKLADOM TER SKLADOM 

ZA PRAVIČEN PREHOD
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Scenarij Dodana vrednost Delovno aktivni

Milijoni evrov (stalne cene 
2019)

Število oseb (v tisočih)

Povprečno 
letno

Skupaj Povprečno 
letno

Skupaj

Izhodiščni
(do 2050)

315.6 9153.5 7.4 215.1

Prilagojeni 
(do 2042)

363.8 7639.5 8.5 179.6

CCS/CCU 
(do 2032)

340.7 3747.5 8.0 88.1

Hitri
(do 2035)

340.6 4768.7 8.0 112.1

Pravični prehod 49.1 491.3 1.1 11.6

NEPOSREDNI IN POSREDNI UČINKI RAZVOJNE 
POLITIKE FINANCIRANE S PODNEBNIM SKLADOM
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• Skrajšanje delovanja PV iz leta 2050 na leto 2042 zmanjša neposredni in posredni 
učinek za skoraj 1,5 milijarde evrov dodane vrednosti ter za 36 tisoč delovnih mest 
(za 17%)

• Delovanje CCS/CCU naprave od 2033 dalje učinek dodatno zniža za 3,9 milijarde 
evrov dodane vrednosti ter 91 tisoč delovnih mest (za 51%)

• Direkten vpliv regionalnih razvojnih sredstev po ob postavitvi CCS/CCU naprave v 
2033 še vedno doseže 22 tisoč novih delovnih mest

• Zaključek delovanja PV v 2035 pomeni glede na zapiranje v 2042 izgubo 2,9 
milijarde evrov ter dobrih 67 tisoč delovnih mest (upad za 38%)

• Sklad za pravični prehod lahko prispeva nastanku 2900 novih delovnih mest ter 
neposredno in posredno vpliva na 0,5 milijarde evrov dodane vrednosti (11.600 
delovnih mest)

PRIMERJAVA SREDSTEV ZA REGIONALNI RAZVOJ 
PO SCENARIJIH
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Milijoni evrov
(cene 2019)

Vplačila za 
CCS/CCU 
napravo

Prilivi iz 
naslova 2% 

obresti

Sredstva za 
CCS/CCU 
napravo

Sredstva za ostale 
naravovarstvene 
projekte

2022 35.4 0.0 35.4 3.7

2023 35.4 0.7 36.1 6.6

2024 35.4 1.4 36.8 4.8

2025 35.4 2.2 37.6 5.6

2026 35.4 2.9 38.3 4.2

2027 35.4 3.7 39.1 3.1

2028 35.4 4.5 39.9 2.3

2029 35.4 5.3 40.7 1.7

2030 35.4 6.1 41.5 3.9

2031 35.4 6.9 42.3 6.4

2032 35.4 7.8 43.2 9.1

SKUPAJ 389.4 41.4 430.8 51.4

MOŽEN NAČIN FINANCIRANJA CCS/CCU NAPRAVE 
IZ PLAČIL TEŠ ZA PODNEBNI SKLAD



STAGFLACIJSKI UČINEK 
ZAPIRANJA PV IN ENERGETSKA 

REVŠČINA
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• Razlika v ceni električne energije v TEŠ in v termoelektrarni na zemeljski plin

• LCOE (Levelized Cost of Energy) za leto 2020:

- elektrarne na zemeljski plin od 151 €/MWh do 198 €/MWh

- termoelektrarne na premog od 65 €/MWh do 159 €/MWh

- jedrske elektrarne od 129 €/MWh do198 €/MWh (Amortizirane pa 29 €/MWh)

• Predpostavke:

- 2035 bo cena elektrike iz TEŠ znašala 83,39 €/MWh, iz termoelektrarne na 
zemeljski plin pa 142,4 €/MWh

- 2042 bo cena elektrike iz TEŠ znašala 91,37 €/MWh, iz termoelektrarne na 
zemeljski plin pa 156,2 €/MWh

- delež TEŠ se bo pri pokrivanju rastoče porabe elektrike v Sloveniji zmanjšal iz 27% 
v 2019 na 18% v 2035 ter morda še na 16% v 2042 oziroma na 14% v 2050

- delež stroškov za energijo v ceni elektrike pri skupini gospodinjstev z zelo 
majhnim odjemom (DA) znaša 19%, pri srednjem sloju z večjim odjemom (DB) že 
30% in pri gospodarstvu s povprečno velikim odjemom (ID) že 55%.

VPLIV ZAPRTJA PV NA KONČNE CENE ELEKTRIČNE 
ENERGIJE V SLOVENIJI

(predpostavke)
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• Za 3% se bo podražila elektrika za gospodinjstva z majhno porabo (DA) leta 2035,  
2042 ali 2050

• Za 5% se bo podražila elektrika za  srednji sloj z večjo porabo (DB) leta 2035, 
2042 ali 2050

• Za 11% se bo podražila elektrika za gospodarstvo (ne-gospodinjstva) s srednjo 
ravnjo porabe (ID) leta 2035 ali 2042

• Za 10% se bo podražila elektrika za gospodarstvo (ne-gospodinjstva) s srednjo 
ravnjo porabe, če bo PV prenehal delovati 2050

VPLIV ZAPRTJA PV NA KONČNO CENO 
ELEKTRIČNE ENERGIJE V SLOVENIJI
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Rezultati na letni ravni Razširjen učinek

Cene 2019 milijoni evrov % sprememba

Proizvodnja - prihodek -2660.8 -3.5

Dodana vrednost -1224.7 -3.0

Izvoz blaga in storitev -554.4 -2.3

Javnofinančni prihodki -416.6 -2.7

Delovno aktivni (tisoči) -26.0 -2.7

STAGFLACIJSKI UČINEK PODRAŽITVE 
ELEKTRIČNE ENERGIJE
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UPAD ŽIVLJENJSKEGA STANDARDA

Zmanjšanje dohodka 21,5 milijona evrov

Znižanje porabe Število izdelkov ali 
storitev

Zmanjšanje na število 
prebivalcev

Prenosni računalnik 27035 78

Pralni stroj 44880 47

Televizijski 
sprejemnik

55427 38

Tečaj tujega jezika 55926 38

Prenočitev v hotelu 263432 8
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• 7646 evra na osebo je povprečen letni razpoložljivi dohodek spodnjega kvintila
slovenskega prebivalstva 

• 17,7% tega dohodka porabijo za energijo

• 85,5 evra letno se bo znižal realni dohodek štiričlanski družini iz tega sloja

• To ustreza zmanjšanju nakupa:

POVEČANJE ENERGETSKE REVŠČINE

mleka za 115 litrov

jabolk za 75 kilogramov

kruha za 38 kilogramov

pralnega praška za 32 kilogramov

za 2 srajci 

čevljev za 1 par



Scenariji pridobivanja premoga in proces zapiranja PV ter vpliv na TEŠ z vidika delovanja 
slovenskega elektroenergetskega sistema in povečanja energetske revščine v Sloveniji

46/47

I. Slovenija je zavezana doseči ogljično nevtralnost in prenehati uporabljati premog 
za proizvodnjo električne energije do leta 2050

II. TEŠ pokriva četrtino slovenske končne porabe električne energije, elektro-
energetskemu sistemu pa omogoča zanesljivost obratovanja

III. TEŠ bo v naslednjih letih za plačilo CO2 kuponov plačala od ene do treh milijard 
evrov

IV. Država mora sprejeti Zakon o postopnem zapiranju PV in zagotoviti, da se del teh 
sredstev nameni okoljevarstveni, socialni in ekonomski sanaciji slovenskih 
premogovnih regij

V. Zamenjava primarnega vira energije od premoga k plinu bo vodila v dvig končne 
cene elektrike s stagflacijskim šokom in povečanjem energetske revščine

SKLEP
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HVALA ZA POZORNOST


