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1 POVZETEK 
 
Energetski zakon zavezuje izvajalce energetskih dejavnosti, da pripravljajo dolgoročne 
razvojne načrte, ki morajo biti usklajeni z nacionalnim energetskim programom. Z letnimi 
plani se izvajajo oz. uresničujejo dolgoročni zastavljeni investicijski projekti (obnova in razvoj 
energetske infrastrukture), s katerimi izvajalci energetske dejavnosti zagotavljajo zanesljivo 
ter kakovostno oskrbo z električno energijo. 
 
Elektroenergetska podjetja so v gospodarskih načrtih za leto 2006 opredelila letne plane 
investicij v skladu z razvojnimi načrti, ki so bili potrjeni na vladi. 
 
Vsa investicijska vlaganja v proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije so 
namenjena posodabljanju obstoječih hidroenergetskih, termoenergetskih, prenosnih in 
distribucijskih zmogljivosti ter izgradnji popolnoma novih energetskih objektov, s katerimi se 
želi zagotavljati zadostna in zanesljiva oskrba z električno energijo na domačem trgu. 
 
V največji energetski projekt v R Sloveniji -  izgradnja verige petih elektrarn na spodnji Savi, 
katerega nosilec je HSE d.o.o. je bilo vplačano 20,3 mio €. V skladu s planom je bila 
zaključena gradnja HE Boštanj, začelo je teči enoletno poskusno obratovanje.  
 
Drugi veliki projekti v okviru skupine HSE so bili: 

� DEM prenova HE Zlatoličje, 
� SEL obnova HE Medvode, 
� SENG gradnja ČHE Avče, 
� TEB  nadgradnja informacijskega sistema (TEB-HSE) z izgradnjo simulatorja, 
� PV izgradnja jamskih gradbenih objektov,  
� HSE d.o.o.Center vodenja bilančne skupine HSE. 

 
V Termoelektrarni Trbovlje je bil finančno največji planirani projekt  izgradnja NDRP realiziran 
v skladu s planom. 
 
V NEK je predstavljala zamenjava nizkotlačnih rotorjev glavne turbine največji investicijski 
projekt v letu 2006. 
 
V prenosni dejavnosti - JP ELES  so se izvajale nove investicije in rekonstrukcije največ v 
daljnovode, RTP in RP postaje. V okviru novih investicij je bilo največ vloženih sredstev v DV 
2x110kV Toplarna-Polje-Beričevo in RTP 400/110 Krško, v okviru rekonstrukcij pa v DV 
2x110 kV Goric-Divača. 
 
Investicije distribucijskih podjetij v gradivu zajemajo investicije dejavnosti Sistemski operater 
distribucijskega omrežja (SODO) brez skupnih služb.  
Največ sredstev so podjetja vložila v objekte srednje napetosti z namenom izboljšanja 
zanesljivega in varnega obratovanja ter držanju ustrezne kvalitete dobave električne 
energije. Da so lahko planiran obseg investicij podjetja distribucije realizirala, so morala 
najeti za 29,4 mio € kreditov. 
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Prikaz vrednostne realizacije investicij v okviru razvojnih načrtov v letu 2006: 
 

v €

Podjetje  plan realizacija 
indeks 

realizacije
 strukturni 
delež real.

DEM 38.599.495 20.702.195 53,6 8,0

SEL 8.383.988 7.521.766 89,7 2,9

SENG 18.498.585 12.513.049 67,6 4,8

TEB 1.397.936 1.815.047 129,8 0,7

TEŠ 19.861.284 20.920.260 105,3 8,1

PV 8.525.843 8.664.392 101,6 3,3

HSE d.o.o.* 21.803.409 8.274.998 38,0 3,2

SKUPAJ HOLDING 117.070.540 80.411.707 68,7 31,0

TET 3.513.605 2.314.515 65,9 0,9

TE-TOL 7.712.402 7.155.316 92,8 2,8

NEK 19.074.000 22.094.600 115,8 8,5

PRENOS - ELES 43.685.386 38.069.454 87,1 14,7

EL CE 15.596.395 18.881.748 121,1 7,3

EL PRIM 13.724.337 14.952.521 108,9 5,8

EL GOR 12.451.210 12.729.640 102,2 4,9

EL LJ 36.440.077 39.864.593 109,4 15,3

EL MB 19.891.379 23.253.897 116,9 9,0

SKUPAJ DISTRIBUCIJA 98.103.398 109.682.399 111,8 42,2

* ne zajema združenih sredstev DEM, SEL, SENG in TEB v skupni podvig, ker so vključena pri podjetjih  
 
 
Večja odstopanja od letnega načrta v skupini Holding Slovenske Elektrarne so bila pri 
Dravskih elektrarnah – prenovi HE Zlatoličje, Savskih elektrarnah pri obnovi HE Medvode, 
Soških elektrarnah pri gradnji ČHE Avče. Pri HSE d.o.o. je pri prikazani realizaciji izločen 
delež podvižnikov, ki so v letu združevali sredstva za izgradnjo HE na spodnji Savi v skladu s 
Pogodbo o skupnem podvigu v skupni višini 14,2 mio €. 
 
Termoelektrarna Trbovlje ni dosegla realizacije načrtovanih investicij predvsem na deponiji in 
odjemu mesta za odpadke. 
 
V prenosni dejavnosti je bil gospodarski načrt izveden 87 %, med tem ko so vsa 
distribucijska podjetja plan nekoliko presegla. 
 
Podrobnejši pregled izvajanja investicij posameznih elektroenergetrskih podjetij je opisan v 
nadaljevanju, v prilogah so prikazane tabele v tolarjih in evrih. 
 
Pregled je pripravljen na osnovi podatkov in poročil, ki so jih posredovala posamezna 
podjetja, ter na osnovi njihovih poslovnih poročil za leto 2006. 
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2 SKUPINA HOLDING SLOVENSKIH ELEKTRARN 
 
2.1 HSE d.o.o 
 
 
Izgradnja HE na spodnji Savi 
Pogodba o skupnem podvigu 
Za realizacijo izgradnje HE na spodnji Savi so v letu 2003 družbe HSE, DEM, SEL, SENG in 
TEB podpisale Pogodbo o skupnem podvigu, na podlagi katere bodo v projekt združile 
sredstva v naslednjih deležih: 

HSE  51,00 % 
DEM  30,80 % 
SEL  12,60 % 
SENG   2,80 % 
TEB  2,80 % 

 
 
HE Boštanj  
Konec maja 2006 je bila točno po načrtovanih 42 mesecih zaključena gradnja HE Boštanj, 
prve v verigi petih novih hidroelektrarn na spodnji Savi. Od 5. junija 2006 dalje je začelo teči 
enoletno poskusno obratovanje elektrarne. V tem času se odpravljajo ugotovljene 
pomanjkljivosti na vgrajeni opremi, izvajajo se garancijske meritve ter testiranja skupinskega 
in daljinskega vodenja elektrarne. 
 
Zaradi napak na agregatih obstaja realna možnost, da v poskusnem obratovanju ne bo 
možno popraviti vseh treh agregatov, zato bo potrebno poskusno obratovanje podaljšati za 
dobo enega leta. Na podlagi predvidenega obsega potrebnih popravil na generatorju 2 je 
realni rok ponovne priključitve agregata 2 na mrežo maj 2007. Popravilo preostalih dveh 
generatorjev pa bo izvedeno predvidoma do konca leta 2007. Po njihovi sanaciji se bodo 
opravile meritve garantiranih podatkov, nato pa se bo podala vloga za pridobitev uporabnega 
dovoljenja elektrarne. 
 
V obdobju od 5. junija, ko je začelo teči poskusno obratovanje, pa do konca leta 2006 je HE 
Boštanj proizvedel 47,9 GWh električne energije. 
 
 
HE Blanca  
Zaključena so bila pripravljalna dela. V teku so intenzivna gradbena dela na jezovni zgradbi. 
Na podlagi uredbe Vlade RS je potekala novelacija IP in Programa infrastrukturnih ureditev. 
Podpisana je bila tudi pogodba za dobavo glavne tehnološke opreme. 
 
 
HE Krško  
Sprejet je bil DLN, dosežen pa je bil tudi dogovor in podpisan sporazum o izgradnji oz. 
sofinanciranju mostu in obvoznice. Izvajati so se že začeli odkupi potrebnih zemljišč. 
 
 
HE Brežice  
Izvedena je bila prva prostorska konferenca, naročene so bile predinvesticijske študije in 
podloge. 
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HE Mokrice  
Za HE Mokrice so bile naročene predinvesticijske študije in podloge. Začela se je tudi 
izdelava idejnih zasnov ter predinvesticijske zasnove. 
 
 
Center vodenja bilančne skupine HSE 
V začetku leta so strojno in programsko opremo novega centra vodenja prestavili iz Švedske 
v Ljubljano k izvajalcu. Sledila je priprava baze podatkov in izdelava operaterskih slik. Za 
potrebe HSE so bile pregledane in potrjene signalne liste DEM, SENG, TEB, TEŠ in SEL, 
pregledana in potrjena je bila izvedba komand za DEM ter izvedba prikaza voznih redov za 
vse članice HSE. Za optimizacijski model so bili izdelani hidrološki modeli vseh porečij ter 
modeli termoelektrarn. Spomladi je bil opravljen glavni del šolanj za administratorje sistema, 
poleg tega je bila organizirana delavnica za pripravo baze podatkov in izdelavo slik. V juniju 
so pri izvajalcu potekali tovarniški preizkusi opreme za center vodenja. Pri funkcionalnih 
sklopih, kot so SCADA, avtomatska regulacija proizvodnje in delovni zvezek, so bili testi 
uspešno zaključeni, testi planiranja in optimizacije pa so pokazali potrebo po nekaterih 
popravkih.Po dobavi strojne in programske opreme na lokacijo v Mariboru je bila opravljena 
montaža strežnikov, delovnih postaj in komunikacijskega sistema. Vzpostavljene so bile 
povezave s hidroelektrarnami, z ELES-om in HEP-om, vzpostavljena pa je bila tudi povezava 
s števčnim sistemom ter s centrom za zaščito. V decembru je potekal končni prevzem 
sistema centra vodenja v Mariboru, sočasno pa je potekal tudi tovarniški prevzem opreme 
centra vodenja SEL. 
 
 
Center za analizo okvar in dogodkov HSE 
Izgradnja Centra za analizo okvar in dogodkov zaščite HSE je zaključena. Vsa dela s strojno 
in programsko opremo na povezavah zaščitnih relejev iz objektov v skupini HSE v 
komunikacijsko vozlišče so opravljena. Izvedlo se je testiranje  programske opreme pri 
izdelavi posameznih modulov zaščitnih relejev iz objektov v skupini HSE. V okviru projekta je 
bil vključen objekt HE Boštanj v daljinski nadzor, ne pa v center zaščite HSE. V letu 2007 
planiramo vključiti objekt TE Trbovlje v center zaščite HSE. 
 
 
TK omrežje HSE 
Pri projektu TK omrežja HSE in DEM je bil v januarju 2006 opravljen končni prevzem,  sedaj 
pa teče garancijska doba. Konec septembra je ELES sprostil par optičnih vlaken na relaciji 
Dravograd-Šoštanj, s čimer je bil vključen v obratovanje še zadnji manjkajoči del TK obroča. 
S tem je zagotovljeno redundantno delovanje tudi v vzhodnem delu TK omrežja. V 
obratovanje je bilo predano TK vozlišče Boštanj. Izvedba vozlišča se je zakasnila zaradi dela 
pasivne opreme – optičnih filtrov, ki se razlikujejo od filtrov, vgrajenih v druga vozlišča, ker 
dobavitelj ni mogel izpolniti naših zahtev po poenotenju opreme. Izvajalec je predal tehnično 
dokumentacijo za vozlišče Boštanj. Opravljena je bila montaža in spuščanje v pogon 
brezprekinitvenega napajanja v TK vozlišču Brestanica. Brezprekinitveni napajalni sistem je 
bil prestavljen iz opuščenega vozlišča HSE v Velenju. S tem je bilo zagotovljeno 
redundantno napajanje vozlišča. Opravljen je bil pregled TK vozlišč zaradi preverjanja in 
popravkov dokumentacije. Na TK omrežje so se prestavile povezave med članicami HSE. 
Obstoječe povezave, ki so bile doslej najete pri ELES-u, so se ukinile. 
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Podzemno skladiščenje zemeljskega plina 
V letu 2006 je bila izdelana pripravljalna študijsko - razvojna dokumentacija, ki je zajemala 
izdelavo študij in izvedbo terenskih  ter laboratorijskih raziskav. V nadaljevanju je potrebno 
izdelati idejni projekt, študije vplivov na okolje z varnostno oceno, investicijski program 
povezovalnega plinovoda s pripadajočimi objekti ter dopolniti študijo o ekonomski oceni 
upravičenosti izgradnje. Skladno z dogovorom med HSE, Geoplinom-plinovodi in TE 
Brestanico se bodo aktivnosti nadaljevale v smislu izdelave študijske dokumentacije (Idejni 
projekt podzemnega skladišča in Investicijski program), ki bo osnova za dokončno odločitev 
glede nadaljevanja projekta. 
 
 
Srednja Sava 
Projekt izgradnje HE na srednji Savi je v zaključni fazi izdelave tehnične dokumentacije, ki je 
izdelana v več verzijah tako v gradbenem delu (derivacijski  princip, pretočni princip), 
lokacijah HE na območju  zgornjega dela reke Save od Medvod do Zaloga ter na območju 
Litije. Variantiranje je bilo opravljeno tudi v pogledu uporabljene opreme in izvedbe 
načrtovanih objektov. Za potrebe projekta, da pridemo do čim bolj realnih podatkov za 
projektiranje in ekonomsko vrednotenje projekta, so bile izvedene meritve gravimetričnih 
potekov višinskih kot ter rečnih profilov.  Izdelane so bile tudi projektne naloge, ki izhajajo iz 
zaključkov doslej izdelane tehnične dokumentacije (geološke preiskave), ekologije in vodnih 
habitatov, ki bodo uporabljene pri nadaljevanju projekta. Zaključek del pričakujemo v mesecu 
maju 2007, ko bo izdelana tudi predinvesticijska zasnova, ki bo dala odgovore tudi za 
ekonomski del. Tako bodo dane osnove za odločanje o nadaljnjem poteku projekta. Doslej 
izdelana dokumentacija je bila v zimskem obdobju 2007 predstavljena tudi lokalnim 
skupnostim. Vzpostavljena je bila dobra mreža sodelovanja. Zaradi problema Nature 2000 
bo izdelan natančen program ukrepov v sodelovanju z Ribiško zvezo Slovenije, predvsem na 
zgornjem delu srednjega dela reke Save, ter popis habitatnega področja ter program  
osveščanja in sprejemljivosti. 
 
Potekajo tudi aktivnosti s pripravo koncesijske pogodbe. 
 
 
2.2 DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 
 
 
Projekt prenove HE - 2.faza         
V letu 2006 so bila izvedena zaključna dela pri prenovi elektrarn Vuhred in Ožbalt in sicer 
poglabljanje struge tik pod elektrarnama. Prenova obeh elektrarn se je izvajala vse od leta 
2000 in je bila uspešno zaključena. Doseženi so bili vsi projektno predvideni parametri, 
investicija je bila financirana z lastnimi sredstvi in v okviru investicijskega programa. 
          
 
Prenova HE Zlatoličje         
Prenova je nujna zaradi dotrajane elektro in strojne opreme. V okviru prenove se bodo 
izvedla tudi potrebna gradbena dela. Posledica prenove bo ob podaljšanju življenjske dobe 
HE tudi povečanje proizvodnih kapacitet, saj se bo moč elektrarne povečala za cca. 20%.
     
V letih 2005 in 2006 so bile sklenjene praktično vse pogodbe z dobavitelji opreme in izvajalci. 
Velik del opreme za sekundarne sisteme je že dobavljen. V letu 2006 so se pričela tudi 
gradbena dela na jezu Melje, mali HE Melje, dovodnem kanalu ter na sami strojnici HE.  
Tehnično najbolj zahteven del prenove, ki zajema zamenjavo turbinske in generatorske 
opreme, bo potekal med julijem 2007 in marcem 2009.     
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Širitev odvodnega kanala HE Zlatoličje 
V letu 2006 je bil predviden začetek del na širitvi odvodnega kanala HE Zlatoličje, ki bo 
skupaj s prenovo elektrarne omogočil povečanje moči in proizvodnje. Ker je izvedba širitve 
tehnično in postopkovno zahteven projekt, je bila sprejeta odločitev, da se na tem območju 
izvedejo dodatne raziskave terena in materiala. Postopek izbire izvajalca v letu 2006 še ni bil 
izveden, tako, da je v letu 2007 predvidena oddaja del najprimernejšemu ponudniku in tudi 
sam pričetek del.          
          
 
Izvedba stabilitete jezu Melje        
Povečanje stabilnosti jezu Melje je potrebna zaradi tehničnih in zakonskih stabilnostnih 
zahtev. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in izbiri izvajalca so se dela pričela v letu 2006 in 
se izvajajo sočasno s prenovitvenimi deli na območju jezu. Zaključek del je predviden v letu 
2007.  
    
 
Izgradnja centra vodenja         
Izgradnja novega centra vodenja DEM je projekt, ki ga izvajajo vzporedno z izgradnjo centra 
vodenja HSE. S skupno izgradnjo so dosegli optimalno izrabo programske in strojne opreme 
za potrebe obeh družb. Projekt se izvaja od leta 2004 in bo zaključen v prvi polovici 2007. 
 
 
Obratovanje objektov brez posadke        
Projekt poteka od leta 2004 in zajema dogradnjo programske opreme vodenja, sisteme video 
nadzora, protivlomne zaščite ter izgradnjo centra za nadzor. Z izvedbo teh aktivnosti bo 
omogočeno in zagotovljeno obratovanje elektrarn brez stalno prisotne posadke, delavci se 
bodo razporedili na druga delovna mesta v obratovanju in vzdrževanju.   
            
 
Obnova lokalne avtomatike HE Formin       
Zaradi zastarelosti in dotrajanosti opreme je potrebno zamenjati naprave oz. sisteme lokalne 
avtomatike na HE Formin. V letu 2005 je bila izdelana projektna dokumentacija ter izbrani 
dobavitelji in izvajalci, zaradi specifičnosti del pa se le ta izvajajo v obdobju remontov 
agregatov. V letu 2006 so bila dela izvedena na agregatu 1, februarja in marca 2007 bodo 
dela izvedena še na agregatu 2.         
         
 
Izvedba seizmičnega opazovanja HE        
Zaradi nove zakonodaje je potrebno na vseh visokih pregradah izvesti avtomatizirano 
seizmično opazovanje. Aktivnosti so se pričele leta 2005, sama izvedba del pa je potekala 
leta 2006.           
        
 
Informacijski sistemi          
V letu 2006 so bile izvedene nujne dograditve strojne in programske opreme, ki zagotavlja 
podporo nemotenemu poslovanju. Izvedena je tudi dogradnja opreme, ki služi za 
povezovanje naprav centrov vodenja DEM in HSE z objekti na oddaljenih lokacijah. 
           
 
Vlaganja v zanesljivost proizvodnje       
Ta vlaganja so namenjena ohranjanju zanesljivosti in varnosti obratovanja obstoječih 
proizvodnih kapacitet in objektov. V okviru teh del so bile izvedene obnove žerjava HE DR 
ter zamenjave naprav za nujno napajanje, obnove tehničnega opazovanja, zamenjava 
vtočne rešetke enega agregata na HE DR, preureditev vodovoda na HE FA.  
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Izgradnja ČHE Kozjak         
Črpalna HE Kozjak bo povečala konkurenčnost  DEM in HSE v proizvodnem in ekonomskem 
smislu. Omogočala bo črpanje vode v času nižjih cen električne energije ter obratno, 
proizvodnjo električne energije v času višjih cen. Ob večji zanesljivosti oskrbe z električno 
energijo bo ČHE imela za posledico ugodne ekonomske učinke za HSE in DEM. V letu 2006 
so bile izvajane aktivnosti na izvedbi državnega lokacijskega načrta, raziskav ter revidiranja 
idejnih projektnih rešitev.         
     
 
Izgradnja HE na Muri          
V decembru leta 2005 je vlada RS sprejela sklep o podelitvi koncesije Dravskim elektrarnam 
Maribor za izgradnjo HE na zgornjem odseku reke Mure. V DEM so pričeli izvajati aktivnosti 
na nivoju zbiranja in izvajanja vseh potrebnih študij in izhodišč, ki bodo služila kot osnova za 
nadaljnje idejne rešitve in postopke. 
            
 
Skupni podvig izgradnje HE na spodnji Savi      
Izvajanje investicije je opisana pri HSE d.o.o.. V letu 2006 so bila izvršena plačila obveznosti 
iz skupnega podviga, kot jih je določal Finančni načrt skupnega podviga za leto 2006 in 
poslovni načrt za leto 2006.  
         
Drobne investicije          
Zaradi zagotovitve pogojev za nemoten proces proizvodnje, vzdrževanja in poslovanja je 
potrebno v podjetju izvajati naložbe na področju drobnih investicij.  V letu 2005 so v okviru 
drobnih investicij izvajali naložbe v nabavo merilnih instrumentov, orodij in naprav, strojev, 
vozil, plovila ter opreme prostorov.   
       
 
 
2.3 SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA   
      
 
Obnova HE Medvode 
Po uspešnem  zaključku obnove agregata 2 v začetku leta 2005 se je konec maja istega leta 
zaustavil agregat 1 in pričela se je njegova demontaža, v začetku decembra pa montaža 
nove turbine do proste gredi. Konec januarja 2006 so se izvajala še zaključna dela na 
montaži generatorja tako, da je bil zaključek montaže agregata 1 dne 06.02.2006. Izveden je 
bil interni tehnični pregled in 17. februarja prvo vrtenje z vodnim natokom. Po zaključenih 
preizkusih na sekundarni opremi in varnostnih hitrostnikih je bil agregat 10.03.2006 
sinhroniziran na električno omrežje. Od 31.03.2006 je agregat 1 ponovno v rednem 
obratovanju. Uspešni tehnični pregled za obnovo obeh agregatov in skupnih naprav 
elektrarne Medvode je bil opravljen 13.07.2006 in 28.09.2006 izdano uporabno dovoljenje. 
Po zaključeni obnovi obeh agregatov, se je izvedla še obnova krova strojnice. Dela, ki so 
obsegala zamenjavo hidroizolacije z izdelavo novih tlakov in muld ter vgradnjo novega 
elektro ogrevanja izlivnikov so bila zaključena konec julija. Kot zadnja faza obnove HE 
Medvod je predvidena še obnovitev mehanskih delov pogonov portalnega žerjava, ki bo 
zaključena do maja 2007.  
 
Investicijo zaključujejo pod načrtovano vrednostjo zaradi racionalne izvedbe investicije in 
sodelovanja zaposlenih pri izvedbi posameznih projektov. 
 
 
Obnova HE Moste 
Zaradi znanih razlogov v zastoju sprejemanja državnega lokacijskega načrta projekta 
Sanacije in doinstalacije HE Moste ter zaradi zaskrbljujočega stanja gradbenega objekta HE 
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Moste in pripadajoče elektro-strojne opreme, z odločitvijo o usodi te HE ni bilo več možno 
odlašati. Posledično je bila sprejeta odločitev poslovodstva HSE in SEL, da se prioritetno 
pristopi k celoviti obnovi HE Moste. 
 
V aprilu je bila sklenjena pogodba za izdelavo kompletne projektne in tehnične 
dokumentacije. V okviru pogodbe se je opravilo snemanje vseh gradbenih objektov, kot 
podlaga za projektiranje, izdelana je idejna zasnova nameravane obnove, ki bo služila kot 
podlaga za določitev obsega Poročila o vplivih na okolje. Izbran je bil že ponudnik za 
generator, v izvajanju pa je razpis za dobavitelja turbin. V zaključni fazi so še razpisi za 
mrežni transformator, gradbenega izvajalca in montažerja. V okviru investicije se gradi 
povezovalna cesta od pregrade do strojnice HE Moste, ki bo služila za dostop vozil pri 
obnovi (sedaj je možen dostop do elektrarne le s pomočjo poševne proge). Za omenjeno 
cesto je bilo v novembru pridobljeno gradbeno dovoljenje in izdelani vsi projekti. 
 
Vzporedno z aktivnostmi na obnovi HE Moste so potekala tudi pogajanja in usklajevanja 
glede skupnega nastopa družb SEL, Elektro Gorenjska d.o.o. in ELES d.o.o. pri načinu 
reševanja problematike obstoječega RTP 110/35 kV HE Moste in novega RTP 110/20 kV 
kamor bo obnovljena HE Moste tudi priključena. Na osnovi teh dogovorov in rešitev se je v 
začetku julija podpisal tripartitni sporazum o skupni graditvi 110 kV stikališča in izdelala 
projektna naloga. Do konca leta je bil izveden javni razpis za izbiro projektanta. 
 
Realizacija v letu 2006 je nižja od načrtovane, zaradi dolgotrajnih upravnih postopkov in 
daljših pogajanj s ponudniki za dobavo primarne opreme. 
 
 
Skupni podvig izgradnje HE na spodnji Savi      
Izvajanje investicije je opisana pri HSE d.o.o.. V letu 2006 so bila izvršena plačila obveznosti 
iz skupnega podviga, kot jih je določal Finančni načrt skupnega podviga za leto 2006 in 
poslovni načrt za leto 2006.  
 
 
Posodobitev opreme vodenja HE Vrhovo 
V okviru posodobitve opreme vodenja HE Vrhovo se je v lanskem novembru in decembru 
zamenjala vsa oprema vodenja pretočnih polj ter pričelo z izdelavo krmilnih omar za 
agregate. V času izvajanja revizije agregata 1 se je zamenjal krmilnik nadzora in upravljanja 
agregata iz komande elektrarne, dodatno pa se je vgradil še zaščitni krmilnik za nadzor 
temperatur generatorja, ki je nadomestil prejšnje analogne termostate s PT100 sondo. V 
začetku marca se je v času nizkega vodostaja postopno zamenjala oprema tudi na agregatu 
2 in v aprilu se je zamenjal še krmilnik nadzora in upravljanja agregata 3 in vgradil zaščitni 
krmilnik generatorja 3. S tem se je zaključila zamenjava sistema vodenja lokalnega 
upravljanja na vseh treh agregatih. 
 
Delo se je nadaljevalo v maju z zamenjavo in preizkusi preklopne avtomatike lastne rabe ter 
izvedbo predelave zajema podatkov skupnih naprav in črpališča Radeče na nov sistem 
vodenja elektrarne. V septembru se je zamenjalo omare upravljanja v transformatorskem 
polju, kasneje pa še v obeh daljnovodnih poljih 110 kV stikališča. Od 6.11.2006 je oprema 
vodenja v štirimesečnem poizkusnem obratovanju. 
 
 
Posodobitev centra vodenja SEL 
Za posodobitev CV SEL se je v dogovoru s HSE pristopilo k konceptu in rešitvam, katere 
uvaja HSE z izgradnjo novega centra vodenja v Mariboru, zato je bil izbran tudi isti dobavitelj.  
V februarju je bil potrjen Projektni priročnik in pripravljeni okvirni spiski signalov za novi CV 
SEL ter izvožene obstoječe baze podatkov, ki so predane izvajalcu. Konec marca je bila 
potrjena večina tehnične dokumentacije (PZI-ji), aprila pa so bili pripravljeni spiski signalov 
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za HE Mavčiče in HE Moste. Do junija se je izvedel zagon strežnika za arhiviranje, inštalacija 
aplikacije Bizware Historian in pripravilo ODBC povezavo za podatkovno bazo arhiva. Konec 
junija je potekal tovarniški prevzem opreme (FAT) CV HSE in predstavljeno je bilo trenutno 
stanje realizacije opreme in aplikacij. V avgustu je bila naročena posodobitev grafičnega 
kontrolerja za obstoječi stenski prikazovalnik in v septembru ter oktobru so se dopolnili 
signalni spiski za vse štiri HE na Savi. Dobavljeni in inštalirani so bile delovne postaje in 
usklajeni komunikacijski protokoli. Proti koncu leta se je pričelo s testiranjem, ki bo 
zaključeno v februarju. Izvedba investicije je vezana na časovni potek gradnje CV HSE. 
 
 
Izgradnja mHE Vrhovo 
Za izvedbo projekta je bila imenovana projektna skupina. MHE Vrhovo se bo gradila na 
ribjem drstišču v okviru gradbenega dovoljenja za HE Vrhovo. Pridobili so se pogoji 
distribucije za priklop elektrarne na distribucijsko omrežje, izdelana je bila razpisna 
dokumentacija ter izveden javni razpis za dobavitelja. Na razpis sta prispele le dve veljavni 
ponudbi, saj za tako male moči pri proizvajalcih turbin ni veliko zanimanja. Vodstvo SEL se je 
zaradi visokih cen in dolgih dobavnih rokov za izdelavo male turbine odločilo, da bo izvedbo 
gradnje MHE izpeljalo z angažiranjem lastnega kadra in v sodelovanju s Turboinštitutom 
d.d., ki bo izdelal le tekač in gred turbine, zaradi česar v letu 2006 niso porabili nobenih 
sredstev za to investicijo. 
 
 
Postavitev male fotovoltaične elektrarne Mavčiče 
V HE Mavčiče je bila v skladu s sprejetim poslovnim načrtom predvidena postavitev MFE 
moči 36 kW. V decembru 2005 je bil izdelan idejni projekt, ki je predvideval postavitev 
sončnih modulov na pohodno streho HE Mavčiče. V fazi usklajevanja je prišlo do rešitve, kjer 
se moduli namestijo na fasado elektrarne saj se tako izognemo problemom s tesnenjem 
ravne strehe in pa delnemu senčenju modulov zaradi postavitve v vrste. Izbran je bil 
projektant za izdelavo PZI, PID in POV ter poslana vloga za soglasje za priklop na omrežje. 
Marca so bili izbrani tudi dobavitelji razsmernikov, sončnih modulov in konstrukcijskih 
elementov. Aprila se je pridobilo soglasje za priklop in vzdrževalna skupina iz Medvod je v 
maju pričela z elektromontažnimi deli, ki so bila zaključena meseca junija. Konec junija so se 
izvedli preizkusi in meritve ter spuščanje solarnega generatorja v pogon. 05.07.2006 je bil 
brez pripomb opravljen še inšpekcijski pregled MFE v obratovanju. V avgustu je bila 
pridobljena še kvalifikacija za proizvodnjo električne energije iz MFE ter posredovana vloga 
na Elektro Gorenjsko za podpis pogodbe o odkupu električne energije. Trenutno je MFE 
Mavčiče s 35,7 kW največja solarna elektrarna v Sloveniji. 
 
Ker je v mesecu juniju Vlada RS sprejela Uredbo, ki garantira subvencionirano ceno za 
sončne elektrarne ne glede na njeno moč (prej le do moči 36 kW) so se v nadaljevanju 
odločili za nadgradnjo MFE Mavčiče. Sončni moduli obstoječe MFE so nameščeni na fasadi 
objekta strojnice HE Mavčiče, ravna streha tega objekta pa omogoča podvojitev instalirane 
moči sončne elektrarne zato predvidevajo njeno moč povečati. 
 
 
Zamenjava dela tlačnega cevovoda Završnica 
Izbran je bil najugodnejši ponudnik za izdelavo tehnične dokumentacije in v maju izdelana 
razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca. Predvideni začetek del je bil 04.09.2006 in 
zaključek do 14.10.2006, kar je pomenilo popolno zaustavitev agregata 4 v tem terminu. Ker 
pa je v mesecu maju prišlo na agregatu 4 do večjega defekta in je bila zaustavitev agregata 
zaradi popravila predvidena do konec avgusta, so bile aktivnosti na zamenjavi cevovoda 
močno intenzivirane. Namen tega je bil, da se v času zaustavitve agregata izvede tudi 
zamenjava tlačnega cevovoda. Tako se je na osnovi zbiranja ponudb izbral izvajalec del, ki 
je vsa dela končal do začetka septembra in se je lahko zaključilo tudi popravilo agregata 4. 
Pred polnjenjem cevovoda je bil opravljen še inšpekcijski pregled. 
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2.4 SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA 
 
 
Skupni podvig izgradnje HE na spodnji Savi      
Izvajanje investicije je opisana pri HSE d.o.o.. V letu 2006 so bila izvršena plačila obveznosti 
iz skupnega podviga, kot jih je določal Finančni načrt skupnega podviga za leto 2006 in 
poslovni načrt za leto 2006.  
 
 
Gradnja ČHE Avče 
Investicija se nadaljuje iz leta 2003, ko je potekala izdelava projektne in prostorske 
dokumentacije kot podlaga za sprejem investicijske odločitve ter leta 2004, ko je bil potrjen 
investicijski program, projekt vključen v Dopolnjen predlog dolgoročnega in srednjeročnega 
plana Občine Kanal ob Soči in pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo vseh objektov 
ČHE, razen priključnega daljnovoda ter okoljevarstveno dovoljenje za gradnjo.  
 
V oktobru leta 2005 se je pričel razpisni postopek za LOT EE (ostala elektro oprema) z 
odpiranjem ponudb v februarju 2006. V marcu in aprilu 2006 je potekalo vrednotenje ponudb 
ter pogodbena pogajanja, sledil je podpis pogodb v juniju 2006  z izvajalcema Sol 
Intercontinental d.o.o. (sklop A) in Gorenje d.d. Velenje (sklop B). Po podpisu pogodbe in 
uvedbe v delo je v mesecu oktobru in novembru bila dostavljena dokumentacija, ki je v 
reviziji in dopolnitvah. Prav tako je konec leta 2005 potekal razpisni postopek za izvajanje 
monitoringa in superkontrole pri gradnji objekta za LOT A2: geomehanika, geodezija in 
betoni, LOT TG, LOT CH, LOT EE in LOT D. Na osnovi vrednotenja prispelih ponudb ter 
pogodbenih pogajanj so bile sklenjene pogodbe v juniju 2006 za celoten obseg superkontrole 
razen za cevovod in hidromehansko opremo, katera pogodba je bila podpisana septembra 
2006, v juliju pa pogodba za izvajanje monitoringa. 
 
Dela na zgornjem bazenu so se pričela v oktobru 2006. V okviru izgradnje zgornjega bazena 
je bilo v oktobru izvedeno testno polje za severovzhodno pregrado, laboratorijske preiskave 
so potrdile ustreznost vgraditve flišnega materiala, projektant pa bo ponovno preveril 
stabiliteto pregrade ob uporabi tovrstnega materiala. V novembru so se izvajala izkopna dela 
mehke zemljine z odvozom materiala na stalno deponijo v območju bazena. 
 
Dela vodostanskega tunela in vodostana so se pričela v avgustu s portalnim izkopom, tako 
da je bilo v letu 2006 izvedenih 42m tunela in 10m spodnje vodostanske komore.   
 
V skladu s terminskim planom so se v letu 2006 nadaljevala dela na trasi cevovoda od T1 do 
T5 v skladu s projektno dokumentacijo in spremembami temeljenja drsnih podpor – 
pilotiranje. Na odseku T6 do T11 so se izvajali izkopi za globoko temeljenje z vodnjaki 
(vodnjak T8). Vzporedno so potekale dodatne geološke raziskave. Zaradi ugotovljenih 
zahtevnejših geoloških pogojev in zahtevnejše rešitve temeljenja tega dela cevovoda, so se 
dela v novembru začasno ustavila. Tehnično rešitev je potrebno prilagoditi novim geološkim 
razmeram. 
 
Glavni strojnični jašek je bil v celoti izkopan v prvi polovici julija, ko se je pričelo z 
armiranobetonskimi deli na dnu jaška. V novembru je bila zaključena montaža sifonske 
obloge, decembra pa se je izvedla prva in druga faza betoniranja sifona. 
 
Na lokaciji vtočno iztočnega jaška je bila izvedena prva faza predvkopa do kote 108,00m 
n.m. s korekcijo nagiba brežin zaradi slabših geoloških pogojev in druga faza do kote 89,50m 
n.m. s primarno podgradnjo, na kateri  je izvedena krovna greda z varnostnim parapetom. 
Izkop s podgradnjo je bil zaključen v začetku julija.   
Tekom celega leta 2006 se je sprotno izvajala PZI dokumentacija s strani dobavitelja opreme 
ter predaja »basic designa« za strojni in elektro del in revidiranje s strani projektanta. Na 
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Japonskem so bile izvedene modelne raziskave gonilnika s testiranji, pogojno uspešen 
prevzem je bil izvršen novembra tako, da so se dela na vbetoniranju opreme lahko odvijala 
po terminskem planu. 
 
V Montavarju kot podizvajalcu dobavitelja opreme za LOT TG je bila v celoti izdelana jeklena 
obloga sesalne cevi, katere montaža se je pričela skladno s terminskim planom. Vgrajeni so 
bili vsi segmenti jeklene obloge sifona kot tudi vse obbetonirane cevi v območju sifonske 
obloge.  
 
V letu 2006 so potekala nadaljnja usklajevanja na področju projektiranja tlačnega cevovoda 
in ostale hidromehanske opreme. Dostavljen je bil nov terminski plan izdelave in montaže 
jeklene obloge tlačnega tunela in tlačnega cevovoda glede na dejansko dinamiko gradbenih 
del, tokrat v zaporedju brez prekrivanja v skladu s predvidenim končnim rokom montaže. 
 
Izdelovali so se detajlni načrti za tlačni cevovod od T1a do T5. Vgradile so se sidrne ploščice 
za pritrditev cevovoda v primarni beton fiksnih temeljev in v temelje kotalnih podpor od T1a 
do T5. 
 
Potekalo je projektiranje glavnih sestavnih delov dvigala pri poddobavitelju SWF. Isto velja za 
projektiranje preostalih delov (most, proga, dostopni podesti,...). 
 
Uvedba v delo za sklop A in sklop B LOT-a EE je bila izvedena 15.6.2006.  
V letu 2006 je potekala izdelava (izvajanje) PZI dokumentacije s strani dobaviteljev ter 
predaja na nivoju »basic designa«. V decembru 2006 je bila opravljena revizija 
dokumentacije za sklop A in sklop B, ki se bo dopolnila. 
 
V letu 2006 so bile izvedene in uspešno zaključene modelne raziskave spodnjega vtočno – 
iztočnega objekta, na osnovi katerih bo izdelan PZI. 
 
 
Rekonstrukcija hidromehanske opreme – jez Podselo 
Maja 2006 je bila med SENG in Montavar Projekt Ljubljana podpisana pogodba za izdelavo 
idejnega projekta (IDP), projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekta za 
razpis (PZR) za hidromehansko opremo na jezu Podselo. 
 
Zaradi težav pri pridobivanju nekaterih mer in drugih podatkov, ki jih je projektant potreboval 
za projektiranje je prišlo v začetku izvajanja pogodbenih obveznosti do manjših kasnitev. Po 
podpisu pogodbe so skupaj s projektanti organizirali več ogledov opreme na Podselu. Prav 
tako so se nekajkrat na sestankih pogovarjali s projektanti o rešitvah, ki jih je projektant nato 
podrobno obdelal v več variantah v IDP. Dne 26.10.2006 je projektant v celoti izdelal idejni 
projekt (IDP). Revizija IDP s strani naročnika je bila zaključena 30.11.2006.  
 
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je bil konec leta 2006 v zaključni fazi izdelave, 
vendar ga projektant ni mogel dokončati, ker mu še nismo dostavili Lokacijske informacije in 
še ni imel projektnih pogojev. Po naši oceni bo PGD zaključen predvidoma v marcu 2007.  
 
Projekt za razpis (PZR) bo predvidoma izdelan v aprilu 2007, kar je približno štiri mesece 
kasneje, kot je predvideno v pogodbi.    
 
 
Zamenjava in posodobitev informacijskega sistema 
V okviru zamenjave in posodobitve informacijskega sistema v letu 2006 so opravili z 
naslednjimi načrtovanimi investicijami: 

� zamenjava osrednjih stikal L3 z novimi, zmogljivejšimi stikali za zagotavljanje visoke 
razpoložljivosti,  
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� vzpostavitev povezave 1Gbps med vozliščema RTP Tolmin in Nova Gorica z uporabo 
obhodne povezovalne poti prek omrežja HSE, 

� nadgradnja požarne pregrade Cisco PIX in vzpostavitev aktivne redundance za 
visoko razpoložljivost,  

� prehod z 100Mbps na 1Gbps prepustnosti vseh optičnih povezav med vozlišči 
omrežja SENG,  

� vpeljava nadzornega sistema za nadzor in upravljanje storitev IT v omrežju SENG,  
� priključitev Zadlaščice v omrežje SENG in vzpostavitev 1Gbps povezave med 

vozliščema RTP Tolmin in Zadlaščica,  
� vpeljava razširjene kadrovske evidence za podporo procesu upravljanja kadrov s 

kompetencami,  
� vzpostavitev brezžičnega omrežja na lokaciji uprave v Novi Gorici. 

 
 
Sanacija betonov pregrade Ajba 
Pregrada Ajba je bila zgrajena leta 1940 za potrebe HE Plave I, ista pregrada služi tudi 
novozgrajeni elektrarni Plave II. V bodoče bo služila tudi ČHE Avče, saj bo  pregrada tudi v 
funkciji zagotavljanja režima obratovanja spodnjega bazena za ČHE Avče. Pregrada v vsem 
času od izgradnje ni bila temeljito sanirana, izvajali so se le najnujnejši vzdrževalni ukrepi. 
Investicija v celovito gradbeno sanacijo pregrade je bila načrtovana v dveh delih oz. fazah. 
Prva faza je potekala od julija do novembra 2005, druga pa od maja do septembra 2006. 
Investicija je v celoti zaključena. 
 
 
Agregat za biološki minimum Ajba 1  
Izdelana je projektna dokumentacija. V pridobivanju je gradbeno dovoljenje. Na osnovi 
izdelane razpisne dokumentacije (HSE Invest PE Nova Gorica) je bil julija narejen razpis z 
zbiranjem ponudb. Avgusta je sledilo odpiranje ponudb. Komisija je opravila izbiro 
najugodnejšega ponudnika. V pripravi je sklepanje pogodbe.   
 
 
Gradnja optične povezave HE Zadlaščica z RTP Tolmin 
V letu 2005 je potekala izdelava projektne dokumentacije. Zaradi neugodne konfiguracije 
terena ter razponov med daljnovodnimi stebri je bila izbrana različica s kablom z optičnimi 
vlakni v strelovodni vrvi (OPGW) kot edina tehnična možnost. Določen je bil konkretni tip 
optičnega kabla in pripadajočega obesnega materiala. Projektant je potrdil ustreznost 
izbranega kabla in obesnega materiala za namestitev na obstoječi daljnovod brez dodatnih 
posegov v statično strukturo obstoječih daljnovodnih stebrov. Elekro Primorska d.d. je izdala 
soglasje k namestitvi kabla na daljnovod.  
 
IBE je dostavil končno verzijo projektne dokumentacije za izvedbo (PZI). Naročeni kabel 
OPGW, spončni in obesni material so bili dobavljeni v maju in juniju 2006. V začetku junija 
2006 je bil izveden postopek zbiranja ponudb za izvedbo del namestitve kabla OPGW na 
DV. Komisija je po prejetju ponudb treh možnih izvajalcev kot najugodnejšega izbrala ter 
predlagala sklenitev pogodbe s podjetjem C&G. V okviru ogleda trase je bil na sestanku 
potencialnih izvajalcev z upravljavcem DV (EP) usklajen okvirni terminski načrt za izvajanje 
del s ciljem minimizacije odklopnih časov dvosistemskega dela daljnovoda (zahteva EP).  
 
V avgustu je bila dorečena in podpisana pogodba za izvedbo del namestitve OPGW na DV s 
podjetjem C&G, Ljubljana. Dela je izvedel pogodbeni partner podjetja C&G, Elektroservisi, 
Ljubljana s podizvajalcem za dela na optičnem kabelskem sistemu, Elmareta, Kamnik. Dela 
so bila izvedena v času od 25.9.2006 do 30.9.2006 (zamenjava strelovodne vrvi s kablom 
OPGW) ter 6.10.2006 (dela na optičnem kabelskem sistemu) ter v oktobru zaključena, 
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Poglobitev struge Soče v akumulaciji Ajba 
Poglabljanje rečne struge zajema rečni odsek od obstoječih iztokov iz HE Doblar I in HE 
Doblar II dolvodno v dolžini cca. 300m. Poglabljanje struge se je izvajalo do globine 1,8m, 
kar zagotavlja vzdolžni nagib dna struge cca. 0,% do prečnega profila, ko se doseže naravno 
dno struge. Na tem odseku struge Soče se je odstranilo 15.000 m3 prodnega materiala in 
skalne podlage. Dela so se lahko izvajala v dovoljenem terminu od 15. januarja 2006 do 15. 
marca 2006, zaključena pa so bila v celoti konec februarja 2006. 
 
 
Lovilna jama Doblar 
Predvidena je izgradnja lovilne jame Doblar, ki pomeni sanacijski ukrep pred zaprojevanjem 
iztočnih objektov HE Doblar I in II ter akumulacijskega jezera Ajba. Lovilna jama bo služila 
kot zadrževalnik prodnih naplavin. Iz lovilne jame se bo redno  odstranjevalo naplavine, ki bi 
sicer pritekale v akumulacijski bazen Ajba in tako zmanjševale koristno prostornino 
akumulacije, hkrati pa zviševale spodnjo vodo na HE Doblar. Na podlagi idejne zasnove, ki je 
bila izdelana junija 2006, se je pridobilo projektne pogoje za izdelavo PGD. Izdelan je bil 
geodetski posnetek območja. Projekt je v fazi izdelave projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja – PGD. 
 
 
Investicijska in študijska dokumentacija 
 

� Projekti rekonstrukcije II. faze HE Plave I, HE Doblar I 
V letu 2006 je projektant IBE Ljubljana v skladu s pogodbo št. K-708/05-A700/050A izdelal 
idejna projekta (IDP) in investicijska programa (INP) za obe elektrarni. Delo je uspešno 
zaključil v okviru predvidenih finančnih sredstev konec avgusta 2006, kar je v skladu s 
pogodbenim terminskim planom.  
 

� Projekti in raziskave pitne vode – Kobariški stol 
Projekt obravnava zasnovo novega vodovodnega sistema na območju občine Kobarid in 
sicer z izrabo vodnega vira, ki se nahaja v podzemlju Kobariškega Stola. Vzpostavitev 
takega vodovodnega sistema bi zagotavljala nemoteno oskrbo s pitno vodo območja 
Kobarida in obmejnih predelov sosednje Italije ter omogočila tudi ureditev proizvodnega 
obrata za stekleničenje pitne vode. Predvidena je zajemna količina podzemne vode v višini 
500 l/s.  
 
Na podlagi razpisa za pridobitev izvajalca za dodatne geološke raziskave Kobariškega Stola 
je bilo izbrano podjetje RGP d.o.o. Velenje, s katerim je bila podpisana pogodba dne 
2.11.2006. Predviden zaključek raziskav je februarja 2007. 
 

� Ostala dokumentacija 
Med ostalo dokumentacijo sodi študijska in projektna dokumentacija, ki je potrebna za 
zagotavljanje razvojnih in obratovalnih nalog. Študije so osnova za nadaljnje razvojne 
možnosti podjetja, projektna dokumentacija zagotavlja osnovo za izvedbo vzdrževalnih 
investicijskih del, ki bodo zagotavljala varno, nemoteno in zanesljivo obratovanje elektrarn. 
V okviru priprave študijske dokumentacije se vodijo aktivnosti na projektih: 

� Izdelava idejne zasnove za izrabo vodnega vira Možnica in izgradnjo HE Možnica, 
� Izdelava idejne zasnove z elementi idejnega projekta za HE Učja, 
� Izdelava idejnega projekta na vodotoku Kneža za HE Kneža, 
� Izdelava prilog h koncesijskim pogodbam za mHE, 
� Določitev ekološko sprejemljivega pretoka za male HE. 
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2.5 TERMOELEKTRARNA BRESTANICA 
 
 
Projektna in razvojna dokumentacija, študije, nadzor, inženiring 
Za iskanje novih možnosti na področju razvoja, racionalizacije poslovanja in posodabljanja 
obstoječih proizvodnih enot in spremljajočih naprav, je bilo potrebno izdelati ustrezne študije, 
ekspertize in ocenitev ponudb, kakor tudi zakonsko (ZGO) predpisano tehnično 
dokumentacijo (idejni projekt, projekt za razpis, projekt za pridobitev  gradbenega  
dovoljenja, ….) za posamezne objekte, ki so načrtovani, da se bodo izvajali v naslednjem 
obdobju.  Tu je predvidena izdelava idejnih tehničnih rešitev in idejni projekti za objekte, ki 
naj bi se izvajali v obdobju 2006 – 2015.   
 
V okviru projektne in investicijske dokumentacije je bila izdelana določena dokumentacija za 
naslednje projekte: 

� Podzemno skladišče zemeljskega plina, 
� Rekonstrukcija 110 kV in 20 kV stikališča, 
� Zamenjava plinskih turbin 3x23MW, 
� Ogrevanje, 
� Alternativni viri. 

 
 
Manjše avtomatizacije obstoječih objektov 
V okviru te pozicije je bila predvidena realizacija manjših investicij v smislu avtomatizacije in 
daljinskega nadzora naprav, predvsem tistih obstoječih tehnoloških postrojev, ki zahtevajo 
skladno s predpisi lokalno posluževanje in nadzor (ogrevanje tehnoloških procesov) ter 
vplivajo na racionalno rabo energije.  
V preteklem obdobju je bil dokončno zaključen projekt izgradnje Kompleksnega 
informacijskega sistema TEB. 
 
 
Ostalo(drobne investicije, orodja, oprema vozni park) 
Za zagotavljanje visoke obratovalne zanesljivosti in pripravljenosti so bile opravljene manjše 
modifikacije na posameznih tehnoloških sistemih, nabavljena je bila manjkajoča računalniška 
oprema, orodje in trije novi osebni avtomobili.  
 
 
Skupni podvig izgradnje HE na spodnji Savi      
Izvajanje investicije je opisana pri HSE d.o.o.. Financiranje »Skupnega podviga« je v letu 
2006 potekalo v skladu s sprejetim »Finančnim načrtom Skupnega podviga za leti 2006 in 
2007«. Po realizirani mesečni dinamiki vplačil znaša celotni vložek 195.001 tisoč SIT (brez 
DDV) oz. 234.002 tisoč SIT  (vključno z DDV). Financiranje je potekalo z lastnimi denarnimi 
sredstvi. TE Brestanica ima s HSE d.o.o. za izvajanje storitev obratovanja in vzdrževanja HE 
Boštanj sklenjeno 5-letno pogodbo. 
 
 
2.6 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 
 
 
Naložbe 
Plan investicij je bil v letu 2006 dosežen v višini 5.013,3 mio SIT ali 105,3% načrtovanih 
sredstev. Več kot dve tretjini sredstev (71%) je bila porabljena za izvedbo nove naložbe 
plinsko kombiniranega sistema. Za izvedbo projektov za vlaganja v zanesljivost proizvodnje 
je bilo porabljenih 16% sredstev, ostala sredstva pa so bila porabljena za izdelavo tehnične 
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dokumentacije za izgradnjo novega bloka 6 v TE Šoštanj in za manjše investicije v TE 
Šoštanj. 
 
Z naložbami v obratujoče bloke se v pretežni meri podaljšuje doba trajanja oziroma 
eliminirajo tehnološka in tehnična tveganja pri zagotavljanju potrebne proizvodnje el. energije 
in dodatnega angažiranja ter doseganja pogodbene razpoložljivosti obratovanja. Na področju 
skupnih objektov smo z naložbami zagotovili nemoteno obratovanje naprav, ki so pogoj 
obratovanja posameznih blokov. Za doseganje teh ciljev pa je potrebno kontinuirano 
vlaganje v naprave, ki imajo že visoko starost. Večja vlaganja na bloku 5 so povezana s 
planiranim remontom tega bloka v letu 2007. 
 
 
Plinski kombinirani sistem B5 
V letu 2004 smo pričeli s predhodnimi deli na projektih plinsko kombiniranega sistema bloka 
5. Dela bodo zaključili s sinhronizacijo prvega agregata v sredini leta 2008 in drugega 
agregata v drugi polovici leta 2008. Z dogradnjo plinskih turbin na bloku 5 se bodo povečale 
kapacitete, to je  instalirana moč bloka za 84 MW in izboljšal izkoristek bloka. 
TEŠ ima kombiniran proces s prigradnjo plinskih turbin in koriščenjem njihove odpadne 
toplote za ogrevanje parnega postrojenja. Cilj naložbe je povečanje proizvodnje električne 
energije ob porabi celotne planirane količine premoga, skladno z dolgoročno pogodbo za 
dobavo premoga, znižanje emisijskega faktorja CO2 na KWh, znižanje cene električne 
energije in izpolnitev obvez Kyotskega protokola.  
 
Vlada je sprejela Državni lokacijski načrt za gradnjo plinovoda Šentrupert – Šoštanj. Z 
Geoplinom je bila podpisana Dolgoročna kupoprodajna pogodba  za zemeljski plin, podpisani 
pa sta tudi pogodbi o dobavi plinskih turbin in  utilizatorjev. 

 
 
Blok 6 
Na osnovi sprejetega razvojnega načrta Termoelektrarne Šoštanj (06/2004), v okviru 
katerega je bila tudi izgradnja novega energetskega objekta bloka 6, so pričeli z zbiranjem 
potrebne investicijske dokumentacije. 
 
Predinvesticijska zasnova je bila predstavljena na strateški konferenci HSE septembra  
2005, na kateri je bil projekt izgradnje bloka 6 TEŠ uvrščen med prednostne projekte skupine 
HSE. Na osnovi tega se je izdelal investicijski program za nov energetski objekt Blok 6 TEŠ z 
močjo 600 MW.  
 
S strani Ministrstva za gospodarstvo je bilo izdano energetsko dovoljenje za energetski 
objekt moči 600 MW. Med Ministrstvom za okolje in prostor, ministrstvom za gospodarstvo, 
Občino Šoštanj in Termoelektrarno Šoštanj d.o.o. je bil sprejet Dogovor o pripravi, sprejemu 
in financiranju priprave občinskega lokacijske načrta za prostorsko ureditev skupnega 
pomena ter strokovnih podlag za blok 6 TEŠ.  V UL RS št. 126/2006 z dne 07.12.2006 sta 
bila objavljena Program priprave občinskega lokacijskega načrta  za prostorske ureditve 
skupnega pomena za  BLOK 6  TEŠ s spremljajočimi objekti in Program priprave občinskega 
lokacijskega načrta  za prostorske ureditve skupnega pomena za  BLOK 6  TEŠ za hladilni 
stolp in dimnik bloka 6 TEŠ. Postopek za oba lokacijska načrta tečeta po terminskem planu.  
 
V TEŠ so pričeli tudi s postopki, potrebnimi za dobavo opreme in storitev.  
 
V UL EU št. 2006/S 192-204488 z dne 07.10.2006 je bil objavljen razpis – Periodično 
informativno obvestilo za izbiro sposobnih ponudnikov za dobavo glavne tehnološke opreme 
za blok 6 moči 600 MW.  Prijavi sta oddala dva ponudnika,  obema je bila s sklepom  dne 
08.12.2006 priznana sposobnost za dobavo glavne tehnološke opreme za blok 6 TEŠ.  
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Predvidoma v začetku aprila 2007 bo obema ponudnikoma poslano vabilo, da oddata 
ponudbi,  skupaj z vabilom za oddajo ponudb jima bo poslana tudi razpisna dokumentacija, 
ki se sedaj pripravlja. Pri pripravi razpisne dokumentacije sodeluje Termoelektrarna Šoštanj 
tudi z zunanjimi strokovnjaki ustreznih področij.  
Najugodnejši ponudnik bo izbran na podlagi postopka s pogajanji. Izbor dobavitelja glavne 
tehnološke  opreme je predviden  september 2007. 
 
Dobava ostalega dela opreme in izvedba ostalih storitev,  potrebnih za dokončanje 
energetskega objekta je razdeljena na več paketov, ki bodo predmet kasnejših razpisov.   
 
Po sedaj veljavnem terminskem planu naj bi bila investicija končana predvidoma  leta 2012.  
 
 
2.7 PREMOGOVNIK VELENJE 
 
 
V letu 2006 so za investicije načrtovali 2.043 mio SIT, skupno pa je bilo realizirano 2.076 mio 
SIT, kar pomeni cca 2% prekoračitev porabe glede na plan. Iz teksta in tabele je razvidna 
dejanska poraba po posameznih skupinah opreme. V nadaljevanju so opisane aktivnosti, ki 
so bile izvedene v okviru investicij in so vrednostno največje. 
             v 000 SIT 
SKUPINA Planirano Porabljeno Indeks 
A - GRADBENI OBJEKTI JAMA 350.000 436.978 1,25 
B - GRADBENI OBJEKTI ZUNAJ 290.000 287.857 0,99 
C - OPREMA ZA ODKOPE 249.351 363.970 1,46 
D - OPREMA ZA PRIPRAVSKA DELOVIŠČA 485.280 227.273 0,47 
E - OPREMA ZA INFRASTRUKTURO 209.452 249.548 1,19 
F - OPREMA ZA PREZRAČEVANJE 37.500 40.096 1,07 
G - OPREMA ZA TRANSPORT MATERIALA 89.900 52.266 0,58 
H - OPREMA ZA TRANSPORT PREMOGA IN 
KLASIRANJE 95.900 115.576 1,21 
I - OPREMA NA PODROČJU INFORMATIKE 170.000 142.876 0,84 
K - OSTALA OPREMA 65.750 159.895 2,43 
S K U P A J  2.043.133 2.076.336 1,02 
 
 
Gradbeni objekti jama 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo glavne odvozne in transportne proge iz dna kadunje 
ter sanacijo srednjega prekopa-izkop proge in vgradnja panel.  
 
 
Gradbeni objekti zunaj 
V okviru zunanjih gradbenih objektov je bila poraba sredstev omejena na več investicij, to so 
predvsem obnove objektov na območju Starega jaška, jaška NOP in transportnega mostu 
K2/1 na klasirnici ter adaptacije v hotelu Barbara v Fiesi.  
 
 
Oprema za odkope 
V okviru opreme za odkope smo nabavili dele za pridobivalni stroj, »ultratrack« in 
nadomestne dele za verižne čelne in smerne transporterje (predelave, verižniki, verige in 
patentni členi).  
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Oprema za pripravo delovišča 
Realizirana je bila nabava vrtalne garniture HAZEMAG za predvrtavanje, vrtalni stroj GTA za 
predvrtavanje, rezervni deli za stroj GPK-S in ostala najnujnejša oprema za remont 
napredovalnih in vrtalnih strojev. 
 
 
Oprema za infrastrukturo 
Težišče vlaganj na tem področju, je bila nabava opreme za novo visokotlačno črpališče s 
cevovodi, rudarskimi in energetski kabli, potopnimi črpalkami, transformatorji in drugo manjšo 
opremo. 
 
 
Oprema za prezračevanje 
Sredstva so bila porabljena za nabavo ventilatorjev. 
 
 
Oprema za transport materiala 
Realizirana je bila nabava energetskega vlaka, tirnic in voznih enot. 
 
 
Oprema za transport in klasiranje 
Največji vložek na tem segmentu predstavlja strojna in električna oprema za odvoze 
premoga.  
Nabavila se je oprema za novi odvoz Preloge (Transporterja s trakom 71N in 70N). 
 
 
Oprema na področju informatike 
Vlaganja so bila v največjem delu usmerjena na nabavo in posodobitev programske opreme, 
strojne opreme in obnovo omrežja.  
 
 
Ostala oprema 
Na tem področju so se nabavljale predvsem nove rudarske naglavne svetilke, potezniki in 
ostala manjša oprema. 
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3 ELEKTRO SLOVENIJA 
 
Investicije so bil realizirane v višini 9.122,9 mio tolarjev (38 mio €) oziroma 87%.  
 
Načrt investicij in rekonstrukcij za leto 2006 je obsegal izvajanje, dokončanje ali začetek 
izvajanja številnih projektov. Med te projekte spadajo novogradnje celotnih objektov (novi DV), 
dogradnje obstoječih objektov, rekonstrukcije, zamenjave obstoječih objektov z novimi in 
večje sanacije objektov in naprav, ki so bili so konec leta v različnih fazah izvajanja. 
 
Problemi, ki so prisotni v zadnjih letih na področju projektov investicij in rekonstrukcij so: 

� Počasnost upravnih postopkov in pridobivanja služnosti, ki predstavlja velik problem 
na področju priprave gradnje in rekonstrukcij DV.  

� Pogost problem so zahteve lokalnih skupnosti s podporo predstavnikov občin za 
spremembo tras, pri čemer investitor nima zadovoljive podpore državnih organov.  

� Problemi so v neusklajenosti zakonodaje ali njenega tolmačenja, v pogostem 
spreminjanju zakonodaje, neskladja prostorskih podatkov med seboj (topografske 
karte, katastri in snemanje na terenu) in podobno. 

� Problemi nerešenih denacionalizacijskih postopkov, dedovanj, neskladnosti zemljiške 
knjige in zemljiškega katastra z dejanskim stanjem na terenu. 

� Neuspeli javni razpisi so problem, ki lahko porušijo načrtovano dinamiko izvajanja 
projektov, ne morejo pa zaustaviti izvedbe.  

 
 
DV 2 x 110 kV Toplarna – Polje - Beričevo s kablovodom 

� V pripravo te gradnje so vložili velike napore in decembra 2005 so pridobili dovoljenje 
(delno), septembra in oktobra 2006 pa so pridobili spremembe in dopolnitve k 
gradbenemu dovoljenju, ki je omogočilo začetek gradnje. 

� Gradnja se je začela 11. septembra z deli na DV delu in kabelskem delu hkrati. 
� Dela na terenu so bila zaključena do te mere, da je bil DV 110 kV Polje - Beričevo II  in 

en sistem DV 110 kV TE-TOL - Beričevo vklopljen pod napetost 22. 12. 2006, KB 110 
kV Polje – TE-TOL pa dne 22. februarja 2007. 

� V letu 2006 so zaradi izjemno ugodne jeseni in zime realizirali praktično tudi vsa dela, 
ki so bila sicer predvidena v planu za leto 2007, kar je imelo za posledico tudi precej 
višjo realizacijo od planirane v letu 2006.  

 
 
RTP 400/110 kV Okroglo – dograditev transformatorja T 411, 400/110 kV, 300 MVA 

� V letu 2006 je bila izdelana vsa potrebna dokumentacija in 24. februarja je bilo 
pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje. Dela so se začela 6. maja. 

� Izvedena so bila vsa potrebna gradbena dela, ki so bila zaključena 28. julija, strojno 
montažna dela, ki so bila zaključena 20. oktobra in elektromontažna dela primarne in 
sekundarne opreme, ki so bila zaključena 24. novembra. 

� Transformator 400/110 kV, 300 MVA je bil v tovarni prevzet in pripeljan na objekt 1. 
julija 2006. 

� Med 24. novembrom 2006 in 22. januarjem 2007 so bila izvedena vsa potrebna 
montažna dela in preizkušanja. 

� Priklop transformatorja je bil je 23. januarju 2007. 
 
 
RTP Beričevo, izgradnja dveh 110 kV polj   

� V letu 2006 sta bili zgrajeni novi DV polji (TE-TOL in Vič).  
� Vse dobave so bile zaključene v septembru, polji pa sta bili zgrajeni do decembra.  
� V letu 2007 sledi še zaključevanje projekta. 
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DV 2x400 kV Beričevo – Krško 
� Izdelan je bil dopolnjen in usklajen predlog državnega lokacijskega načrta (DLN) ter 

končni elaborat. 
� Izdelano je bilo gradivo za Vlado RS, ki je  5. januarja 2006 sprejela uredbo o DLN 

(Ur. l. RS št. 5/06). 
� Vložena je vloga za okoljevarstveno soglasje ter ena dopolnitev – soglasje še ni 

izdano. 
� Priprava, posredovanje in preverjanje prejema obvestil lastnikom zemljišč o 

načrtovani gradnji in urejanje dokumentacije v zvezi s tem; zbiranje izjav lastnikov o 
podatkih za sklenitev pogodb o ustanovitvi služnosti. 

� Zbrani so podatki o zemljiščih in njihovih lastnikih, preverjani so podatki o javnem 
dobru. 

� Izdelani so deli PGD in druga dokumentacija za izdelavo cenitev in za pridobivanje 
dokazil o pravici graditi. 

� Izvedeno je bilo javno naročilo za izdelovalce cenitvenih poročil, izdelovalci so bili 
uvedeni v delo, in ti so izdelali pretežni del cenitev gozdarske in kmetijske stroke.  

� Izvedeno je bilo javno naročilo za izvajalce sklepanja pogodb o ustanovitvi služnosti 
in predana jim je bila vsa potrebna dokumentacija. 

� Dopolnjena, razširjena, na nove zahteve prilagojena in preizkušena je informacijska 
podpora upravljanja s pravicami na zemljiščih EGIS.  

� Izdelava osnutka pogodbe o ustanovitvi služnosti,  ki vsebuje vse elemente za 
izplačilo in usklajevanje z drugimi sektorji ter pridobitev prevodov. 

� Izvedenih je bilo več usklajevanj s predstavniki civilnih iniciativ na področju Oble 
Gorice in Vodal. 

� Izdano je imenovanje in organizirana je ekipa za pripravo gradnje. 
 
 
DV 2x400 kV Cirkovce – Pince (vključno z RTP 400/110 kV Cirkovce) 

� Izveden je bil ročni geodetski posnetek nekaterih delov trase za optimizacijo na 
odseku v občini Videm in območje vzhodno od obstoječega RTP Cirkovce. 

� Izdelan je bil del projektne dokumentacije za možne ureditve novega RTP 400/110 kV 
Cirkovce in optimiranih odsekov. 

� Izvedeno je bilo seznanjanje predstavnikov lokalnih skupnosti z načrtovano gradnjo in 
dodatno usklajevanje investitorja z občinami v zvezi s kompenzacijami za gradnjo 
objekta preko posamezne občine. 

� Izvedeno je več usklajevanj in podanih pobud za obravnavo primerjalne študije in 
ostalih gradiv na Vladi RS, ki je zadevo obravnavala 13. julija in se je opredelila do 
najustreznejše variante in naložila pripravljavcu izdelavo predloga DLN. 

� Izdelan je bil idejni projekt, deli poročila o vplivih DV na okolje in deloma ocena vpliva 
DV na okolje s stališča EMS. 

� Izvedenih je bilo več sestankov s predstavniki civilne iniciative v občini Videm in 
preučevanje optimizacij na tem območju. 

� Izdelano je bilo več dokumentov, ki obravnavajo to območje. 
� Podani so bili odgovori drugim pobudnikom za spremembo trase. 
� Opravljeno je bilo srečanje s predstavniki MVM in MAVIR (predstavniki madžarskih 

elektroenergetskih podjetij) in usklajevanje za dopolnitev obstoječe medsebojne 
pogodbe. 

 
 
DV 2x110 kV Beričevo - Trbovlje 

� Zgrajen je bil odsek DV od Zagorja do RTP TE Trbovlje, s tem je DV lokacijsko na 
tem odseku določen. 

� Za zgrajen del DV, ki ga je zgradila Elektro Ljubljana, bo treba zgraditi dva odseka 
nadomestnih srednjenapetostnih DV za napajanje porabnikov distribucije, ki se sedaj 
napajajo preko zgrajenega dela DV. 
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� Vlada RS je dne 1. decembra 2005 odločila o najustreznejši varianti trase. 
� Izvedeno je bilo obveščanje občin o načrtovanem DV. 
� Izvedena so bila arheološka preverjanja nekaj stojnih mest. 
� Izdelan je bil ročni geodetski posnetek izbrane trase DV ter geodetski načrt v papirni 

obliki. 
� Izdelani so bili idejni projekt, predlog DLN z recenzijo in PVO z revizijo. 
� Izvedena je bila javna razgrnitev predloga DLN s strokovnimi podlagami med 

22. novembrom in 22. decembrom in v tem času so bile v vseh občinah 
izvedene javne obravnave. 

 
 
Priključni KB in DV 110 kV za priključitev HE Boštanj na obstoječe 110 kV omrežje 
Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi RS in drugega odstavka 58. člena EZ, je Vlada RS na 
80 redni seji, dne 29. junija sklenila, da se priključni kablovod in daljnovod 110 kV za 
priključitev HE Boštanj na obstoječe 110 kV omrežje, ki ga je javno podjetje INFRA d.o.o. 
zgradilo, odplačno, po knjigovodski vrednosti (283,5 mio tolarjev), prenese v last in 
upravljanje javnemu podjetju Elektro–Slovenija, d.o.o.  
 
 
RTP 110/35/20 kV Koper 

� Glavna dela pri postavitvi in vklopu novega GIS stikališča so bila izvedena v letu 
2006. 

� V letu 2006 so bila opravljena končna testiranja, montirana spremljajoča oprema in 
izvedena vsa gradbena dela na stavbi in na platoju starega stikališča . Vklop 
stikališča 110 kV je bil 16. maja . Vsa dela na omenjenem objektu pa so bila 
zaključena 18. oktobra. 

 
 
RTP 400/110 kV Maribor – obnova 110 kV stikališča 

� Spomladi leta 2006 je bila zaključena 1. faza projekta.  
� Izvedba druge faze se je zamaknila zaradi težav z dobavo instrumentnih TR, tako da 

je bila zaključena le polovica 2. faze, ki je bila načrtovana v letu 2006. 
� Zaključek 2. faze je prestavljen v leto 2007, zato je tudi realizacija manjša od 

planirane. 
 
 
RTP 110/20 kV Pivka 

� Projekt obsega obnovo stikališča, sekundarne opreme, lastne rabe in prostorov v 
upravljanju ELES-a.  

� Dela so se pričela v juliju in bila zaključena v novembru 2006.  
 
 
DV 2 x 110 kV Gorica - Divača 

� Ta rekonstrukcija predstavlja s stališča pridobivanja pravic graditi najzahtevnejši 
objekt od ustanovitve Elesa zaradi nedostopnosti lastnikov, nedokončanih postopkov 
denacionalizacij in dedovanj. Poseben problem predstavlja KS Renče, kjer lastniki 
zahtevajo umik ali zamenjavo s podzemnim kablom, kar bistveno upočasni in podraži 
gradnjo, ki je nujno potrebna za priključitev ČHE Avče na elektroenergetsko prenosno 
omrežje. 

� Pridobljeno je bilo delno GD, ki so omogočila gradnjo 2 odsekov v letu 2006. 
� Dela na prvem odseku (Sežana – Divača - 8 km) so se začela 24. julija  in zaključila 

15. oktobra z vklopom DV. 
� Dela na drugem odseku (Gorica – Vrtojba – 5,5 km) so se začela 10. oktobra in 

končala 20. decembra z vklopom DV. 
� V letu 2007 bo potrebno pridobiti GD še za tretji odsek in ga zgraditi. 
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DV 2x110 kV Doblar – Gorica 
� Izdelava cenitvenih poročil in deloma sklepanje služnostnih pogodb z lastniki 

zemljišč. 
� Sodelovanje s projektantom pri usklajevanju izdelave tehničnih podlog (katastra) 

poteka trase daljnovoda. 
� Sodelovanje in usklajevanje zemljiških podatkov in katastra s pristojno geodetsko 

upravo v Novi Gorici. 
� Podpora in uporaba EGIS programa v zvezi priprav in dopolnitev  lastniške 

dokumentacije.  
� Sodelovanje z upravnimi organi za pridobitev vodnega in drugih soglasij. 
� Poslane dopolnitve vloge in pridobljena soglasja k projektnim rešitvam. 
� Usklajevanja s SENG glede priključevanja ČHE Avče. 
� Zaprošeno okoljevarstveno soglasje, zahtevane so bile dopolnitve, ki so bile tudi 

izdelane vključno z dodatkom za varovana območja, izvedena je bila javna razgrnitev 
PVO in poročila o reviziji. 

� V letu 2007 bo potrebno pridobiti GD. 
 
 
DV 2x110 kV Beričevo – Kleče, Kleče – Domžale, DV 2x110 kV Beričevo - Domžale in 
DV 2x220 kV Beričevo – Podlog 

� Vsa dela so bila zaključena v letu 2006, kljub temu, da so jih del planirali za leto 
2007.  

� Za vse rekonstrukcije je bila tehnična in projektna dokumentacija izdelana v ELES -
IP.  

 
 
Vgradnja prečnih transformatorjev 
Eles se je v letu 2006 odločil s pomočjo študij raziskati možnosti za vključitev prečnih 
transformatorjev v RTP Divača v DV 400 kV Divača – Redipuglia in DV 220 kV Divača – 
Padriče. Pri tem je bil uporabljen pristop kratkoročnega in dolgoročnega načrtovanja. 
Ugotovljeni so bili bistveni pozitivni učinki vgradnje regulacijskih transformatorjev na meji 
Slovenija-Italija. Slednji so:  

� omogočanje enostavnega in poceni vzdrževanja pretoka moči v dopustnih meja 
obratovanja UCTE omrežja in s tem zagotavljanje nemotene preskrbe domačih 
porabnikov,  

� zniževanje sedanjih obratovalnih stroškov, ki se manifestirajo predvsem v povišanih 
izgubah prenosnega omrežja in stroškov prerazporejanja proizvodnje (redispatching) 
doma, v Italiji in na Balkanu,  

� omogočajo enostaven in poceni ponovni izklop izpadlih DV, saj se nevaren prevelik 
vklopni kot lahko zelo učinkovito zniža,  

� omogočajo zagotavljanje maksimalne tržne prepustnosti našega prenosnega omrežja 
na meji Slovenija-Italija, do 1500 MW pri polni konfiguraciji omrežja. 

 
Ekonomski učinki vgradnje transformatorja za regulacijo pretokov moči v RTP Divača so 
večplastni, od neposrednega znižanja obratovalnih stroškov ELES, preko ogromnih 
potencialnih stroškov po možnih razpadih omrežja, do možnosti povečanja trženja prenosnih 
kapacitet omrežja. Zgolj vsak od naštetih ekonomskih učinkov, kot npr. znižanje stroškov 
Elesa, že povsem opravičuje nabavo tega transformatorja.  
 
Slabosti vgradnje regulacijskega transformatorja so zanemarljivi; takšen transformator ima 
svoje lastne izgube, ki pa so mnogo manjše od zmanjšanja izgub v celotnem prenosnem 
omrežju. Vgradnja prečnega transformatorja tako velike moči in regulacijskega obsega je 
draga investicija, ki pa ima visoko stopnjo donosnosti. 
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RCV in PIS 
Zaključni del investicije predstavlja povezovanje tehničnega sistema vodenja s poslovnim 
segmentom dejavnosti, ki se opravlja na področju procesov, ki podpirajo izdelavo obračunov 
v zvezi s pogodbami za električno energijo. Zaključena je faza izdelave funkcionalnih 
specifikacij v zvezi z izvajanjem procesov obračunavanja v povezavi z vsemi vhodnimi 
parametri, kot podlaga za dodelavo informacijskega sistema, ki bo povezoval tehnične in 
poslovne funkcije. 
 
Dokončan je drugi del projekta za zagotavljanje sistema celovitega obvladovanja pretoka 
procesnih podatkov, kar pomeni uvajanje sistema evidentiranja, spremljanja, dokumentiranja 
in ravnanja s procesnimi podatki. Spletno orodje se uporablja za dopolnitev baze s podatki iz 
objektov celega geografskega področja delovanja Elesa. 
 
 
Obnova komandne stavbe OCV Beričevo 
V zvezi z obnovo in dograditvijo objekta Beričevo je dokončan projekt Prometna ureditev 
dostopa do OCV Beričevo in pridobljena vsa potrebna soglasja. 
 
 
EMS 
V letu 2006 so na sistemu daljinskega vodenja in upravljanja EES Slovenije nadaljevali z 
aktivnostmi na projektu uvajanja novih tehnologij in rešitev, ki omogočajo lažjo izmenjavo 
podatkov med zunanjimi aplikacijami in EMS sistemom. Vse omenjene rešitve temeljijo na 
moderni tehnologiji in so skladne s standardom CIM modela. 
 
Za potrebe izmenjave podatkov realnega časa z distribucijskimi centri vodenja so nabavili 
dve licence programa AX-S4 ICCP. Prva licenca je uporabljena na strežniku RTC1, drugo pa 
nameravajo uporabiti letos, ko bodo zgradili redundanco strežniku RTC1 – RTC2. Za potrebe 
izmenjave podatkov realnega časa z upravljavci prenosnih omrežij sosednjih držav,  preko 
omrežja Electronic Highway, so tudi nabavili dve licence istega programa, ki sta instalirani na 
redundantnih strežnikih GW1 in GW2 priključenih na EH; programska oprema strežnika 
RTC1 je bila nadgrajena s štirimi moduli. 
 
V EMS sistemu Sinaut Spectrum so nadgradili TIF enote za zajem podatkov po serijskem 
protokolu z dodatnimi SC karticami. Na ta način so zagotovili dodatne serijske kanala za 
priključitev novih RTU naprav, kot tudi razbremenitev obstoječih SC kartic in podaljšanje 
funkcionalnosti obstoječega EMS sistema. 
 
Operaterji v RCV so dobili nov programski paket GPNK, ki omogoča grafičen prikaz 
napetostnih kotov v omrežju UCTE. S pomočjo naprednega grafičnega vmesnika programa 
GPNK, so operaterji RCV dobili orodje za pregled napetostnih kotov v celotnem omrežju 
UCTE in orodje s katerim si lahko pomagajo pri obvladovanju kritičnih situacij. 
V sistem so povezane naslednje aplikacije: 

� ODMS, ki predstavlja grafični urejevalnik CIM modela (relacijske baze) in omogoča 
avtomatično risanje podrobnih in preglednih enopolnih diagramov EES za potrebe 
analiz, študij ali simulacije, 

� PSS/E je napredno orodje za analiziranje EES, 
� HISTORIAN shranjuje zbrane podatke iz EES in omogoča kasnejše obdelave in 

analize le teh,  
� SCADA aplikacija omogoča grafični prikaz zbranih procesnih podatkov 400 kV, 220 

kV in 110kV omrežja EES Slovenije, 
� SCALAR (aplikacije za opazovanje atmosferskih razelektritev podjetja EIMV). 
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Pomembnejša vlaganja na področju obnove sistema vodenja zaščite in meritev ter obnove 
sekundarnih sistemov : 

� v RTP Beričevo so bile izvedene razširitve optične infrastrukture za 110kV,  
� v RTP Okroglo je bila opravljena revizija projektne dokumentacije, postavitev 

postajnega in daljinskega sistema vodenja in izvedeno funkcionalno in zagonsko 
preizkušanje zveznega polja 400kV,  

� v RTP Koper so bili izvedeni vsi zagonski in funkcionalni preizkusi na celotni 
sekundarni opremi novega GIS stikališča,  

� v  RTP Kidričevo je bil zaključen projekt vgradnje naprav za prenos kriterija distančne 
zaščite ter izvedeni zagonski in funkcionalni preizkusi, 

� v RTP Jeklarna je bilo izvedeno parametriranje računalnika polja ter funkcionalni in 
zagonski preizkusi za novi transformator,  

� za HE Vrhovo je bila izvedena nabava opreme vodenja in zaščite ter opravljeno 
funkcionalno preizkušanje sekundarne opreme, 

� za RTP Lipa,  RTP Ravne, RTP Pivka in RTP Vrtojba je bila izdelana izvedbena 
projektna dokumentacija in omare sekundarnih sistemov, 

� v RTP Selce so bili izvedeni funkcionalni in zagonski preizkusi sekundarne opreme,  
� v RTP Maribor je bila vgrajena PMU enota v zvezno polje 400kV.  
� uspešno so se zaključila prevzemna preizkušanja za nadzorni sistem WAMPS, 
� v  okviru obnove nadzornega centra zaščite so bili nabavljeni optični koncentratorji, 

za center daljinskih meritev pa je bila naročena nadgradnja sistema za zbiranje 
števčnih podatkov, ki bo zagotovila ustrezno redundanco., 

� za kalibracijski laboratorij je bila naročena nadgradnja kontrolnega programa 
WinSAM, 

� za planirano izvedbo obnove števčnih sistemov je bilo izvedeno naročilo in 
dobavljena potrebna merilna oprema.  

 
Pomembnejša vlaganja na področju telekomunikacij : 

� Zaključek štajersko – dolenjske DWDM hrbtenice: RCV – RTP Podlog – HE 
Dravograd – RTP Maribor – RTP Krško – TE Trbovlje – RTP Beričevo – RCV, 

� Inštalacija XDM vozlišč v okviru projektov PEE v objektih: RTP Vrtojba (XDM 100) in 
RTP Koper (XDM 1000), 

� Rekonfiguracija štajerske SDM-4 zanke, 
� Vključitev SDM-4 v RTP Sl.Konjice in Sl.Bistrici, 
� Nadgradnja hrbteničnega IP/MPLS omrežja v obstoječih objektih in postavitev novih 

vozlišč, 
� RedCell Management Center – nadzor TK opreme, 
� Naročilo in dobava opreme DCN (enovit nadzor upravljalskih sistemov vseh 

elementov v TK omrežju), 
� Zemeljski optični kabel OCV Gorica – RTP Kromberk, 
� Montaža OPGW Podlog – Obersielach. 
� Vnos podatkov modulov »Kabli«; »SDH« in »FMX« v  inventurni sistem TMN. 

 
Poleg omenjenih nalog je bila izvedena še prenova poslovnih procesov v telekomunikacijah,  
razvoj nadzornih sistemov (DCN), razvoj informacijske podpore EKS po storitvenemu modelu 
eTOM, standardizacije opreme in omrežij ter priprave za izdelavo novega petletnega načrta 
razvoja telekomunikacij za obdobje 2007 – 2012; izdelane so bile tudi usmeritve za 
konsolidacijo EKS s  IP/xWDM omrežjem. 
 
Na področju informacijskega sistema Informacijski sistem so bili uspešno zaključeni projekti, 
ki jih prinaša vzpostavitev storitveno usmerjene arhitekture (SOA – Service Oriented 
Architecture). 
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V celoti je bil uspešno koordiniran in izveden projekt prehoda na EUR, kar je zagotovilo 
stabilno delovanje uporabniškega okolja, ki je nujno in nepogrešljivo orodje pri obvladovanju 
kompleksnega poslovnega okolja v podjetju.  
 
Vzporedno s splošnimi aktivnostmi so bili v IS zastavljeni projekti, ki oblikujejo prihodnje 
smernice njegovega razvoja, kot je začetek projekta vzpostavitve enotne tehnične evidence 
(ETE), ki je ključni projekt pri uvajanju servisno orientiranega pristopa (SOA) pri oblikovanju 
IS. Omenjeni projekt je vključen v bistvenih področjih poslovanja Elesa in omogoča bolj 
odprto in pregledno razvojno platformo, ki je izrazito uporabniško usmerjena. 
Poleg omenjenih projektov, ki so vključevali aktivnosti na večjem delu IS, so nemoteno 
potekale aktivnosti tekočega vzdrževanja in prilagajanja IS spremembam poslovnega 
procesa Elesa. 
 
Na področju računalniške infrastrukture je bil vzpostavljen sistem, ki je namenjen 
zagotavljanju velike razpoložljivosti dostopnosti do podatkov in podpira  delovanje IS.  
Začela se je tudi posodobitev aplikacijskih strežnikov za potrebe poslovnih procesov; testna 
faza uvedbe je zaključena, sedaj poteka uvajanje v produkcijsko delovanje. 
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4 PODJETJA DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE 
 
 
4.1 ELEKTRO CELJE 
 
Realizacija investicij  
Investicije »SODO« so bile realizirane v vrednosti 4.524.822 tisoč SIT in so za 787.302 tisoč 
SIT večje od načrtovanih 3.737.520 tisoč SIT. Odstopanje je predvsem na novih investicijah 
in rekonstrukcijah v SN in NN vode in transformatorske postaje in pri izdelavi dokumentacije 
za tovrstne objekte.  
Investicije »skupne službe« so bile realizirane v vrednosti 77.209 tisoč SIT in so za 20.191 
tisoč SIT manjše od načrtovanih 97.400 tisoč SIT. Odstopanje je predvsem pri poziciji 
računalniška in programska oprema na račun doseganja nižjih cen za strojno in programsko 
opremo. 
 
 
Investicije,  ki so pomembno zaznamovale leto 2006 

� RTP 110/20 kV Podlog so realizirali v vrednosti 134.296 tisoč SIT za zamenjavo SN 
opreme stikališča 20 kV. 

� RTP 110/35/10  kV Selce so realizirali v vrednosti 95.149 tisoč SIT z obnovo 
stikališča 35(20) kV. 

� RTP Žalec so realizirali v vrednosti 37.951 tisoč SIT za nakup zemljišča. 
� RP 10(20) kV EMO so realizirali v vrednosti 35.076 tisoč SIT za preureditev  RTP 

35/10 kV v RP 20 kV. 
� RTP 110/20 kV Vuzenica  so realizirali v vrednosti 37.308 tisoč SIT z zamenjavo 

odklopnikov in  zaščite  v 20 kV celicah. Izvedena je menjava ograje stikališča RTP 
110/20 kV in sanacija strehe stikališča 20 kV. 

� RTP 110/20 kV Brežice so realizirali v vrednosti 76.206 tisoč SIT za rekonstrukcijo 
gradbenega dela  stikališča 20 kV- II faza. 

� Vodenje so realizirali v vrednosti 75.234 tisoč SIT za posodobitev opreme v DCV in 
zamenjavo daljinskega vodenja V RTP Selce.  

� Telekomunikacije so  realizirali v vrednosti 200.281 tisoč SIT. Posodabljala se je 
oprema v telekomunikacijah (TK optični kabli),  

� ADSS, vozlišča, gigabit omrežje, sistem brez prekinitvenega napajanja, radijski 
sistem, telefonija).  

� Daljinsko vodena ločilna mesta - avtomatizacija so realizirali v vrednosti 32.568 tisoč 
SIT. 

� V rezervno  opremo so investirali 81.831 tisoč SIT za nakup VN in SN opreme za 
RTP-je, v zamenjavo in posodobitev merilnih naprav pa 136.302 tisoč SIT. 

� Zgradili so 70 novih transformatorskih postaj (20/0,4 kV; 0,95/0,4 kV), 30,6 km SN 
nadzemnih vodov, 53,7 km SN podzemnih vodov in 32 km NN vodov.  

� Rekonstrukcije so izvajali na 108 transformatorskih postajah, na 13,8 km-ih SN vodov 
in  220 km-ih NN omrežja. 
 
 

Obrazložitve odstopanj  
 
Nove investicije: 
 

� RTP 110/SN: porabljenih je bilo 38.410 tisoč SIT, kar je za 3.590  tisoč SIT manj od 
načrtovanih 42.000 tisoč SIT. Ni bistvenega odstopanja.  

� Nadzemni vodi in kablovodi SN in NN in TP:  porabljenih je bilo 1.474.700 tisoč SIT, 
kar je za 552.480 tisoč SIT več od načrtovanih 922.220 tisoč SIT. Odstopanje je 
nastalo zaradi izgradnje  transformatorskih postaj in priključnih vodov za oskrbo novih 
trgovskih centrov, gospodarskih in poslovnih objektov in izgradnje daljšega odseka 
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nadzemnega kabelskega voda zaradi povečanja priključne moči gospodarskega 
objekta (kovačnica Vitanje) ter ustreznega zagotavljanje kvalitete  dobave električne 
energije. 

� Sekundarna oprema: (Vodenje, telekomunikacije, daljinsko vodena ločilna mesta, 
merilne naprave, rezervna oprema): porabljenih je bilo 526.349 tisoč SIT, kar je za 
95.731 tisoč SIT manj od načrtovanih 622.080 tisoč SIT. Poslovni partner še ni 
dokončal vseh pogodbenih obveznosti v zvezi z delovanjem DCV. 

� Poslovne stavbe, oprema in dokumentacija: porabljenih je bilo 420.356 tisoč SIT, kar 
je za 131.786 tisoč SIT več od načrtovanih 288.570 tisoč SIT. Izdelano je bilo večje 
število projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo za transformatorske 
postaje 20/0,4 kV in SN in NN vode. 

 
Rekonstrukcije 
 

� RTP 110/SN: porabljenih je bilo 431.969 tisoč SIT, kar je za 183.181  tisoč SIT manj 
od načrtovanih 615.150 tisoč SIT. Investicije na posameznih RTP-jih so šele v začetni 
fazi rekonstrukcije oziroma so v fazi izdelave projektne dokumentacije. 

� RP: porabljenih je bilo 65.520 tisoč SIT, kar je za 37.520  tisoč SIT več od 
načrtovanih 28.000 tisoč SIT. Večje odstopanje je nastalo pri vlaganju v 
rekonstrukcijo stikališča RP 20 kV Emo. 

� Nadzemni vodi in kablovodi SN in NN in TP: porabljenih je bilo 1.545.109 tisoč SIT, 
kar je za 345.109 tisoč SIT več od načrtovanih 1.200.000 tisoč SIT. Odstopanje je 
delno nastalo pri vlaganjih  v SN nadzemne vode za zanesljivejše obratovanje el. 
energetskega omrežja, predvsem pa v NN nadzemne in kabelske vode, s čimer smo 
izboljševali  slabe napetostne razmere pri odjemalcih in jim zagotavljali kakovost 
dobave el. energije po standardu SIST 50160.  

� Poslovne stavbe, oprema in dokumentacija: porabljenih je bilo 22.409 tisoč SIT, kar je 
za 2.909 tisoč SIT več od načrtovanih 19.500 tisoč SIT. Ni bistvenega odstopanja. 

 
 
 
4.2 ELEKTRO PRIMORSKA 
 
Izvajanje načrta investicijskih vlaganj v letu 2006 je potekalo v skladu s načrtom ter določenih 
sprememb med posameznimi postavkami načrta v obliki dveh verzij. V letnem načrtu 
poslovanja je bil sprejet obseg sredstev za investicijska vlaganja v višini 3.288,9 mio SIT. 
 
Za investicijska vlaganja skupaj v objekte, z nabavo opreme in izdelavo dokumentacije je bilo 
porabljeno 3.583,2 mio SIT, ali 108,9 % načrtovanih letnih sredstev. 
 

za objekte 2.643,2 mio SIT 73,77 % vseh sredstev,  

za opremo 791,6 mio SIT 22,09 % vseh sredstev,  

za dokumentacijo 148,4 mio SIT 4,14 % vseh sredstev.  
 
Po posameznih skupinah objektov so rezultati naslednji:  
 
 
Objekti do 20 kV  
Za objekte do vključno 20 kV t.j. daljnovode (DV), kablovode (KBV), transformatorske postaje 
(TP 20(10)/0,4 kV), transformatorje in nizkonapetostna omrežja (NNO) je bilo porabljeno 
1.498,2 mio SIT, ali 41,81 % vse letne porabe (v letu 2005 – 1.537,8 mio SIT). Finančna 
realizacija znaša 123,9 % načrtovane. 
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Nekaj pomembnejših objektov: DV 20 kV Vanganel - Pridvor (4,70 km), DV 20 kV Gračišče – 
Sočerga (5,00 km), DV 20 kV Poljane pri Golcu (2,56 km), DV 20 kV Ponikve  - Pečine (1,7 
km), dokončanje izgradnje DV 20 kV Miren – Sela (5,90 km) in DV 20 kV Sanabor - Nanos 
(6,29 km), KBV 20 kV RTP Koper – Markovec (2,50 km), KBV 20 kV Razdrto – Nanos (2,00 
km), kabelska kanalizacija Komen (1,24 km). 
 
Tabela : Fizični pokazatelji zgrajenih in rekonstruiranih naprav 
 2004 2005 2006 
Daljnovodi 20 kV 47,91 km 36,38 km 46,96 km 
Kablovodi  20 kV 11,04 km 22,19 km 32,76 km 
Nizkonapetostno omrežje 20,14 km 18,65 km 21,77 km 
Transformatorske postaje  48 kos 48 kos 46 kos 

 
Razdelilne transformatorske postaje RTP 110/20 kV  
Za objekte razdelilnih transformatorskih postaj RTP 110/20 kV  je bilo porabljenih 476,7 mio 
SIT,  finančna realizacija glede na načrtovano je 98,7 %. 
 

� RTP 110/20/10 kV Gorica: zaključena so gradbena in elektromontažna dela v TR 
polju 1 objekt je pripravljen za tehnični pregled. Ravno tako se je zaključilo z 
elektromontažnimi deli v stikališču 20 kV - srednji niz 20 kV celic. 

� RTP 110/20/10 kV Koper dogradnja 20 kV stikališča: zaključena so elektromontažna 
dela postavitve novega niza 20 kV celic, objekt je pripravljen za funkcionalne 
preizkuse. 

� RTP 110/20 kV Pivka TR polje 2: zaključena so gradbena in elektromontažna dela za 
obnovo TR 2 polja. Izveden je bil interni strokovni tehnični pregled, trenutno je objekt 
v poskusnem obratovanju. 

� RTP 110/20 kV Bistrica 20 kV stikališče: zaključena so elektromontažna dela 
postavitve novega niza 20 kV celic, objekt je pripravljen za funkcionalne preizkuse. 

� RTP 110/20 kV Lucija TR polje 2: pridobljeno je gradbeno dovoljenje, vsa oprema po 
pogodbi za 110 kV del je dobavljena na objekt, lastna raba je v poskusnem 
obratovanju. V 110 kV TR polju 2 se je uredilo temelj z oljno jamo in postavilo 
transformator 110/20 kV; 31.5 MVA na temelj.  

� RTP 110/20 kV Plave: izdelana je bila idejna rešitev postavitve transformatorskega 
polja v SENG-ovem 110 kV stikališču. Pripravlja se dokumentacija za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. 

� Na stavbah v RTP Tolmin in RTP Postojna se je zamenjalo azbestno kritino z novo 
ekološko manj obremenjujočo. 

 

Razdelilne transformatorske postaje RTP 35/20/10 kV in razdelilne postaje RP  
Za RP je bilo porabljenih 351,9 mio SIT, finančna realizacija znaša 99,5 % načrtovane. 

� RTP 35/20 kV Hrpelje: dokončana so gradbena in elektromontažna dela, trenutno se 
izvajajo funkcionalni preizkusi. 

 
 
Elektroenergetski objekti skupaj  
Za elektroenergetske objekte skupaj je bilo porabljeno 2.331,5 mio SIT, finančna realizacija 
je 113,4 % načrtovane (v letu 2005 – 2.053,1 mio SIT). Delež za elektroenergetske objekte v 
skupni porabi znaša 65,1 %. 
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Poslovne in obratne stavbe  
V letu 2006 je bilo zgrajeno novo nadzorništvo v Kozini, dokončala se je z izgradnjo nove 
upravne stavbe v Tolminu, na distribucijskih enotah so opravili razna investicijska 
vzdrževana dela. Porabljena sredstva znašajo 311,7 mio SIT.   
 
 
Objekti skupaj  
Za objekte RTP, DV, KBV, TP, NNO in stavbe skupaj je bilo porabljeno 2.643,2 mio SIT, 
finančna realizacija znaša 111,7 % načrtovane (v letu 2005 – 2.516,4 mio SIT).  
 
 
Oprema  
Za ostalo opremo je bilo porabljeno skupaj 791,6 mio SIT (v letu 2005 – 657,6 mio SIT). 
Skupna finančna realizacija je znašala 106,4 % načrtovane. Po investicijskih skupinah je bilo 
porabljeno za ureditev daljinskega vodenja – 284,2 mio SIT, za transportna sredstva – 158,1 
mio SIT, za merilne naprave – 172,2 mio SIT, za računalniško opremo – 61,4 mio SIT, za 
orodja – 52,3 mio SIT, za telekomunikacije – 50,2 mio SIT, za mehanizacijo – 6,3 mio SIT in 
za pisarniško opremo – 6,9 mio SIT. 
 
 
Dokumentacija  
Za projektno dokumentacijo in razvojne študije je bilo porabljeno skupaj 148,4 mio SIT (v letu 
2005 – 215,1 mio SIT). Finančna realizacija je bila 82,7 % načrtovane. Izdelano je bilo 60 
kosov projektne dokumentacije in 8 študij. 
 
 
Doseganje zastavljenih ciljev in primerjava z letom 2005 
V skladu z usmeritvami Javne agencije RS za energijo v okviru triletnega regulatornega 
obdobja 2006-2008 je načrt investicijskih vlaganj za leto 2006 znašal 3.288,9 mio SIT in je bil 
za 4 % višji od načrta v letu 2005. Kljub povečanju razpoložljivih sredstev za namen investicij 
je bila realizacija zelo uspešna. Načrt investicijskih vlaganj je bil v celoti izpolnjen in celo 
presežen za 8,9 %. V primerjavi z letom 2005 je bila realizacija načrta investicijskih vlaganj 
indeksno višja, indeks porabljenih sredstev 2006/2005 je 1,06. 
 
Realizacija načrta je presegla načrtovane okvire predvsem zaradi povečanja vlaganj v SN in 
NN omrežje: pospešena elektrifikacija planote Nanos, izgradnja obrtne cone v Ajdovščini in 
Šempetru, gradnja RP Ciciban, kabelske kanalizacije v Komnu, DV 20 kV Vanganel – 
Pridvor, 20 kV kabelske povezave med RTP Koper in RTP Izola, zaradi nabave 
distribucijskih transformatorjev SN/NN in priprave SN omrežja za prehod na 20 kV na 
območju slovenske Istre. Na višjo realizacijo so med drugim vplivale tudi povišane nabavne 
cene opreme in materialov. 
 
 
 

4.3 ELEKTRO GORENJSKA  
 
V primerjavi z razvojnimi načrti (2005-2014) oz. Gospodarskim načrtom je bila 
realizacija v letu 2006 večja za 1,44 %, v primerjavi z regulativnim okvirjem (2006-
2008) pa je višja za 16,32%. Po posameznih objektih so bila opravljena naslednja 
dela:  
 
DV 110 kV   
Sredstva so se koristila za nadaljevanje aktivnosti (izdelavo dokumentacije,upravni postopek) 
za DV 110 kV Železniki - Bohinjska Bistrica in za postavitev končnega droga pred RTP 
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Bohinj. Pričeli so tudi z aktivnostmi na bodoči povezavi 2x110 kV RTP Jesenice - RTP 
Kranjska gora (projektna dokumentacija, pripravljalna dela na KN Jesenice). 
 
 
RTP 110/20 kV: 
RTP Bohinj /20 kV: izvedla se je 1. faza izgradnje z napetostnim nivojem 35 kV. Obsega 20 
kV stikališče s šestnajstimi 20 kV celicami, 35 kV stikališče z dvema 35 kV celicama, 
transformator lastne porabe 160 kVA, omare lastne rabe in neprekinjeno napajanje ter 
energetski transformator 8 MVA. 
 
RTP Škofja Loka 110/20 kV: V letu 2006 se je izvedel idejni projekt za izdelavo 110 kV DV 
polja (v GIS izvedbi). 
 
RTP Primskovo 110/20 kV: zamenjali so vso opremo na 20 kV napetostnem nivoju. Izveden 
je bil prehod iz 10 kV na 20 kV napetostni nivo. Ukinjene in demontirane so bile 10 in 20 kV 
celice. Zamenjana sta bila oba energetska transformatorja in sicer iz 20 MVA na 31,5 MVA. 
Obnovljena je bila sekundarna oprema 110 in 20 kV, lastna raba, neprekinjeno napajanje, 
kompenzacija in upor za ozemljitev nevtralne točke transformatorjev. K uporom sta bili 
vgrajeni dušilki. Vgrajena je bil tudi celica s  shunt stikalom.  
 
RTP 110/20 kV Tržič: v celoti se je obnovila in zamenjala sekundarna oprema na 110 in 20 
kV napetostnem nivoju. 20 kV celice, ki še niso bile opremljene so se opremile  in zamenjali 
se malo oljni odklopniki z vakuumskimi. Zamenjana je bila tudi lastna raba. 
 
RTP 110/20 kV Moste: izvedel se je odkup zemljišča za novo RTP od Savskih elektrarn. 
Izvajala so se tudi manjša pripravljalna dela. 
 
RTP Radovljica 110/20 kV: izvedla se je zamenjava požarne naprave.  
 
RTP Labore 110/20 kV: izvedena je bila zamenjava 110 kV odvodnikov. 
 
RTP 110/20 kV Železniki: nadaljevali so s pridobivanjem upravne in projektne dokumentacije 
za izgradnjo objekta za 110 kV stikališče. 
 
RTP Zlato polje 110/20 kV in RTP Jesenice 110/20 kV: izvršena so bila manjša sanacijska 
dela.  
 
 
Objekti SN in NN 
V 35/20 kV razdelilnih transformatorskih postajah je bila obnovljena energetska oprema in 
izvedena manjša popravila.  
 
Na območju SN in NN omrežja je bilo v skladu s programi sanacije slabih napetostnih 
razmer, zaključevanju prehoda iz 10 kV na 20 kV nivo, rekonstrukcijami in avtomatizacijo 
transformatorskih postaj pa tudi zagotovitev kriterija N-1, postavljenih 23 daljinsko vodenih 
stikal, opremljenih 12 transformatorskih postaj za daljinsko vodenje, nadomestili smo 
daljnovod Podkuže – Gozd Martuljk v dolžini 9 km s specialnim kablom, zgrajenih je bilo 14 
novih in obnovljenih 65 transformatorskih postaj, zgrajenih je bilo 14 km 20 kV kabelskih 
vodov. Vlaganja v nizkonapetostno omrežje so bila namenjena posodobitvi prostozračnega 
omrežja z namenom izboljšati dobavo električne energije in zmanjšati število motenj.  
 
Poleg tega so širili omrežja tudi zaradi povečanja števila odjemalcev, novih zazidalnih 
območij, razširitev industrijskih con, rekonstrukcij oziroma novogradenj cest, kjer istočasnost 
gradnje z ostalo infrastrukturo pomeni pocenitev gradnje. Ti posegi v času planiranja 
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investicij še niso bili poznani in nanje niso imeli vpliva, saj odloke, sklepe in načrte za 
tovrstne gradnje sprejema občina, EL GOR pa k njim pristopi kot soinvestitor. 
 
 
Projektna dokumentacija in študije 
Sredstva so se porabila za izdelavo idejnih projektov, projektov za pridobitev gradbenih 
dovoljenj, študij itd. Realizacija je bila pod planom. Vzrok za tako realizacijo je v tem, da so 
se za določene projekte sredstva neposredno angažirala že v planski postavki posameznega 
objekta. 
 
 
Sekundarna oprema 
Največ sredstev je bilo namenjenih dokončanju izgradnje distribucijskega centra vodenja ter 
merilnim in registrirnim napravam. Ostala sredstva pa so se koristila še za vključevanje 
obstoječih daljinsko vodenih objektov v novi DCV, razvoj radijske mreže, nadgradnjo TK 
vozlišč, izgradnjo sistema za kakovost električne energije, itd. 
 
 
Ostala vlaganja - neenergetske investicije 
V tej skupini so se sredstva koristila za: 

� vlaganja v informacijski sistem 
� nabavo orodij in male mehanizacije 
� nabavo transportnih sredstev 
� obnovo poslovnih zgradb 
� obnovo inventarja. 

 
Neenergetske investicije z vlaganji v opremo in objekte niso direktno vezani na obratovanje 
distribucijskih elektroenergetskih objektov, vendar pa so nujne za nemoteno delovanje 
celotnega sistema nadzora, vodenja in upravljanja nad obratovanjem distribucijskih 
elektroenergetskih objektov družbe Elektra Gorenjska. 
 
Sredstva na neenergetskih postavkah niso bila koriščena v celoti. Nekoriščena so se 
angažirala na objektih SN in NN ter TP. 
 
 
4.4 ELEKTRO LJUBLJANA 
 
 
Opis realizacije pomembnejših naložb 
Najvažnejša vlaganja v letu 2006 so na distribucijskem omrežju obsegala gradbena in 
elektromontažna dela na izgradnji novih RTP Litija in RTP Radeče, elektromontažna dela 
dela na 1. etapi rekonstrukciji RTP Polje, izgradnjo 110 kV daljnovoda RTP TET – Zagorje, 
zaključek izgradnje RP BTC in rekonstrukcije RP Privoz, pričetek izgradnje RTP Vrhnika, 
izgradnjo novih distribucijskih transformatorskih postaj s priključnimi vodi in 
nizkonapetostnimi razvodi, izgradnjo osnovnih srednjenapetostnih distribucijskih vodov, 
izgradnja optičnih povezav med centri vodenja in vodenimi elektroenergetskimi objekti ter 
priprave oz. prilagajanje obstoječih energetskih objektov na bodoči distribucijski center 
vodenja (DCV) Elektro Ljubljana. 
 
Do konca leta 2006 so se dela na izgradnji nove RTP (110)35/20 kV Litija z zaključevanjem 
izvajanja elektromontažnih del prevesila v zaključno fazo. Dela na izgradnji tega objekta so 
se pričela izvajati v septembru 2005 z gradbenimi deli. V letu 2006 so bila dokončana vsa 
gradbena dela, to je izgradnja gradbenega dela (110)35 kV stikališča in komandnega objekta 
z 20 kV stikališčem. Dobavljena je bila vsa primarna in sekundarna oprema, ki je bila do 
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konca leta tudi vgrajena na objektu in v večini so bile izvedene tudi primarne in sekundarne 
povezave aparatov in opreme. Na objekt sta bila dobavljena in zmontirana tudi oba 
predvidena energetska transformatorja 110/35/20 kV, moči po 20  MVA oz. 14 MVA na 35 kV 
transformaciji.  
Podobno kot na izgradnji RTP Litija so dela potekala tudi na izgradnji nove RTP 110/20 kV 
Radeče. Dela na izgradnji tega objekta so pričela izvajati v začetku leta 2006. V letu 2006 so 
bila nato dokončana vsa gradbena dela z izgradnjo gradbenega dela 110 kV stikališča in 
komandnega objekta z 20 kV stikališčem. Dobavljena je bila vsa primarna in sekundarna 
oprema, ki je bila do konca leta tudi vgrajena na objektu. Izvedena je bila tudi glavnina 
primarnih in sekundarnih povezav aparatov in opreme ter v decembru 2006 dobavljena in 
zmontirana oba energetska transformatorja 110/20 kV moči po 20  MVA.  
 
V RTP 110/10 (20) kV Polje se izvaja rekonstrukcija in dogradnja s ciljem priprave objekta na 
začetek prehoda mesta Ljubljana na 20 kV. Do konca leta 2006 je bila dobavljena vsa 
potrebna primarna in sekundarna oprema, medtem ko so bila gradbena na prizidku za 20 kV 
stikališče in za 1. etapo 110 kV stikališča izvedena že v letu 2005. Nadalje so bila do konca 
leta 2006 izvedena tudi vsa elektromontažna dela 1. etape izvedbe rekonstrukcije, to je dela 
v 110 kV kablovodnem polju TE TOL. 
 
V oktobru 2006 se je pričela z gradnja RTP 110/20 kV Vrhnika. Do konca leta je bila v teku 
izvedba temeljenja z vgradnjo pilotov. Izpeljano je bilo javno naročilo za dobavo dveh 
energetskih transformatorjev 110/20 kV, moči po 31,5 MVA, ki bosta dobavljena v drugi 
polovici leta 2007, prav tako pa je bilo do konca leta 2006 v teku javno naročilo za dobavo 
primarne in sekundarne opreme za ta objekt. Istočasno z gradnjo objekta RTP pa je bil do 
konca leta še vedno v teku postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo 110 kV 
priključka za ta objekt. 
 
Pri naštetih objektih iz poglavja »Objekti VN« je bila realizacija slabih 83 %. Vzrok za nizko 
realizacijo so zakasnitve na pridobivanju potrebnih gradbenih dovoljenj za RTP Vrhnika, 
rekonstrukcijo RTP Vič in DV 2x110 kV Grosuplje – Trebnje. 
   
Poleg aktivnosti in del realiziranih na objektih RTP Litija, RTP Radeče, RTP Polje in RTP 
Vrhnika so bile v letu 2006 opravljene še aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
rekonstrukcijo RTP Vič, ki je bil pridobiljen v začetku letošnjega leta. 
 
Na drugem obsežnem delu investicij, to je na delu “Objekti SN in NN” so se izvajale naložbe 
v objekte, katerih vloga v distribucijskem omrežju je predvsem izboljšanje napetostnih razmer 
oz. zagotovitev dobave električne energije pri odjemalcih električne energije v skladu s 
predpisanimi, povečanje razpoložljive moči v določenih točkah distribucijskega omrežja na 
podlagi izdanih elektroenergetskih soglasij in pogodbenih obveznosti, predvsem priključitev 
novih odjemalcev, vključene pa so tudi izgradnje osnovnih vodov SN omrežja med 
posameznimi napajalnimi področji in rekonstrukcije le-teh.  
 
Skupaj je bilo v letu 2006 v gradnji 491 distribucijskih objektov SN in NN napetostnega 
nivoja, ki obsegajo: 

� 395 končanih objektov   
�   79 novih transformatorskih postaj SN/NN, 
�   32 novih rekonstrukcij transformatorskih postaj SN/NN, 
�   78 km SN priključnih in osnovnih vodov, 
� 149 km NN razvodov 
�   63 km rekonstrukcij obstoječih priključnih in osnovnih SN vodov. 
 

V primerjavi s predhodnim letom 2005 je bilo zgrajenih 6 novih transformatorskih postaj več, 
kar je nadaljevanje trenda povečevanja števila zgrajenih transformatorskih postaj iz leta 
2005, pri tem pa je instalirana moč vgrajenih transformatorjev 45.155 kVA za dobrih 7% višja 
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od tiste v letu 2005. Ta podatek kaže na dejstvo, da se je obrnil trend iz preteklih let, ko se je 
gradilo veliko število transformatorskih postaj majhnih instaliranih moči za reševanje 
napetostnih razmer, k manjšemu številu transformatorskih postaj večjih in velikih instaliranih 
moči za napajane stanovanjskih sosesk in obrtno industrijskih con.  
Tudi v letu 2006 izstopa zelo veliko število objektov v SN in NN napetostnega nivoja. Tako 
kot v letih 2004 in 2005 je tudi v letu 2006 to posledica prenosa objektov investicijskega 
vzdrževanja  med investicije. Za objekte investicijskega vzdrževanja je značilno, da jih je po 
številu veliko, po fizičnih pokazateljih realizacije pa so majhni oz. imajo majhen delež na 
fizični realizaciji. To se kaže predvsem v številu rekonstruiranih transformatorskih postaj, 
dolžini rekonstruiranih SN vodov  in dolžini  realiziranih NN razvodov. 
 
Glede na razpoložljive lastne izvajalske kapacitete OE Inženiring in poslovno politiko družbe 
Elektro Ljubljana so vse objekte iz segmenta distribucijsko omrežje SN in NN gradili sami, 
izjema so le čisti gradbeni objekti, kot so prazne kabelske kanalizacije, in gradbena dela na 
distribucijskih objektih, ki so opravili zunanji izvajalci samostojno ali kot podizvajalci OE 
Inženering.  
 
V sklopu izgradnje novega DCV Elektro Ljubljane se je nadaljevala realizacija projekta 
dobave tehnološke opreme za nov DCV Elektro Ljubljana, ki je po večih zapletih pri izbiri 
dobavitelja, stekel. Do konca leta je bila dobavljena tehnološka oprema za nov DCV. 
 
Vzporedno z novim DCV se je realiziral projekt prilagoditve RTU na nov DCV. Izvedena je 
bila 1. faza aktivnosti za prilagoditev končnih postaj na novi DCV za 8 razdelilnih 
transformatorskih postaj in sicer RTP Kamnik, RTP Domžale, RTP Žiri, RTP Trebnje, RTP  
Bežigrad, RTP Hrastnik, RTP TET in RTP Trbovlje. V vseh objektih so zaključena montažna 
dela, katera je bilo možno izvesti pred izgradnjo novega DCV, vključevanje novega 
daljinskega vodenja v proces pa se izvede po zagonu novega DCV. Dobavljena je vsa 
oprema daljinskega vodenja po objektih, ki so predmet prilagoditve RTU. 
 
Na »Distribucijskih TK zvezah«, katerih namen je popolna digitalizacija TK zvez s ciljem 
zagotoviti kakovosten prenos informacij do in med posameznimi objekti za potrebe 
tehničnega in poslovnega sistema znotraj družbe Elektro Ljubljana ter vključitev v sosednje 
sisteme zvez kot so Eles, Informatika in ostala distribucijska podjetja, je bilo v realizaciji 12 
investicij. Od teh so bile v letu 2006 končane 4 posamezne investicije: 

� optični kabel DV 20 kV RTP Cerknica - RP Sodražica, 
� optični kabel RTP Kočevje - RP Kočevska reka, 
� optični kabel privod RP Stari trg, 
� optični kabel privod RP Kozarje, 

 
realizirane pa so bile tudi investicije v krajše odseke optičnih kablov za potrebe tehničnega in 
poslovnega sistema znotraj družbe Elektro Ljubljana, to je 3 odseki in nabava ter vgradnja 
terminalne opreme za TK vozlišča z dobavo in vgradnjo UPS, usmerniških modulov in IP 
stikal.  
 
 
Obrazložitev odstopanj glede na Plan investicij za leto 2006 
Realizacija objektov VN glede na »Plan«, znaša 83 %, objekti distribucijskega omrežja SN in 
NN pa so realizirani 36 % nad »Planom«, poglavje »Stavbe, oprema, dokumentacija« pa je 
realizirano 96 % glede na planirano v »Planu investicij« po Gospodarskem načrtu. 
 
Glede na planirani obseg objektov VN, ki obsega novogradnje, obnove ter rekonstrukcije 
objektov tipa RTP in DV 110 kV je realizacija 17 % manjša od sredstev planiranih v Planu 
investicij za leto 2006. Manjša realizirana vrednost objektov VN glede na »Plan investicij« je 
posledica zelo spremenjene  dinamike vlaganj med posameznimi objekti DV, RTP in RP 
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glede na »Plan investicij« tako pri pridobivanju upravne dokumentacije, kot pri izvedbi javnih 
naročil.  
 
Zelo velik izpad realizacije v letu 2006 je povzročila kasnitev začetka izgradnje DV 110 kV 
Grosuplje – Trebnje. Pričetek izgradnje odmikajo pritiski lokalnih skupnosti na spremembo 
posameznih delov trase DV, kar zahteva dodatna usklajevanja in pogajanja z lokalnimi 
skupnostmi.  
 
Pri objektih vrste RTP in RP gre predvsem za premaknitev izgradnje RTP Litija in RTP 
Radeče iz leta 2005 v leto 2006 ter RTP Vrhnika in RTP Litostroj iz leta 2006 v leto 2007, kar 
je posledica zamude pri pridobivanju upravne dokumentacije (gradbenih dovoljenj) glede na 
»Plan«  in zapletov pri izvedbi javnih naročil za dobavo primarne in sekundarne opreme za 
objekta RTP Litija in RTP Radeče, ki v letu 2005 tako sploh niso bila realizirana. Neizvedeni 
javni razpisi za dobavo opreme za prehod na 20 kV napetostni nivo v RTP Polje so imeli za 
posledico tudi ustavitev gradnja in prestavitev le-te v leti 2006 in 2007, čeprav so bila 
gradbena dela dokončana že na polovici leta 2005. Vzrok za prestavitev začetka 
rekonstrukcije RTP Vič v leto 2007 je kasnejša pridobitev gradbenega dovoljenja od 
planiranega. Gradbeno dovoljenje za ta objekt so uspeli pridobiti šele na začetku leta 2007.  
 
Glede na navedene zakasnitve in prestavitve izgradenj oz. rekonstrukcij navedenih RTP iz 
let 2005 v 2006 in iz 2006 v 2007 je imelo v končni fazi za posledico tudi prestavitev pričetka 
rekonstrukcije objektov RTP Gotna vas in RTP Trebnje. 
 
Zaradi pričakovane slabše realizacije od načrtovane na objektih VN je bila v drugem polletju 
2006 načrtno pospešena realizacija objektov distribucijskega omrežja SN in NN s 
prerazporeditvijo finančnih sredstev v Planu investicij iz objektov VN na objekte SN in NN. To 
je na koncu leta rezultiralo, da so bili objekti distribucijskega omrežja SN in NN glede na 
»Plan investicij« vrednostno realizirani v višini 136 %. po fizičnem obsegu realizacije pa le-to 
ocenjujejo na okoli 100%. Razlika med finančnim in fizičnim indeksom realizacije je posledica 
nedokončanih oz. nezaključenih objektov, to je po številu 96 objektov. Tako število 
nedokončanih objektov v letu 2006 je posledica ugodnih vremenskih razmer ob koncu leta 
2006, ki so omogočale nemoteno gradnjo ob prehodu v novo leto. Tako objektov ob koncu 
leta niso le zaključevali ampak so pričeli graditi tudi nove objekte, katerih gradnja pa poteka  
še v letu 2007. Tu gre predvsem za kompleksnejše objekte, ki so tudi finančno obsežnejši.  
 
Prav tako je bilo v sklopu realizacije investicij realiziranih precejšnje število objektov 
investicijskega vzdrževanja. Za objekte investicijskega vzdrževanja je značilno, da jih je po 
številu veliko, po fizičnem in finančnem obsegu pa običajno niso veliki. To se predvsem 
odraža na velikem številu 
 
Navedeno rezultira dosežen obseg realizacije na poglavju objektov distribucijskega omrežja 
SN in NN. 
 
Poglavje stavbe, oprema, dokumentacija je realizirano 4 % pod »Planom«. K takemu 
rezultatu največ doprinese realizacija na »dokumentaciji«. Glede na to, da znaša dosežen 
odstotek realizacije »dokumentacije« glede na »Načrta razvoja« 252 %, je očitno da je bila 
»dokumentacija v »Načrtu razvoja« podcenjena. Dejstvo pa je, da stroški pri pripravi 
dokumentacije nenehno naraščajo, saj pri pripravi lokacijskih delov projektov nastajajo vedno  
večji stroki služnosti in odškodnin za zemljišča, ki jih tangirajo objekti EL LJ.  
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4.5 ELEKTRO MARIBOR 
 
 
Obrazložitev realizacije 
V Gospodarskem načrtu za leto 2006 so investicije za SODO (s skupnimi službami) 
planirane v višini 4.900.000 tisoč SIT. V letu 2006 smo porabili 5.655.531  tisoč SIT, 
oziroma 115,4 % sredstev letnega plana.  
Razlogi za prekoračitve v realizaciji so: 

� intervencijska vlaganja v elektroenergetske objekte zaradi povečanja moči, ki niso 
planirani in so uvrščeni naknadno v plan na zahtevo tujih investitorjev zaradi 
izpolnitve tehničnih pogojev iz soglasij o priključitvi, ter zagotavljanja primarnega 
javnega elektroenergetskega omrežja, ki ga zagotovi SODO.  

� povečan obseg del pri obnovah omrežja zaradi odprave večjih škod  
� povečan obseg del pri rekonstrukcijah strateških objektov zaradi ugodnih vremenskih 

razmer  
� večji obseg del  pri odpravi slabih napetostnih razmer na NN omrežju  
� povečan obseg del pri pridobivanju investicijske dokumentacije in urejanju 

lastniških odnosov z lastniki zemljišč za izgradnjo objektov iz desetletnega plana za 
leta 2007, 2008 in 2009. 

 
Investicijska vlaganja so bila izvedena v okviru fizičnega obsega in finančnih vrednosti iz 10 
letnega načrta za dejavnosti SODO. 

 
Strateški objekti 
Investicijska dejavnost pri strateških objektih je bila realizirana v skladu z načrtovanim pri 
novih objektih, medtem ko je bila pri rekonstrukcijah RTP-jev realizacija nekoliko višja od 
načrtovanega, saj smo zaradi ugodnega vremena izvedli, kot je bilo predvideno. 
  
V letu 2006 je bilo zaključeno oziroma se je nadaljevala izvedba večjih investicijskih 
projektov na naslednjih objektih. 
 
RTP 110/20(10)kV: 
Nadaljevanje izgradnje RTP Koroška vrata, rekonstrukcija RTP Melje(2. faza), rekonstrukcija 
RTP Tezno(1. faza), rekonstrukcija RTP Ruše(2. faza), rekonstrukcija RTP Radenci(2. faza), 
rekonstrukcija RTP Sladki Vrh(2. faza), rekonstrukcija RTP Lenart(2. faza) 
rekonstrukcija,RTP Slovenske Konjice(2. faza) rekonstrukcija RTP Lendava(2. faza), 
zamenjava dveh energetskih transformatorjev 110/20 kV 40 MVA v RTP Murska Sobota. 
 
Po posameznih objektih je realizacija različna zaradi faznosti izgradnje, katero so prilagajali 
in korigirali terminske plane izvajanja glede na vremenske okoliščine, izvajanje javnih 
razpisov, pridobitve investicijske dokumentacije ter prilagajanja dovoljenjem izklopov 
elektroenergetskega omrežja.  Celotna realizacija na objektih v tej skupini je 110% glede na 
načrtovano. 
 
Objekti SN  
V tej skupini so zajeta investicijska vlaganja v daljinsko vodenje SN omrežja, izgradnjo in 
obnovo transformatorskih postaj, izgradnjo in obnovo SN povezovalnih daljnovodov in 
kablovodov ter izgradnjo priključnih SN kablovodov in daljnovodov zaradi interpolacije novih 
transformatorskih postaj v SN omrežje.  
 
V tej skupini je prišlo do odstopanj realizacije od načrtovane zaradi povečanja fizičnega 
obsega nujno potrebnih del, predvsem zaradi izpolnitve tehničnih pogojev iz soglasij o 
priključitvi, kjer je bil potreben in nujen tudi naš delež financiranja, ki ni bil predviden. 
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NN omrežje   
V skupini nizkonapetostna omrežja so zajeti najnujnejši posegi, potrebni za vključitev NNO v 
nove TP SN/NN ter rekonstrukcije obstoječih nizkonapetostnih vodov. Tudi v tej skupini je 
prišlo do odstopanj realizacije od načrtovane zaradi povečanja fizičnega obsega nujno 
potrebnih del, kakor tudi zaradi izpolnitve tehničnih pogojev iz soglasij o priključitvi, kjer je bil 
potreben in nujen tudi naš delež financiranja, ki ni bil predviden. 
 
 
Druge načrtovane investicije (poslovne zgradbe, oprema in dokumentacija)  
V tej skupini so zajeta investicijska vlaganja v telekomunikacije, merilne naprave in 
instrumente, orodja in mehanizacijo, nadgradnjo opreme v DCV, transportna sredstva, 
inventar, delovne prostore, računalniško opremo ter v pridobivanje in izdelavo projektne 
dokumentacije. 
 
V tej skupini je bila dosežena nižja realizacija od načrtovane predvsem pri vlaganjih v 
neenergetske objekte, zaradi doseganja nižjih cen na podlagi javnih razpisov. Višja 
realizacija od predvidene pa je bila pri pridobivanju in izdelavi projektne dokumentacije, 
katero zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivamo dalj časa za predvidene objekte v 
naslednjih letih.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


