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POVZETEK

Pričujoči dokument opredeljuje strokovne osnove razvoja proizvodnje električne
do leta 2015. Osnove bodo služile za pripravo Nacionalnega energetskega
programa, ki ga snuje MOPE.
Izhodišča na katerih sloni izvedba študije so povzeta iz koordiniranih projektov,
katerih nosilci so bili strokovnjaki na Inštitutu Jožef Štefan (prepostavke o cenah
primarnih energentov in cen električne energije na zunanjih trgih, bilance
primarne in končne energije, strategije učinkovite rabe energije, lokalne
energetske oskrbe in rabe OVE...) in Uradu za makroekonomske analize in
razvoj (priprava makroekonomskih osnov razvoja).
Študija definira glavne smernice in cilje razvoja proizvodnje električne energije
in ustrezno strategijo za doseganje zastavljenih načrtov.
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1 OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

1.1 Splošne značilnosti
Elektroenergetski sistem (EES) delimo glede na smer pretoka energije na
proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije. Proizvodnja električne
energije zajema proizvodnjo električne energije v elektrarnah, to je v
hidroelektrarnah, termoelektrarnah in nuklearni elektrarni.

Teža tega prispevka je usmerjena le na sektor proizvodnje električne energije v
elektrarnah z inštalirano močjo večjo kot 10 MWe, stanju danes in predvidenih
strokovnih spremembah v prihodnjem obdobju, obdobju do leta 2015.

1.2 Aktualno stanje na področju proizvodnje električne energije
Z razpadom bivše države se je slovenski EES osamosvojil in je navkljub
strukturnim težavam uspel zagotavljati zanesljivo in kvalitetno oskrbo z
električno energijo.

Najbolj bogata obdobja z graditvami objektov za proizvodnjo električne energije
v Sloveniji sta bila 80-ta in začetek 90-ih let. Gradili so se veliki objekti za takrat
skupni sistem, saj je poraba električne energije hitro naraščala. Dinamični gradnji
so sledila leta brez omembe velikih novogradenj. Sledile so večje ekološke
sanacije v Šoštanju, revitalizacije HE na Dravi, manjše druge posodobitve ter
pred kratkim postavitev novih plinskih turbin v Brestanici in hidroelektrarn na
Soči.

Danes je v elektrarnah inštalirano 2708 MW električne moči na pragu
(upoštevaje celotno moč v Krškem), od tega je 1/3 v hidroelektrarnah.

Zadnjih nekaj let je Slovenija izpeljala liberalizacijo trga z električno energijo.
Odpiranje trga se prvenstveno kaže na cenovnem pritisku uvožene energije, ki se
izvaja predvsem na domače proizvajalce električne energije.

1.3 Cilji in strateške usmeritve proizvodnje električne energije
Neglede na pritiske poceni električne energije iz sosednjih držav, mora
proizvodnja električne energije v Sloveniji težiti k razvoju, ki ga opredeljujejo
cilji in strateške usmeritve modernih načel proizvodnje električne energije v EU
in svetu. Med drugim te usmeritve težijo k:

♦  zanesljivi in kvalitetni oskrbi z električno energijo v R Sloveniji,
♦  uteženi diverzifikaciji uporabe primarnih energentov,
♦  ohranjanju obstoječih lokacij za proizvodnjo električne energije,
♦  smiselni izrabi obnovljivih potencialov,
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♦  izkoriščanju večjih kogeneracij za soproizvodnjo toplotne in električne
energije,

♦  promociji in vpeljavi novih proizvodnih tehnologij,
♦  kandidati za proizvodnjo električne energije naj bodo le tisti z visokimi

izkoristki pretvorbe primarnega energenta, oziroma naj se vpeljujejo mere za
izboljšanje izkoristkov obstoječih elektrarn,

♦  vključenosti v globalizacijske procese,
♦  spodbujanju domače proizvodnje električne energije znotraj dovoljenih

principov, da uvoz ne preseže 25% letne porabe ter
♦  tehnični, ekonomski in okoljski utemeljenosti novogradenj.

1.4 Strokovne analize kot osnova za pripravo NEP
Za pripravo NEP je bilo analiziranih več različnih razvojnih scenarijev, od
katerih sta bila dva primerjalnega značaja, ostali pa razvojno naravnani. Scenariji
so alternativno predpostavljali:

♦  gibanje domače porabe in cene na zunanjih trgih z električno energijo v
prihodnjih letih,

♦  delež prodane proizvodnje električne energije iz NEK na slovenskem trgu ter
posledično izvoza in

♦  upadajočo dinamiko izrabe domačega lignita za proizvodnjo električne
energije.

Rezultat analiz za izpolnjevanje zastavljenih strateških ciljev do leta 2015 so
strokovne strategije proizvodnje električne energije v R Sloveniji.

1.5 Strategija razvoja proizvodne električne energije do leta 2015
Izmed scenarijev in ustreznih strategij razvoja proizvodnje električne energije je
bila izbrana razvojno usmerjena strategija, katere rezultati so detajlneje prikazani.

Izbrani scenarij predpostavlja nizki scenarij gospodarske rasti ter referenčne
oziroma intenzivne strategije za izvedbo učinkovite rabe energije, obnovljivih
virov in SPTE.

Proizvodni scenarij predvideva, da bo Nuklearna elektrarna v Krškem normalno
obratovala in da bo dolgoročni izvoz električne energije dosegal cca. 2500-2700
GWh letno.

Scenarij tudi predvideva postopno zmanjševanje letne količine izkopa domačega
lignita v prihodnjem obdobju glede na leto 2002. Predviden izkop lignita sledi
dinamiki, ki jo izkazujejo predpostavljena horizontna leta:

    2005 2007-12 2015
izkop lignita  (mio. t/leto) 3,8 3,5 3,0
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Odgovor na scenarijske predpostavke je strategija, ki sledi postavljenim ciljem in
strateškim usmeritvam proizvodnje električne energije za prihodnje obdobje.

Strategija opredeljuje objekte za proizvodnjo električne energije, katerih
inštalirana moč presega 10 MWe.

V prihodnjih letih, obdobje 2003-2015, imajo tako strokovno osnovo investicije
v prenovo, rekonstrukcijo in nove objekte, kot jih prikazuje Tabela 1.
Tabela 1: Rekonstrukcije, prenove in predvidene novogradnje proizvodnih

objektov
Ime objekta Leto vstopa v

obratovanje

Rekonstrukcije in prenove
HE na Dravi
Tretja faza prenove, HE Zlatoličje 2008
Tretja faza  prenove, HE Formin 2011
HE na Savi
Rekonstrukcija HE Medvode 2006
Krško
NEK - zam. niskotlačnega dela turbine 2006
Trbovlje
TET 2 - odžveplovanje dimnih plinov 2004
Novogradnje
Objekti za proizvodnjo električne
energije namenjeni pretežno prodaji na
trgu
Sp. Sava ; HE Boštanj 2006
Sp. Sava ; HE Blanca 2009
Sp. Sava ; HE Krško 2012
Sp. Sava ; HE Brežice 2015
Ljubljana
Kogeneracijska plinsko parna elektrarna -
PPE 1/2

2008

Kogeneracijska plinsko parna elektrarna -
PPE 2/2

2012

Šoštanj
Kogeneracijska  PPE 2012
Dograditev PT na blok TEŠ 5 2008
Maribor
Kogeneracija: PT in KIP 2011
Objekti namenjeni pretežno
zagotavljanju sistemskih storitev
Trbovlje ali Brestanica
Vršna PT 2010
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Tako so strokovne osnove za nadaljnjo prenovo HE na Dravi, to je HE Zlatoličje
in HE Formin.

Potrjena je tudi že rekonstrukcija HE Medvode, odprto ostaja le vprašanje HE
Moste, katere sedanji koncept revitalizacije splošno ni sprejemljiv, objekt sam pa
kliče po čimprejšnji sanaciji. Tako ostaja zanesljivo obratovanje te elektrarne na
daljši rok brez ustrezne sanacije vprašljivo.

Na strani termoenergetskih objektov se v TE Trbovlje predvideva dogradnja
cenene odžveplovalne naprave, ki bo omogočala celotno izrabo življenjske dobe
enote (do predvidoma leta 2015) tudi po prenehanju kurjenja domačega premoga
in s prehodom na kvalitetnejši uvoženi premog po letu 2008. Vloga in
upravičenost objekta bo po prenehanju kurjenja domačega premoga v veliki meri
odvisna od gibanja porabe električne energije na domačem tržišču, za uspešno
poslovanje družbe pa bo potrebno zagotoviti dodatne aktivnosti.

V letu 2006 se predvideva zamenjava niskotlačnega dela parne turbine v
Nuklearni elektrarni Krško, kar bo posledično pomenilo tudi dvig izhodne moči.

Od novih objektov z značajem obnovljivih virov je prednostno uvrščena
izgradnja hidroelektrarn na spodnji Savi, za katere je odločitev že sprejeta. Tako
se predvideva postavitev štirih pretočno-akumulacijskih elektrarn (HE Boštanj,
HE Blanca, HE Krško in HE Brežice) že do leta 2015, izgradnja celotne verige
pa naj bi bila po načrtu zaključena leta 2018 z vstopom v obratovanje še HE
Mokrice.

Od ostalih termoenergetskih objektov ima strokovne prednosti postavitev treh
sodobnih kogeneracijskih enot, katerim primarni energent bo zemeljski plin.

Postavitev sodobnih plinsko-parnih kogeneracijskih (PPE) enot je utemeljena in
predvidena v Sloveniji na dveh lokacijah, to je na področju mesta Ljubljana in
Šaleške doline, kjer sta lokaciji z zadovoljivo visoko porabo toplotne energije.

Tako se predvideva postavitev sodobne plinsko parne kogeneracijske enote v
dveh fazah na območju mesta Ljubljane v skupni moči 200 MWe + 160 MWt in
ene enote v TE Šoštanj (100 MWe + 80 MWt), ki bo po proizvodnji nadomestila
najstarejše tri premogovne bloke.

Tretja lokacija za uspešno kogeneracijo je Maribor, vendar je tu smiselna
postavitev manjše sodobne plinske turbine (PT) v povezavi s kotlom na izpušne
pline (KIP).

V prihodnjih letih se je kot primeren nov proizvodni objekt pokazala dograditev
manjše (50 - 60MW) plinske turbine na obstoječi parni blok 5 v TE Šoštanj,
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verjetno v izvedbi gretja napajalne vode, kar bi omogočilo dvig skupnega
izkoristka na osnovi plinsko parnega procesa.

V primeru, da bo dejanski potek porabe električne energije napredoval hitreje od
napovedi ali, da bo delež naraščanja obnovljivih distribuiranih virov manjši kot
je predvideno, pa je smiselna (namesto PT v TEŠ) dograditev parnega cikla na
obstoječo plinsko turbino v Brestanici. Tako se bo dvignil celotni izkoristek pri
proizvodnji električne energije na osnovi zemeljskega plina na tej lokaciji.
Časovno je tovrstno realizacijo projekta možno izvesti najhitreje v EES,
predvsem zaradi obstoječe plinske infrastrukture.

Elektroenergetski sistem bo za normalno delovanje potreboval tudi primeren nivo
rezervnih zmogljivosti za regulacije in pokrivanje eventualnih izpadov (UCTE
zahteve). Samostojno bo zagotavljal rezervno moč za regulacije (primarna in
sekundarna), medtem ko do leta 2015 predvidoma potrebuje tudi 200 MW vršnih
zmogljivosti za vzdrževanje terciarne regulacije in minutne rezerve. Del teh
zmogljivosti se lahko zagotovi v tujini, kjer so in bodo še presežki (nižja cena kot
izgradnja lastnih novih zmogljivosti), polovični del pa se predvidi iz strateških
vidikov tudi doma, za kar je načrtovana vršna 100 MW plinska turbina na
lokaciji Brestanice ali Trbovelj.

Skupna predvidena novo inštalirana moč na pragu elektrarn namenjena prodaji
na trgu v obdobju do leta 2015 znaša 586 MW, za zagotavljanje zanesljive
oskrbe pa se načrtuje še dodatnih 100 MW.

Slika 1 prikazuje spremembe v strukturi inštalirane moči na pragu elektrarn in
uvoza. Z novogradnjami se načelno inštalirana moč v TE ohranja, povečuje pa se
prispevek obnovljivih virov, predvsem HE.
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Slika 1: Inštalirana moč na pragu enot in bodoče spremembe v strukturi
elektran
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Odraz sprememb in novih načrtovanih proizvodnih kapacitet so predvidene
proizvodnje domačih elektrarn ter uvoza in izvoza električne energije v obdobju
do leta 2015, kar prikazuje Slika 2.
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Slika 2: Predvidene letne proizvodnje, uvoz in izvoz električne energije

Z ozirom, da je slovenski proizvodni park elektrarn razmeroma star, se
predvideva v naslednjem obdobju kar nekaj izstopov elektrarn iz normalnega
obratovanja. Izstopne letnice prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Predvidene letnice izstopa proizvodnih enot iz normalnega
obratovanja

Ime objekta Predvideno leto izstopa iz
normalnega obratovanja

Šoštanj, Termoelektrarna Šoštanj
TEŠ, enota -   1  (27 MW) 2012
TEŠ enota  - 2  (27 MW) 2012
TEŠ enota - 3 (68 MW) 2012
Trbovlje, Termoelektrarna Trbovlje
dve plinski turbini (2 X 29,5 MW) 2008
Brestanica, Termoelektrana
Brestanica
tri plinske turbine (3 X 23 MW) 2008
Ljubljana, Termoelektrarna Ljubljana
TE TOL 1 (29MW) 2012
TE TOL 2 (29MW) 2012

Tako se bo predvidoma do leta 2015 umaknilo iz normalnega obratovanja kar za
308 MW starejših proizvodnih kapacitet, ki jih bodo nadomestili tehnično
sodobnejši, ekonomsko ugodnejši in ekološko sprejemljivejši proizvodni bloki.
Predvideni neto prirastek v inštalirani moči znotraj sistema znaša 378 MW.
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Slovenski sistem bo ostal tržno odprt in konkurenčen subjekt, kar omogočajo
dobre interkonekcijske povezave s sosednjimi državami. Izmenjave električne
energije na tržnih osnovah so rdeča nit tudi v predlagani razvojni strategiji.

Proizvodna strategija predvideva, da se bo izvoz s prihajajočimi leti ohranil na
nivoju med 2700 - 2900 GWh letno (v letu 2002 je znašal 2709 GWh). Največji
del izvoza je posledica dolgoročnega dogovora o NEK, ostalo pa je predvidoma
izvoz na kratkoročnih osnovah. Dinamiko izvoza električne energije prikazuje
Slika 3.
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Slika 3: Predvideni izvoz električne energije in slovenskega EES

Uvoz električne energije se bo zaradi liberalizacije in svobodne odločitve
upravičenih porabnikov predvidoma s prihajajočimi leti krepil, vendar naj bi s
prihodom tehnološko sodobnejših in ekonomsko ugodnejših enot ter predvidene
dinamike domače porabe električne energije ne presegel 2000 GWh, po letu 2012
naj bi se celo za malenkost znižal.

Tako naj bi se uvoz iz 1562 GWh v letu 2002 dvigoval do cca. 1950 GWh v letu
2010 ter v horizontnem letu 2015 upadel na cca. 1750 GWh, kar prikazuje Slika
4.
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Slika 4: Predvideni uvoz električne energije
Eden od strateških ciljev je ustrezna diverzifikacija primarnih energentov, ki se
uporabljajo pri pretvorbi v električno energijo. Prvi pokazatelj ustrezne
diverzifikacije se kaže skozi razmerje domači viri - tuji viri, drugi kazalec pa
predstavlja primerno utežen delež različnih primarnih energentov. Slika 5
prikazuje porabo primarnih energentov za proizvodnjo električne energije v
prihajajočih letih.
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Slika 5: Predvidena poraba primarnih energentov za proizvodnjo
električne energije

Količina domačega lignita za proizvodnjo električne energije se z leti zmanjšuje,
zaradi spoštovanja okoljskih predpisov in sledenju predstavljeni dinamiki izkopa.
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Tako je bilo v letu 2002 porabljenega 4343 kt lignita za proizvodnjo električne in
toplotne energije v TEŠ. Po predvideni strategiji naj bi letna količina upadala in v
letu 2015 predvidoma dosegla 3000 kt.

Izkop in poraba domačega rjavega premoga iz rudnika RTH v TET sta
predvidena le do vključno leta 2007. Letni izkop naj bi bil na nivoju 600 kt.

Strategija predvideva povečanje uvoza kvalitetnejših premogov in sledenje
splošnim evropskim trendom v porabi zemeljskega plina za proizvodnjo
električne energije v sodobnih plinsko parnih in kogeneracijskih elektrarnah, ki
omogočajo doseganje visokih izkoristkov primarnega goriva.

Posledično temu se pričakuje porast porabe zemeljskega plina za proizvodnjo
električne in toplotne energije v kogeneracijah. Letna poraba (leta 2002 se je
zemeljski plin uporabljal za proizvodnjo električne energije v objektih z več kot
10 MWe le v TE Brestanica) naj bi se s sedanjih 9.3 mio. m3 dvignila na
predvidoma 141 mio. m3 v letu 2010 in 395 mio. m3 v letu 2015.

1.5.1 Simulacija finančnega poslovanja slovenskih podjetij za proizvodnjo
električne energije v obdobju 2003 ÷ 2015

Pomemben vidik načrtovanja je opredelitev gospodarnosti poslovanja slovenskih
podjetij za proizvodnjo električne energije.

Pomembno je ugotoviti ugodnost pričakovanega finančnega izida obravnavanih
variant poslovanja proizvodnega sektorja EES in pričakovane stroške oskrbe
slovenskega trga z električno energijo. Finančne analize so temeljile na sledečih
izhodiščih in predpostavkah:

1. Računovodski izkazi bilanc stanja in bilanc uspeha na dan 31. 12. 2001
gospodarskih družb sektorja,

2. izračunih perspektivnih elektroenergetskih bilanc z modelom ELBIVIM III,
3. simulacijski izračun finančnih ocen poslovanja - izkazi rezultatov so izvedeni

po načelu stalnih cen v SIT na dan 01. 01. 2003 – 1€ = 230,50 SIT,
4. predvideno postopno zmanjšanje zaposlenih zaradi kohezijskih učinkov

delovanja Holdinga slovenskih elektrarn iz 2589 v letu 2003 (še celotni delež
NEK) na 1901 v horizontnem letu 2015,

5. povprečni mesečni bruto osebni dohodek na zaposlenca je v letu 2003
ocenjen na 438.000 SIT,  ki pa se povečuje v opazovanem obdobju na letnem
nivoju za 11.500 SIT,

6. prihodki elektrarn od zagotavljanja sistemskih storitev so ocenjeni na 7.5%
njihovega čistega prihodka od prodaje električne energije na domačem trgu,

7. stroški storitev (KT 41) so v finančnih prognozah sestavljeni iz dveh postavk
in to iz osnovnih stroškov storitev in iz dodatnih stroškov vzdrževanja novih
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osnovnih sredstev, katerih letni znesek je ocenjen na 2,5% od skupne neto
nabavne vrednosti planiranih investicij,

8. oceni stroškov za porabljene primarne energente in uvoženo pasovno in vršno
električno energijo,

9. predpostavkah o letnih obrestnih merah za dana kratkoročna posojila v višini
6% ter za najeta dolgoročna posojila v višini 5%,

10. vračanju najetih dolgoročnih posojil po fiksni obrestni meri v desetih
anuitetah z razmakom po 24 mesecev in z zapadlostjo prve anuitete 36
mesecev po najemu posojila in

11. modelskem izračunu pričakovane marginalne sistemske cene na slovenskem
trgu.

Obseg in dinamiko predvidenih investicijskih vlaganj podaja Tabela 3.

Tabela 3: Obseg in dinamika investicijskih vlaganja glede na amortizacijsko
dobo in časovna obdobja

Obdobje: 7 let 10 let 15 let 20 let 25 let 30 let 50 let
2003÷2005 7,28 3,51 0 14,69 8,53 0 12,31
2006÷2010 19,11 1,79 0 21,25 29,08 1 20,46
2011÷2015 13,26 7 3 9,85 9,57 0,40 11,04
SKUPAJ 39,65 12 3 45,79 47,18 1,10 43,80

Investicije po amortizacijski dobi
OS

[mrd.SI

Celotni obseg predvidenih aktiviranih investicij do leta 2015 znaša dobrih 192
mrd. SIT.

Simulacije bodočega poslovanja podjetij proizvodnega sektorja EES so bile
izvedene skladno z izhodišči bodočega poslovanja.

Slika 6 prikazuje dinamiko finančnega poslovanja celotnega sektroja proizvodnje
električne energije.

Legenda oznak: KDP - pričakovani kosmati donos poslovanja
ODP - pričakovani odhodki iz poslovanja
DIP - pričakovan dobiček ali izguba iz poslovanja
DOBI - pričakovani čisti dobiček ali izguba
KOF - kratkoročne obveznosti iz poslovanja
KFN - kratkoročne finančne naložbe
DOF - dolgoročne obveznosti iz financiranja
LOS - čista obratna (likvidna) sredstva
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Slika 6: Rezultati simulacij finančnega poslovanja podjetij za proizvodnjo
električne energije v R Sloveniji

Pričakovane povprečne cene proizvodnje električne energije iz slovenskega
sistema prikazuje Tabela 4:

Tabela 4: Povprečne proizvodne cene električne energije v domačem sistemu

leto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pov. proizvodne
cene (SIT/kWh)

8.37 8.38 8.97 9.01 9.33 8.55 8.97 8.78 9.11 9.45 9.76 9.46 9.86



STRATEGIJA RAZVOJA PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE DO LETA 2015 ZA
POTREBE PRIPRAVE NACIONALNEGA ENERGETSKEGA PROGRAMA

18

Jedro finančnih analiz prestavljajo osnovni pokazatelji finančnega poslovnega
izida. Te podatke (sumarne) vsebuje Tabela 5.

Tabela 5: Postavke skupnega finančnega izida podjetij za proizvodnjo
električne energije in pričakovane povprečne cene doma

proizvedene in uvožene električne energije

POSTAVKE FINANČNEGA IZIDA Vrednost:
ČISTI DOBIČEK                             v mrd. SIT 184
DISKONTIRANI Č. DOBI.             v mrd. SIT 140
DISKONT. DAVEK IZ DOB.          v mrd. SIT 28
SLOVENSKA PORABA EL.EN           v GWh 162.347
STROŠEK OSKRBE SLO. Z EL.E.  v mrd.SIT 1.494
DISKONT. STROŠ. OSKRBE         v mrd.SIT 1.064
POVPR. STROŠEK POR. EL. EN. v SIT/kWh 9,21
POVPR. STROŠ. PROIZV. EL. E.  v SIT/kWh 9,09
POVPR. MARG. CENA EL. EN.    v SIT/kWh 9,67
POVPR. UVOZ. CENA EL. EN.     v SIT/kWh 8,89
Delež dolgov v financiranju 0,11
Kapitalska pokritost OS 1,29
Dolgoročna pok. stalnih sreds. 1,42
Kratkoročni koeficient 5,89
Koeficient obr. zalog materiala 3,43
Gospodarnost poslovanja 1,12
Celotna gospodarnost 1,14
Donosnost sredstev - ROA 0,05
Donosnost kapitala - ROE 0,06
Koef. obrač. invest.kap. - ROI 0,27
Koeficient komercial. razmerja 0,74
Dodana vrednost na del. mesto    v mio. SIT 22,2

Finančna analiza prikazanih rezultatov simulacije poslovanja subjektov
proizvodnega sektorja EES v obdobju 2003 ÷ 2015 kaže na solidno in stabilno
konkurenčnost subjektov proizvodnega sektorja z ozirom na ocenjene
pričakovane uvozne in marginalne sistemske cene električne energije.

Dinamika pričakovanih finančnih stanj in vrednosti kazalnikov deleža dolgov v
financiranju in dolgoročni pokritosti stalnih sredstev ugotavlja visoko finančno
varnost upnikov in na ugodno plačilno sposobnost sektorja, ki  kljub načrtovanim
investicijam napoveduje občutno povečanje čistih obratnih sredstev.

Kazalnika donosnosti kapitala ROE in obračanja investicijskega kapitala ROI v
odnosu na celotno gospodarnost nakazujeta kapitalsko intezivnost sektorja,
katerega donosnost bi ob slabših pogojih na odhodkovni strani lahko postala
vprašljiva in nezanimiva za finančne investitorje.
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Načrtovani stroški proizvodnega sektorja in posledično povprečna cena
električne energije je nižja za 0.58 SIT/kWh od pričakovane sistemske mejne
cene.

Stroški domače proizvodnje so v povprečju za 0.2 SIT/kWh višji od pričakovanih
uvoznih cen električne energije, vendar se v zadnjih letih analiziranega obdobja
cenovno razmerje že obrne v korist domače proizvodnje, zaradi tega pa tendenca
naraščanja uvoza začne slabeti.

Omenjeni rezultati potrjujejo oceno stroškovne konkurenčnosti proizvodnega
sektorja EES.


