
KRATKA POJASNILA ZA ŠIRŠO JAVNOST 

 

V študiji ugotavljamo: 

1. Pravilnost izračunov v NIP5, z izjemo manjših napak, na primer neustrezno eskontiranje 

stroškov investicije letih pred 2012. 

2. Neustrezna izbira diskontne stopnje, saj je v Sektorski politiki za energetiko, ki jo je 

izdelalo Ministrstvo za Gospodarstvo, predpisana minimalna diskontna stopnja 9% za 

tovrstne projekte. Negativna ocena projekta (NSV) pri tej diskontni stopnji. 

3. Povečano tveganje dviga stroškov financiranja zaradi spremenjene politike ščitenja 

obrestne mere, s katero so sicer v NIP5 znižali stroške financiranja v času izgradnje. 

Glede na dolgoročnost projekta je takšno tveganje zelo realno. 

4. Močna občutljivost projekta TEŠ6 na spremembe cene električne energije, saj je že ob 

10% padcu cene električne energije ocena projekta (NSV) negativna.  

5. Analiza občutljivosti pokaže, da je projekt manj občutljiv na ceno premoga.  

6. Težko dosegljivo znižanje cene premoga na cene, ki so predvidene v NIP5. 

7. Soodvisnost PV in TEŠ6 in nevarnost transfernih cen 

8. Pomanjkljivo obravnavanje alternativnih rešitev (npr. obnove bloka 4 in 5…).  

9. Tveganje zaradi dejstva, da ni sklenjene dolgoročne pogodbe o dobavi premoga med PV 

in TEŠ. 

10. Projekt TEŠ6 je manj občutljiv na spremembo cene emisijskega kupona kot na primer na 

spremembo cene električne energije.  

11. Ob predpostavki gibanja cen emisijskih kuponov CO2 v skladu z dolgoročnimi cilji EU 

za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov so ocene projekta (NSV) v vseh scenarijih 

močno negativne. 

12. NIP5 vsebuje določene predpostavke, ki so preveč optimistične (cene kuponov CO2, 

izboljšanje učinkovitosti delovanja brez utemeljitve, cene premoga). 

13. Nerealna predpostavka povečevanja učinkovitosti. 

 

 

Tveganja 

1. Povečano tveganje dviga stroškov financiranja zaradi spremenjene politike ščitenja 

obrestne mere. Realno tveganje zaradi dolgoročnosti. 

2. Tveganje na spremembo cene električne energije. Močna občutljivost.  

3. Tveganje sposobnosti PV za doseganja ciljne cene premoga.  

4. Tveganje nerealnosti prikazovanja realnega stanja zaradi soodvisnost med PV in TEŠ6 in 

posledično možnost transfernih cen. 

5. Tveganje povišanja cene emisijskih kuponov CO2 v skladu z dolgoročnimi cilji EU za 

zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. 

6. Tveganje nedoseganja predvidene izboljšave učinkovitosti, kot je predvidena v NIP5. 

 


