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POVZETEK 

 

Osnovna naloga elektroenergetike je pravočasna, zadostna in zanesljiva oskrba s kvalitetno 

električno energijo. Poleg proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije je potrebno 

pravočasno reševati razvoj energetike. Izgradnja novih objektov in rekonstrukcije obstoječih je 

ena najpomembnejših nalog v energetski politiki. 

 

Kljub zaostrenim gospodarskim razmeram, ki so zaznamovale leto 2009, je bilo obratovanje 

proizvodnje, prenos in distribucija električne energije v R Sloveniji zanesljivo in kvalitetno, 

podjetja so v elektroenergetsko infrastrukturo (brez NEK) investirala preko 427 mio EUR. 

 

V gradivu je prikazan pregled izvajanja investicij v letu 2009 podjetij za proizvodnjo električne 

energije, prenos in distribucijo. V tabelaričnem delu so po podjetjih prikazani posamezni 

investicijski projekti (plan in realizacija) ter viri financiranja, v tekstualnem delu pa so opisane 

večje investicije, ki so se izvajale v letu 2009. 
 

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 ter sledijo zahtevam za doseganje mednarodnih 

okoljsko-energetskim obveznostim. 

 

Elektroenergetska podjetja so v gospodarskih načrtih za leto 2009 opredelila letne plane 

investicij v skladu z razvojnimi načrti in usmeritvami Resolucijo o Nacionalnem energetskem 

programu. 

 

Vsa investicijska vlaganja v proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije so bila 

namenjena posodabljanju obstoječih hidroenergetskih, termoenergetskih, prenosnih in 

distribucijskih zmogljivosti ter izgradnji popolnoma novih energetskih objektov, s katerimi se 

ţeli zagotavljati zadostna in zanesljiva oskrba z električno energijo na domačem trgu. 

 

Največji energetski projekt v R Sloveniji -  izgradnja verige petih elektrarn na spodnji Savi, 

ki se je s koncesijo prenesel iz koncesionarja HSE d.o.o. na novo druţbo Hidroelektrarne na 

Spodnji Savi - HESS d.o.o. je nadaljeval svojo zastavljeno pot na investicijskem delu izgradnje 

verige elektrarn. Investicija se z minimalnimi odstopanji vodi v okviru predvidenih sredstev, 

sprejetih v investicijskih programih. 

 

Termoelektrarna Šoštanj je začela z izvajanjem naloţbe v nadomestni objekt TEŠ  6. V letu 

2009 je bil podpisan aneks k pogodbi o dobavi in montaţi glavne tehnološke opreme, s katerim 

je bila dogovorjena niţja cena in krajši rok dobave. Izdelana je bila novelacija investicijskega 

programa. V novembru je bilo za nadomestni blok 6 izdano okoljevarstveno soglasje. 

 

V okviru skupine HSE so se v letu 2009 izvajali naslednji večji projekti: 

 

- DEM            - prenova HE Zlatoličje (4,2 mio EUR) in izgradnja ČHE Kozjak (1,6 mio)   

- SENG           - gradnja ČHE Avče (29,6 mio EUR) 

- TEŠ              - Blok 6 (88,7 mio EUR) in zamenjava generatorja bloka 5 (9,6 mio EUR),  

                       investicijsko vzdrţevanje blokov 3 in 4 (11 mio EUR) 
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- TET              - pretovorna postaja (5,3 mio EUR) 

- HSE d.o.o.    - Srednja Sava (2,5 mio EUR) 

- PV                - oprema za pripravska delovišča in oprema za odkope 

 

 

Večji projekti v GEN ENERGIJI, ki so se izvajali v letu 2009 so: 

 

- SEL           - obnova HE Moste (5,3 mio EUR) in mala sončna elektrarna (0,9 mio EUR) 

- TEB           - rekonstrukcija stikališča 110 kV, katere soinvestitorja sta ELES in EL CE     

                            (3,6 mio EUR) in generalni remont PB5 (6,4 mio EUR) 

- NEK            - z podatki o investicijah ne razpolagamo 

 

- TE-TOL     - največji projekt je Sistem kurjenja lesne mase na kotlu 3. Za projekt PPE- 

TOL niso bili izpolnjeni pogoji za začetek razpisnega postopka za oddajo del za LOT 1. 
 

 

Prikaz vrednostne realizacije investicij v okviru razvojnih načrtov in letnih planov v letu 2009: 

v EUR

Podjetje  plan realizacija 

indeks 

realizacije

 strukturni 

deleţ real.

HSE d.o.o. 12.743.500 3.325.274 26,1 0,8

HESS 31.919.234 28.202.458 88,4 6,6

DEM 28.449.405 11.227.729 39,5 2,6

SENG 35.091.759 31.132.536 88,7 7,3

TEŠ 155.851.000 122.073.795 78,3 28,5

TET 13.319.549 9.813.460 73,7 2,3

PV 17.034.585 19.223.053 112,8 4,5

SKUPAJ HOLDING 294.409.032 224.998.305 76,4 52,6

GEN ENERGIJA d.o.o. 27.134.745 3.805.744 14,0 0,9

SEL 9.535.600 8.035.399 84,3 1,9

TEB 11.565.050 10.453.506 90,4 2,4

NEK 0,0

SKUPAJ GEN ENERGIJA 48.235.395 22.294.649 46,2 5,2

TE-TOL 11.618.185 5.101.983 43,9 1,2

BORZEN 538.000 151.191 28,1 0,0

PRENOS - ELES 66.627.000 50.181.755 75,3 11,7

EL CE 26.707.000 24.807.258 92,9 5,8

EL PRIM 18.593.000 18.408.912 99,0 4,3

EL GOR 15.797.128 16.703.757 105,7 3,9

EL LJ 45.928.000 43.898.845 95,6 10,3

EL MB 20.427.882 21.187.423 103,7 5,0

SKUPAJ DISTRIBUCIJA *SODO 127.453.010 125.006.195 98,1 29,2

SKUPAJ EE OBJEKTI 548.880.622 427.734.078 77,9 100,0

* SODO brez skupnih sluţb  
 

V prenosni dejavnosti - JP ELES štejejo med večje razvojne projekte izgradnje: DV 2x400 kV 

Beričevo - Krško, DV 2x400 kV Podlog – Šoštanj (prehod iz 220 kV na 400 kV), DV 2x210 
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kV Beričevo – Trbovlje; RTP 400/110 Krško, RTP Moste v GIS izvedbi, RTP Brestanica v 

GIS izvedbi,  

rekonstrukcije: DV 2x110 kV Dravograd – Velenje, Vpenjalni sistemi za DV, RTP 110/20 kV 

Gorica 
 

Investicije distribucijskih podjetij v gradivu zajemajo investicije dejavnosti Sistemski 

operater distribucijskega omreţja (SODO). Podjetja so v nove investicije in rekonstrukcije  

investirala 125,0 mio EUR, plan je znašal 127,5 mio EUR. Največ sredstev so podjetja vloţila 

v objekte srednje napetosti. Vsa investicijska vlaganja so imela namen izboljšanje zanesljivega 

in varnega obratovanja ter drţanje ustrezne kvalitete dobave električne energije. Podrobnejši 

pregled vlaganj po distribucijskih podjetjih in projektih oz. napetostnih nivojih je razviden iz 

priloţenih tabel. 
 

Za izvedbo planiranih projektov iz razvojnih načrtov in na nadzornih svetih potrjenih letnih 

planov, so podjetja elektrogospodarstva in premogovništva v letu 2009 najela 111,2 mio EUR 

kreditov, od tega: 

 

- skupina Holding slovenskih elektrarn za 30 mio EUR (SENG, PV),  

- distribucijska podjetja za 78,7 mio EUR (vsa podjetja), 

- skupina GEN energija 2,5 mio EUR (TEB). 

 

Podrobnejši pregled zadolţevanja za investicije v  letu 2009 je opisan v poročilu o dolgoročni 

zadolţenosti podjetij elektrogospodarstva in premogovništva leto 2009 in plan 2010 (št. dok. 

360-16/2010/5) 
 

»Pregled izvajanja investicij v elektroenergetske objekte v letu 2009 je narejen na osnovi 

podatkov in poročil o investicijah, ki so jih posredovala posamezna podjetja, ter na osnovi 

njihovih poslovnih poročil za leto 2009. 
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1 SKUPINA HOLDING SLOVENSKIH ELEKTRARN 
 

 

1.1 HOLDING SLOVENSKIH ELEKTRARN d.o.o 
 

Izgradnja HE Srednja Sava 

Ministrstvo za gospodarstvo je meseca marca 2009 potrdilo odločbo o imenovanju koncesionarja 

in s tem omogočilo postopke za podpis koncesijske pogodbe in za realizacijo projekta 

hidroelektrarn na srednji Savi. Zaradi pritoţbenega pisma druţbe SEL d.o.o. in uskladitve 

podelitve pravice za izkoriščanje energetskega potenciala z EU zakonodajo je bilo potrebno 

spremeniti in dopolniti veljavno uredbo. Novelirana uredba je v postopku vladnega potrjevanja, 

njena potrditev pa daje osnovo za sklenitev koncesijske pogodbe.  

Koncesijska pogodba bo izdelana na temelju in po načelih ZV-1 za rabo vode in določa območje 

rabe energetskega potenciala, število energetskih objektov in lokacije le-teh pa v koncesijski 

pogodbi ne bodo določene. 

 

Za izvedbo projekta so bile izvedene naslednje študije in izdelani naslednji dokumenti: 

 Dokument identifikacije investicijskega projekta : (končano 2007) 

 Predinvesticijsko tehnično-prostorska dokumentacija : (končano 2007) 

 Celovita presoja vplivov na okolje (od HE Vrhovo do Litije) : (končano 2002) 

 Predinvesticijsko tehnično-prostorska dokumentacija za HE na srednji Savi - ekonomski 

del : (končano 2007) 

 Povzetek Predinvesticijsko tehnične prostroske dokumentacije za HE na srednji Savi : 

(končano 2007) 

 Sanacija nivelmanskega poligona med HE Medvode in HE Vrhovo : (končano 2007) 

 Pregledna skica nivelmanskega poligona  : (končano 2007) 

 Uresničevanje podnebnega paketa; Pobuda za izrabo vodnih  moči na odseku srednje Save 

od HE Medvode do sotočja Savinje: (končano 2008)  

 Prečni rečni profili vodni del na srednji Savi: (končano 2007) 

 Prečni rečni profili obvodni del z mreţo  na srednji Savi: (končano 2007) 

 Zgoščeni rečni profili med Litijo in Zidanim mostom : (končano 2009) 

 Geodetski načrti in lasersko snemanje (LIDAR) od HE Medvode do Zidani most: (končano 

2008) 

 Predlog  lokacij za izvedbo  geofizikalnih raziskav  na območju  akumulacijskih bazenov  

HE Renke in ČHE Poţarje: (končano 2009) 

 Program geoloških raziskav- faza IDZ za HE na srednji Savi / Ponoviče , Trbovlje in 

Suhadol: (končano 2009) 

 Geološki in geomehanski elaborat za objekte - I Faze (Suhadol, Trbovlje, Renke) : 

(končano 2009) 

 Preliminarno poročilo o geoloških–geotehničnih razmerah na območju načrtovanih HE 

Suhadol in moţnih novih lokacij  pregradnega mesta : (končano 2009) 

 Poročilo o inklinometerskih meritvah na območju  pregradnih mest  in akumulacije HE 

Trbovlje in HE Suhadol: (končano 2009) 

 Pregled ţivalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s 

posebnim ozirom na evropske pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna 

varstvena območja in naravne vrednote za območje srednje Save ( območje od HE Medvod 

do HE Vrhovo)- Faza 1 Analiza obstoječih podatkov rastlinskih in ţivalskih vrst od 

Medvod do Zidanega mosta : (se še izvaja) 
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 Ihtiološke raziskave Save in pritokov od Litije do sotočja Save in Savinje : (končana prva 

faza  poročilo-januar 2010) 

 Posledice izgradnje HE Suhadol, Trbovlje, ČHE Poţarje in Renke na ekonomičnost 

kmetijske proizvodnje ter preučitev moţnosti ohranitve  kmetijskih proizvodnih kapacitet : 

(končana prva faza poročilo-januar 2010) 

 Izvedba ocene vpliva izgradnje HE na srednji Savi na kulturno dediščino : (končana prva 

faza poročilo-januar 2010) 

 Plavje v zajezitvah verige HE na reki Savi : (se še izvaja)  

 Prostorsko informacijski sistem za podporo vodenju projektov gradnje HE na srednji Savi : 

(se še izvaja) 

 Hidrološka študija Srednje Save : (se še izvaja)   

 Vključitev novih HE na srednji Savi v Prenosno omreţje: (se še izvaja) 

 Monitoring podzemnih voda za HE Suhadol, Trbovlje in Renke : (v postopku izbire 

izvajalca)  

 Dodatne geološke raziskave  za derivacijo Suhadol  : (v postopku izbire izvajalca) 

 Idejne zasnove za objekte HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol : (končano marec 2010) 

 študija variant energetske izrabe in osnov za NEP ter celovito presojo vplivov na okolje za 

izrabo vodnega potenciala reke Save : (izdelana projektna naloga v usklajevanju in 

potrjevanju postopka izvedbe)  

 

Na osnovi ţe zaključenih študij in vmesnih poročil je mogoče oceniti, da je vplivno območje 

izgradnje HE na srednji Savi zaradi specifike lokacije (kmetijska zemljišča, biološka raznolikost, 

bliţina ţeleznice, geološka struktura breţin,….) v določenih odsekih občutljivo, vsled česar bo 

potrebno ob izvedbah projekta HE izvajati tudi ukrepe za preprečitev prekomernih vplivov. 

Posledično se je za odsek HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke pristopilo k tehnični rešitvi 

nadomestitve treh HE z eno večjo HE na lokaciji Suhadol z derivacijskim kanalom. 
 

 

 

1.2 HESS d.o.o.  (Hidroelektrarne na spodnji Savi) 

 
HESS, d.o.o. je v letu 2009 uresničeval svojo zastavljeno pot predvsem na investicijskem delu 

izgradnje HE na spodnji Savi. Na HE Blanca je bila zaključena izgradnja, izveden tehnični pregled 

in pričelo se je poskusno obratovanje. Pri tem je prišlo do časovnega zamika zaključka aktivnosti 

iz meseca maja v mesec december, in sicer predvsem zaradi vpliva projekta centralne čistilne 

naprave v Sevnici, ki je onemogočala pravočasni dvig vode v akumulacijskem bazenu in s tem 

izvedbo testiranj. Na HE Krško so bila zaključena dela v prvi gradbeni jami s štirimi prelivnimi 

polji, izvedena je bila preusmeritev reke Save in pričela so se dela v drugi gradbeni jami. Za HE 

Breţice in HE Mokrice je potekal postopek priprave Drţavnega prostorskega načrta (v 

nadaljevanju DPN).  

Tudi v finančnem smislu se investicija z minimalnimi odstopanji vodi v okviru predvidenih 

sredstev sprejetih v investicijskih programih. 

Delovanje druţbe HESS temelji na določilih druţbene pogodbe kot pravnem aktu o ustanovitvi 

druţbe. V njej so podani osnovni kapital in poslovni deleţi druţbenikov. 

Druţbeniki druţbe HESS, osnovni kapital ter njihovi poslovni deleţi na dan 31.12.2009 so 

prikazani v tabeli: 
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DRUŽBENIK 

 

NASLOV 

 

OSNOVNI 

KAPITAL (v €) 

 

DELEŽ 

Holding Slovenske elektrarne d.o.o. Koprska ulica 92, 
1000 Ljubljana 

30.702.000 51,0 % 

Dravske elektrarne Maribor d.o.o. Obrežna ulica 170, 

2000 Maribor 

18.541.600 30,8 % 

Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. Erjavčeva ulica 20, 
5000 Nova Gorica 

1.685.600 2,8 % 

Termoelektrarna Brestanica d.o.o. Cesta prvih borcev 18, 
8280 Brestanica 

1.685.600 2,8 % 

GEN energija d.o.o. Cesta 4. julija 42, 
8270 Krško 

7.585.200 12,6 % 

SKUPAJ  60.200.000  100,0 % 

  
Na dan 31.12.2009 ima druţba Holding Slovenske elektrarne d.o.o. neposredno 51 odstotni 

oziroma posredno 84,6 odstotni lastniški deleţ druţbe HESS in je obvladujoča druţba.  

 

Opis pomembnejših  naloţb druţbe HESS, d.o.o. v letu 2009:  

 

HE Boštanj 

Izgradnja HE Boštanj je končana, uporabno dovoljenje še ni pridobljeno, ker je HE še vedno v 

poskusnem obratovanju zaradi odprave pomanjkljivosti na generatorjih. Ko bodo vsi trije 

generatorji zopet v obratovanju, se bodo izvedle garancijske meritve, nato pa pridobilo še 

uporabno dovoljenje. V mesecu decembru je bilo zaključeno popravilo generatorja 2 in agregat 2 

je tako nadaljeval s poskusnim obratovanjem. Izvajali so se testi za obratovanje brez posadke in 

daljinsko vodenje iz centra vodenja, izvajal se je tudi program rednega prediktivnega in 

preventivnega vzdrţevanja.  

 

HE Blanca 

Pri izgradnji akumulacijskega bazena HE Blanca, pri katerem morajo potekati sočasna dela tako 

na energetskem kot infrastrukturnem delu, je na infrastrukturni strani prišlo do precejšnjih zamud. 

Vzroki za zamude so na strani koncendenta, kasnila pa je tudi izgradnja čistilne naprave v Sevnici 

in s tem posledično tudi izgradnja akumulacijskega bazena. Zaradi omenjenih teţav, se je tehnični 

pregled izvedel s 5 mesečno zamudo.   

Energetski del izgradnje HE Blanca je bil zaključen pravočasno in skladu s koncesijsko pogodbo. 

Opravljena dela na HE Blanca: 

 izveden je bil tehnični pregled objekta (jezovne zgradbe in akumulacijskega bazena), 

 pridobljena je bila odločba o pričetku poskusnega obratovanja skladno z ZGO, 

 imenovan je strokovni nadzornik nad  poskusnim obratovanjem, 

 zaključena je večina pogodb za dobave in storitve,  

 izvedeni so bili razpisi za vzpostavitev obratovalnega monitoringa v času poskusnega 

obratovanja, 

 podpisan je bil sporazum o prenosu mostu pod HE Blanca in razmejitvi vzdrţevanja z 

Občino Sevnica,  

 izvedeno je bilo delno aktiviranje osnovnih sredstev. 

 

HE Krško 

Izgradnja energetskega dela HE Krško poteka skladno s Koncesijsko pogodbo, na 

infrastrukturnem delu, pa so glede na negativne izkušnje pri izgradnji akumulacijskega bazena HE 

Blanca, v letu 2009 večkrat pisno opozorili koncendenta na pravočasen začetek razpisa del za 

akumulacijski bazen, da ne bo nastala škoda koncesionarju zaradi vnovične zamude pri izgradnji 
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akumulacijskega bazena, tokrat na HE Krško. Posebej jih skrbi dejstvo, da ni bilo odziva, zaradi 

neurejenega financiranja pa je koncendent celo razveljavil razpis, novega pa še ni razpisal. 

Opravljena dela na HE Krško : 

 zaključena so bila dela v prvi gradbeni jami s štirimi prelivnimi polji, 

 izvedena je bila preusmeritev reke Save na prelivna polja, 

 v drugi gradbeni jami je bila izvedena obodna stena in glavnina izkopov, 

 pričelo se je betoniranje masivnih betonov strojnice, 

 pričela so se dela na sestavi generatorja, 

 dobavljena je bila večina elektro opreme, 

 izvajala so se dela na deviaciji ceste G 1-5, 

 potekala so dela na projektiranju bazena HE Krško,  

 izveden je bil razpis za izgradnjo akumulacijskega bazena, ki pa je bil preklican zaradi 

nezagotovljenega financiranja s strani druţbe INFRA oz. MOP, 

 izvajalo se je poglabljanje struge reke Save na področju pod elektrarno, 

 izvajala so se dela na obvoznici. 

 

HE Breţice 

 izvajal se je postopek izdelave drţavnih prostorskih načrtov, 

 izdelovale so se strokovne podlage za DPN, 

 izdelovale so se študije ter investicijska in projektna dokumentacija. 

 

Izvedba DPN za HE Breţice 

Izdelava DPN se je pričela s pobudo v letu 2006. V letu 2009 je bila zaključena izdelava 

strokovnih podlag za DPN (Idejna zasnova, okoljsko poročilo ter druge študije; evidentiranje 

habitatnih tipov, okoljsko prostorske študije, strokovne podloge za projektiranje, geodezija, 

geologija, hidrologija, hidravlično modeliranje, itd.). Izvedeni so popravki in dopolnitve DPN, s 

čimer se je pričela faza izdelave dopolnjenega predloga DPN ter pričel postopek celovite presoje 

vplivov na okolje z vidika presojanja sprejemljivosti v DPN predlaganih posegov v prostor in 

okolje. Pričelo se je tudi z izdelavo idejnega projekta. 

Na vladi RS je bil predviden sprejem Drţavnega prostorskega načrta za HE Breţice v letu 2009, ki 

se zamika do julija 2010. To posledično lahko pomeni zamudo pričetka del na izgradnji HE 

Breţice. 

 

HE Mokrice 

 izvajal se je postopek izdelave drţavnih prostorskih načrtov, 

 izdelovale so se strokovne podlage za DPN, 

 izdelovale so se študije ter investicijska in projektna dokumentacija. 

 

Izvedba DPN za HE Mokrice 

Pobuda za pričetek izdelave drţavnega prostorskega načrta je bila podana v letu 2007. V letu 2009 

je Ministrstvo za gospodarstvo izvedlo postopek oddaje javnega naročila za izdelavo DPN za HE 

Mokrice. V novembru je bil izdelan osnutek DPN in v mesecu  decembru poslan na pristojne 

resorje za pridobitev smernic. 

Večina del za pridobivanje potrebnih strokovnih in tehničnih podlag za izdelavo drţavnega 

prostorskega načrta za HE Mokrice kot tudi priprava in izdelava druge tehnične, projektne in 

investicijske dokumentacije predinvesticijske faze (IDZ in IDP) so bile zaradi racionalizacije 

stroškov izdelave v izvajanju skupaj z dokumentacijo za HE Breţice.  
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1.3 DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 
 

Izgradnja ČHE Kozjak 

Umeščanje objekta v prostor - postopek DPN  

Projekt ČHE na Dravi in DV povezava do RTP Maribor je v fazi postopka drţavnega prostorskega 

načrta. Javna razgrnitev in javne obravnave DPN so bile izvedene v mesecu juniju 2008. Objekt 

ČHE Kozjak je na podlagi javnih obravnav sprejemljiv, medtem, ko se tematika daljnovodne 

povezave še rešuje. Za pripravo odgovorov na pripombe v javni obravnavi so bile izdelane 

dodatne strokovne podlage iz področja poteka daljnovodne povezave ter zahtev po kabliranju 400 

kV daljnovoda in cestnih povezav do objekta. Razlike v stališčih s civilnimi iniciativami rešujejo z 

dogovarjanjem s pomočjo zelene mediacije ob sodelovanju z MOP in MG ter izdelavo dodatnih 

študij – odgovorov za CI iz navedenih področij ter revizij za opravljene študije. Z občino Selnica 

je uspešno zaključen dogovor o poteku tras dostopnih cest do objekta v času gradnje. 

 

Strokovne podlage, študije, raziskave  

Izdelane so različne strokovne podlage, potrebne za dopolnitev program DPN. 

Izdelane so dodatne strokovne podlage – študije, ki izhajajo iz zahtev v javni razpravi in javnih 

obravnavah DPN: primerjalne študije (prosto zračni DV - vkopan kabel) ter dodatne utemeljitve 

cestnih povezav do akumulacijskega bazena. Zaključene so geomehanske raziskave na lokaciji 

strojnice. Novelirana je bila študija trga električne energije. 

 

Projektna dokumentacija  

Na podlagi študij in raziskav je izdelan, dopolnjen in zaključen Idejni projekt (IDP). Na podlagi 

izdelanega IDP je dokončan in izdelan elaborat do DPN. Sklenjena je bila pogodba za izdelavo 

Projekta  za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

  

Investicijski program 

Na podlagi izdelanega in dopolnjenega Idejnega projekta, je bil izdelan Investicijski program. 

Investicijski program je bil revidiran s strani revizijske komisije. Komisija je sprejela sklep s 

katerim je potrdila investicijski program z njegovimi elementi vrednosti in finančne konstrukcije. 

IDP je bil potrjen na NS DEM ter obravnavan in potrjen na NS HSE. 

 

Razpisni postopki  

V januarju 2008 je bil izveden javni razpis za dobavo turbina – generator in motor-črpalno. Zaradi 

podaljšanje postopka umestitve objekta v prostor – DPN, je razpis ustavljen. Nadaljevanje in 

ponoven razpis bo izveden po zaključenem DPN. 

 

Izgradnja HE NA Muri 

V decembru 2005 je bila DEM podeljena koncesija za energetsko izrabo Mure. V letu 2006 je bil 

izdelan »Program priprav do podpisa koncesijske pogodbe« in predstavljen na meddrţavni murski 

komisiji. Izhodišče programa in prvi korak umestitve HE, je preveritev trajnostnega razvoj 

območja ter na podlagi pogojev narave, prostora in trajnostnega razvoja določitev obsega moţne 

energetske izrabe. Nato sledi opredelitev optimalnih lokacij HE glede na obseg moţne energetske 

izrabe in ekonomske presoje HE ter podpis koncesijske pogodbe.  

V izdelavi so strokovne podlage za študijo trajnostnega razvoja (okolje in prostor - nivojski 

prostorski plani, infrastruktura, kakovost voda, Natura 2000, EPO, novi biotopi, poglabljanja 

struge, morfologija, poplave, podtalnica, kmetijstvo, gozdarstvo, namakalni sistemi, črpališča, 

druţbeni aspekti, ribištvo, turizem in rekreacija, javno mnenje in gospodarski učinki). V avgustu 

2009 so bili javnosti predstavljeni prvi rezultati strokovnih podlag, le-te pa so bile zaključene v 
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decembru. V izdelavi je študija trajnostnega razvoja. V izvedbi je določitev obsega moţne 

energetske izrabe ter projektiranje idejnih rešitev za HE. 

 

Obnova jezu Markovci in izgradnja MHE 

Projekt je razdeljen v naslednja 3 glavna področja:      

 sanacijo in stabilizacijo dna struge reke Drave; 

 obnovo jezu in  

 izgradnjo MHE in SN stikališča. 

 

Trenutno so aktivnosti v fazi načrtovanja, pridobivanja soglasij in tehnične dokumentacije. Na 

področju Sanacije in stabilizacije dna struge reke Drave je projekt končan in je v vloţen zahtevek 

za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za obnovo jezu je končan »Elaborat obnove betonskih 

elementov jezu v Markovcih« in pripravljena je projektna naloga za izbor projektanta. Na 

področju izgradnje MHE je projektant v zaključni fazi priprave razpisne dokumentacije za izbor 

strojne in elektro opreme. 

 

Rekonstrukcija 110 KV stikališča Dravograd 

DEM bodo v letih 2009-2011 rekonstruirale 110 kV stikališče ob hidroelektrarni Dravograd. 

Predmet rekonstrukcije je zamenjava primarne opreme 110 kV stikališča HE Dravograd (razen 

merilnih transformatorjev v obeh transformatorskih poljih), ozemljitev, strelovodne zaščite in nov 

razvod lastne porabe 231 V AC z novim pod razdelilnikom za napajanje 110 kV stikališča. 110 kV 

stikališče HE Dravograd obsega dve transformatorski polji, šest daljnovodnih polj, zvezno polje in 

dve merilni polji. Sekundarna oprema 110 kV stikališča (vodenje, zaščite, meritve) ostane po 

prenovi obstoječa. 

Pri izvajanju je prišlo do kasnitev pri izdelavi projektne in razpisne dokumentacije, vzroki pa so 

predvsem v nepravočasnem odzivanju ELES-a pri dostavi projektnih pogojev ter nekaterih 

tehničnih podatkov, potrebnih za izdelavo projektne dokumentacije. 

Glede na dozdajšnje zamude bo potrebno prilagoditi tudi terminski načrt in dinamiko izvajanja del 

na objektu. Po prvotnem terminskem načrtu je bilo predvideno, da bo pogodba za izvedbo 

montaţnih del podpisana še v mesecu oktobru 2009. Glede na sedanje stanje bo pogodba 

podpisana v mesecu februarju 2010. To pomeni, da bodo vse izvedbene faze rekonstrukcije na 

objektu zaključene cca. tri mesece kasneje, kot je bilo predvideno. Natančno bodo novi roki znani 

po podpisu pogodbe z izvajalcem montaţnih del.  

Zamude pri izvedbi ne bodo imele bistvenega vpliva na obratovanje EES, nekoliko kasneje, kot je 

bilo predvideno, bo v obratovanje vključen le nov 110 kV DV Dravograd-Velenje.  

 

Rekonstrukcija HE Zlatoličje 

Rekonstrukcija je potrebna zaradi dotrajane elektro in strojne opreme. V okviru rekonstrukcije se 

bo izvedla tudi rekonstrukcija jezu Melje ter potrebna gradbena dela na dovodnem kanalu. 

 

Jez Melje 

Na jezu Melje so se odvijala in se še odvijajo dela, ki so povezana z obnovo pretočnih polj od 6 do 

1. V začetku leta 2009 sta bili prenovljeni in preizkušeni pretočni polji 5 in 6. Sledilo je uspešno 

poskusno obratovanje in nadaljevanje del na polju 3 in 4, kateri sta bili proti koncu leta 2009 tudi 

uspešno preizkušeni in vstavljeni v normalno obratovanje. Trenutno se izvajajo dela na pretočnem 

polju 1 in 2, ki so v zaključni fazi montaţe in bodo dana v obratovanje v mesecu februarju 2010. 

Končana so tudi vsa dela na portalnem ţerjavu, ki je bil pred iztekom leta 2009 uspešno prevzet. 
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MHE Melje 

Sinhronizacija agregata je bila po začetnih teţavah izvedena 14.01.2009 in od tega trenutka je 

agregat z manjšimi prekinitvami obratoval nemoteno. Dne 21.05.2009 je bil uspešno izveden ITP 

MHE Melje, sledile so priprave na STP, ki je bil izveden 08.10.2009.  

Na osnovi vloge za izdajo uporabnega dovoljenja je bil dne 06.11.2009 izveden TP. Po 

opravljenih meritvah, ki so bile zahtevane v odločbi TP-ja je bila dne 08.12.2009 podana vloga za 

izdajo uporabnega dovoljenja. In z izpolnitvijo vseh zahtev v podanem gradbenem dovoljenju je 

MOP dne 24.12.2009 izdal uporabno dovoljenje za objekt MHE Melje.  

 

HE Zlatoličje 

Kljub teţavam na nosilnem leţaju agregata 2, so bile v mesecu marcu 2009 izvedene garancijske 

meritve agregata. Zaradi teţav na nosilnem leţaju agregata 2 je bila sprejeta odločitev o ponovni 

zamaknitvi pričetka obnovitvenih del na agregatu 1 na 01.07.2010. O tej odločitvi naročnika so 

bili obveščeni vsi pogodbeni partnerji. Zaradi zamaknitve del naročniku nastajajo dodatni stroški, 

ki so posledica zahtevkov izvajalcev zaradi zamud na projektu in s tem povezanimi podaljšanji.  

Kljub vnovični prestavitvi roka obnovitvenih del na agregatu 1 je naročnik sprejel odločitev, da se 

vsa dela, ki niso eksplicitno vezana na zaustavitev agregata 1 izvedejo. Eno izmed teh del je tudi 

montaţa rotorja G1, ki se je zaključila v mesecu juliju. Od montaţnih del se izvajajo manjša dela, 

ki jih je moţno izvesti pred ustavitvijo A1 (npr. montaţa hladilnega sistema agregata 1). 

Na objektu je ţe skladiščene večina opreme za potrebe montaţe A1 (razen opreme vezane na NL 

po LOT T), nekaj opreme po LOT G pa je skladiščeno tudi na HE Formin (Vzbujalni sistem in 

stator G1).  
 

 

 

1.4 SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA 
 

Gradnja ČHE Avče 

Gradnja ČHE Avče je zaključena. Objekt bo predan v komercialno obratovanje z aprilom 2010. 

ČHE Avče je prva črpalna elektrarna v Sloveniji in prva črpalna elektrarna v Evropi, ki ima  

reverzibilni agregat s spremenljivo hitrostjo v črpalnem reţimu. 

Investicija se nadaljuje iz let 2003, ko je potekala izdelava projektne in prostorske dokumentacije 

kot podlaga za sprejem investicijske odločitve ter 2004, ko je bilo pridobljeno okoljevarstveno 

dovoljenje ter gradbeno dovoljenje za izgradnjo vseh objektov ČHE, razen priključnega 

daljnovoda, za katerega se je pridobilo delno gradbeno dovoljenje v novembru 2007 ter 2005 ko se 

je začela fizična izgradnja objekta. 

Podpisi pogodb z izbranimi izvajalci za posamezne lote so si sledili od decembra 2004 (za 

pripravljalna dela) do decembra 2007 (za priključni daljnovod).  

Po končanih pripravljalnih delih je izgradnja objekta potekala od avgusta 2005 do julija 2009, ko 

so se na objektu pričeli zagonski in funkcionalni preizkusi. Ti so potekali do konca oktobra 2009, 

ko je bil izveden tehnični pregled za celoten objekt ter v decembru 2009 pridobljena odločba 

upravnega organa za poizkusno obratovanje. V tem času bodo zaključeni vsi postopki testiranj in 

preizkusov, objekt bo s 01.04.2010 predan v komercialno obratovanje.  

 

Glavna gradbena dela (LOT A2) 

Dela na zgornjem bazenu, vključno z vtočnim objektom, ki so se pričela v oktobru 2006, so se do 

konca leta 2009 v celoti zaključila vključno z objektom »info točke« ter z krajinsko ureditvijo 

okolice bazena.  

Dela na dovodnem tunelu in vodostanu, začeta v letu 2006, so se leta 2009 v celoti zaključila, tako 

da se je v juniju 2009 pričela prva polnitev dovodnega sistema in bazena z meteorno vodo. 
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Gradbena dela zapornične komore so se pričela v letu 2007. V letu 2009 se je izvedla druga faza 

betoniranja (nad koto 0.00) ter zasipi celotnega območja zapornične komore in vodostana. Izvedlo 

se je suho testiranje zapornične komore ter vgradilo se je še zadnji cevni element, ki povezuje 

zapornično komoro in temelj na točki T1.  

Gradbena dela trase cevovoda in tlačnega tunela so se pričela septembra 2005 in se zaključila 

skupaj z montaţnimi deli avgusta 2009. Po dokončani montaţi jeklenega tlačnega cevovoda se je 

izvedla sekundarna betonaţa zadnjih treh drsnih podpor, zaključila so se dela antikorozijske 

zaščite cevovoda in poloţen je bil ozemljilni kabel.  

Na odseku trase cevovoda od točke T6 do T12 se je po končanih podzemnih delih pričela montaţa 

in odbetoniranje, ki se je zaključilo v avgustu 2009. 

V strojničnem jašku so se v letu 2009 izvajala manjša servisna dela za montaţerje ter redna 

pospravljalna in čistilna dela. 

V septembru 2009 se je strojnična zgradba gradbeno zaključila, izvedena so bila zaključna 

obrtniška dela, fasaderska dela ter elektro-strojne inštalacije. Na platoju okoli strojnice se je 

končala podzemna infrastruktura ter povezava z rezervoarjem hladilne vode. V območju 

strojničnega platoja so bila dokončana asfalterska dela in preplastitve dostopne ceste A1.  

V območju vtočno iztočnega objekta so se v letu 2009 izvajala zaključna dela na urejanju breţin. 

 

Turbina – generator (LOT T/G) 

Črpalka – turbina in pomoţni sistemi 

V letu 2009 so se vgradili vsi elementi za pomoţne sisteme črpalke – turbine, potekala je sestava 

gibljivih delov, izvedlo se je fino niveliranje glavnega vstopnega ventila, spojeni sta bili turbinska 

in spodnja generatorska gred, izvajala so se zaključna montaţna dela. Končano je bilo testiranje 

glavnega predturbinskega dela, tako je bil izpolnjen pogoj za pričetek ekvalizacije (spuščanje vode 

iz spodnjega bazena za izenačitev vodnega tlaka na obeh straneh glavnega ventila), ki je 

predstavljal prvi korak prve polnitve tlačnega cevovoda v avgustu 2009. Po ekvalizaciji so do 

konca leta potekali suhi in mokri testi pomoţnih sistemov. Po programu testiranja v črpalnem in 

turbinskem načinu so se spremljali različni parametri kot npr: vibracije, opleti, temperature olja, 

časi in sekvence zapiranja vodilnika, procedura starta črpalke, tlaki v spiralnem ohišju, cevovodu 

in sesalni cevi, itd. Posledično se je spreminjalo določene nastavitve. Med testiranjem v črpalnem 

in turbinskem načinu so se izvajale tudi meritve tlakov in pretokov v tlačnem cevovodu na lokaciji 

T1A in na lokaciji črpalke/turbine ter meritve nihanja vode v vodostanu.  

Motor – generator in vzbujalni sistem 

V prvi polovici leta 2009 se je sestava in nameščanje statorja in rotorja zaključila, izvedlo se je 

centriranje kombiniranega leţaja, spust generatorske osi, montaţa mehanskega zavornega sistema, 

centriranje opletanja rotorja, priprava zgornjega nosilca in zgornje osi z drsnimi obroči, namestitev 

pokrova generatorja, učvrstitev zgornjega nosilca ter namestitev hladilnega sistema. Izvedla se je 

povezava oljnih cevnih sistemov na zgornji leţaj. Izvedlo se je povezave vzbujalnega 

transformatorja in vzbujalnega sistema s polno izoliranimi zbiralnicami ter izvaja se montaţa 

»step-up« transformatorja in preklopnih stikal. Vzpostavila se je komunikacija s centrom vodenja 

SENG. Po izvedenem suhem testu na sistemih start – stop avtomatiki, se je od septembra do 

decembra 2009 izvajalo mokre teste (temperatura leţajev, balansiranje, startne sekvence, 

nastavitev časov, meritve na generatorju…). 

 

Cevovod in hidromehanska oprema (LOT C/H) 

V prvi polovici leta 2009 se je izvedlo suho testiranje na zapornični komori in zapornico zaprlo. 

Pričelo se je zbiranje meteorne vode v dovodnem tunelu in bazenu. Vgrajen je bil še zadnji cevni 

element, ki povezuje zapornično komoro in temelj T1.  
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Dokončala se je montaţa na odseku dela cevovoda ter v celoti podzemni odsek cevovoda, 

vključno z antikorozijsko zaščito. 

S tem so bili izpolnjeni pogoji za pričetek prve polnitve sistema. Ekvalizacija na višino 104/106 m 

s strani spodnje akumulacije je bila uspešno izvedena dne 29.08.09, polnjenje cevovoda do 

zapornične komore se je nadaljevalo do 23.09.09, ko je bila izvedena tudi ekvalizacija z zgornjo 

vodo v bazenu. Polnjenje je potekalo kombinirano s črpalkami prvega polnjenja in z akumulirano 

vodo iz zgornje akumulacije. 

Na vtočno – iztočnem objektu je bila dokončana montaţa čistilnega stroja. 

 

Dvigala (LOT D) 

Montaţna dela dvigal v strojnični zgradbi so se pričela in zaključila v letu 2008. Dela so se 

nadaljevala v letu 2009 z montaţo Monorail dvigala in dvigala v zapornični komori, ki so se 

zaključila marca 2009. Opravljeni so bil obremenilni preizkusi in strokovni tehnični pregledi vseh 

dvigal. Dvigala so v obratovanju. 

 

Ostala elektro oprema (LOT EE) 

V letu 2009 se je zaključila montaţa 110 kV stikališča in povezave GIS – transformatorja, izveden 

je bil visokonapetostni preizkus, testiranja ter funkcionalni testi DV zaščite. 110 kV stikališče je v 

obratovanju in je del EES. Priključeni so bili DV 110 kV Avče – Doblar in DV 110 kV Avče – 

Tolmin in DV 110 kV Avče – Gorica I. Stikališče se vodi daljinsko iz OCV ELES v Novi Gorici. 

V letu 2009 je bil izveden zagon LR, izdelana je bila oprema zaščite, vodenja in števčnim meritev, 

izveden je bil prehod distribucijske mreţe z obratovalne napetosti 35 kV na 20 kV, priklop SN 

stikališča in priklop NN bloka. Transformator je bil priključen na omreţje. Dokončale se kabelske 

povezave med primarno opremo in opremo vodenja (generatorsko stikalo, SN cevne zbiralke, SN 

celice, oprema za zaščito 110 kV DV in stikališča, oprema za zaščito G/M, oprema vodenja, NN 

LR, diesel agregat, telekomunikacije, LR 110 V DC). 

 

Priključni daljnovod in kablovod (LOT DV) 

Dela na priključnem daljnovodu/kablovodu so se  pričela v začetku februarja 2008 in se zaključila 

maja 2009. V juniju 2009 je bil opravljen tehnični pregled s strani Ministrstva za okolje in prostor, 

v avgustu se je pričelo poskusno obratovanje za dobo 6 mesecev. 

 

Problematika povezave s prenosnim omrežjem 

Obratovanje ČHE Avče je vezano na izvedbo rekonstrukcije prenosnega omreţja 

severnoprimorske zanke. Sistemski operater prenosnega omreţja ni pravočasno zagotovil 

rekonstrukcije, zahtevane v elektroenergetskem dovoljenju, na trasi 110 kV daljnovoda Divača – 

Gorica – Avče   zaradi nasprotovanja civilnih iniciativ. Kasneje se je odločil za rezervno rešitev 

ojačanja vodnikov na obstoječem daljnovodu Divača - Ajdovščina – Gorica – Avče, kar bo 

omogočalo komercialno obratovanje ČHE Avče v aprilu 2010. 

 

Rekonstrukcija hidromehanske opreme – jez Podselo 

V začetku leta 2009 se je pričela rekonstrukcija hidromehanske opreme na jezu Podselo. Nadzor 

nad izvajanjem del je predan HSE Invest d.o.o. Potekala so pripravljalna dela na temeljni 

zapornici in izdelava temeljne zapornice v delavnici izvajalca. Ţal obnovitvenih del na temeljni 

zapornici pregrade zaradi povečane količine naplavin pred zagatno steno temeljne zapornice ni 

bilo mogoče pričeti. Nadaljnja obnova temeljne zapornice bo potekala v okviru tehničnih 

moţnosti. 
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Rekonstrukcija II. faza HE Plave I, HE Doblar I 
Septembra 2009 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo II. faze Doblar I. Zatem 

je bila sklenjena pogodba za rekonstrukcijo agregata LOT T/G. Potekala je izdelava PZI 

dokumentacije. Nadzor nad izvajanjem del opravlja HSE Invest d.o.o. Za dobavo, montaţo in 

spuščanje v pogon ostale elektro opreme LOT EE je bil objavljen razpis in prispele so ponudbe 

izvajalcev. V teku je vrednotenje teh ponudb. Investicija odstopa od plana zaradi spremenjenega 

terminskega plana začetka del. 

 

Vetrna elektrarna Avče – izvajanje meritev 

Izraba energije vetra v energetske namene postaja v Evropi in v svetu vedno bolj pomembna pri 

doseganju ciljev na področju obnovljivih virov energije.  

Ena od moţnih lokacij za postavitve vetrne elektrarne je na Kanalskem Vrhu, neposredno okoli 

akumulacijskega bazena črpalne hidroelektrarne Avče. Mikrolokacija bo določena na podlagi 

smeri vetrov ter na podlagi moţnosti, ki jih omogoča prostor in relief terena. 

V letu 2008 je bila izdelana Idejna zasnova vetrne elektrarne Avče, ki predvideva moţnost 

postavitve 3, 5 ali 8 vetrnih generatorjev z močjo 2 MW. V okviru načrtovanja vetrne elektrarne 

na Kanalskem Vrhu, je potrebno izvesti meritve, na podlagi katere se določi vetrni potencial. Le ta 

je izhodiščni parameter za dimenzioniranje vetrne elektrarne. Meritve se bodo izvajale s pomočjo 

merilnega stolpa. Potreben čas meritev je od 1 do 2 leti. 

V letu 2009 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za postavitev merilnega stolpa. Načrtovana in 

izvedena je bila 80 m visoka konstrukcija za izvajanje meritev vetrnega potenciala, ki bo potekala 

1-2 leti. Sklenjena je bila pogodba za izvajanje meritev in analizo vetrnega potenciala. Začelo se je 

izvajati meritve. 

 
 

 

1.5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 
 

Blok TEŠ 6 

Preteţni del naloţb je namenjen izgradnji, postavitvi bloka 6. V letu 2005 so se pričela  predhodna 

dela na projektih novega bloka 6. Dela bodo zaključena s sinhronizacijo agregata v  letu  2014. 
 

Na 12. redni skupščini druţbe, dne 11.06.2004, je bil sprejet razvojni načrt Termoelektrarne 

Šoštanj, v okviru katerega je bila tudi izgradnja novega  energetskega objekta - bloka 6. 

Na osnovi sprejetega razvojnega načrta so pričeli z zbiranjem potrebne investicijske 

dokumentacije.  Tako so bili izdelani naslednji dokumenti:  

 Predinvesticijska študija: Postavitev bloka 6 v TEŠ, april 2005 

 Dokument identifikacije investicijskega projekta, maj 2005 

 Študija Vidiki vključitve bloka 6 TEŠ v elektroenergetski sistem Slovenije, junij 2005.  

 

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.  

Vse navedeno je bilo podlaga za izdelavo investicijskega programa za nov energetski objekt 

imenovan Blok 6 TEŠ.  

 

Poslovodstvo Termoelektrarne Šoštanj je s sklepom z dne 21.04.2006,  h kateremu je dal soglasje 

tudi nadzorni svet, odobrilo izvedbo investicije na podlagi spremenjenega in dopolnjenega 

investicijskega programa za blok 6 TEŠ z oznako »Revizija 01«, April 2006. Revizijo 

investicijskega programa je opravila tudi neodvisna strokovna institucija STEAG iz Nemčije.  
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Vzporedno s pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije so oziroma še potekajo drugi 

postopki, ki so potrebni za umestitev načrtovane investicije v  energetski sistem in v prostor.  

Po prejemu energetskega dovoljenja za Blok 6 moči 600MW dne 10. 07. 2006 so potekale 

nadaljnje aktivnosti za pridobitev prostorskih načrtov. Dne 13.10.2006 je bil med Ministrstvom za 

okolje in prostor, Ministrstvom za gospodarstvo, Občino Šoštanj in Termoelektrarno Šoštanj d.o.o. 

sprejet Dogovor o pripravi, sprejemu in financiranju priprave občinskega lokacijskega načrta za 

prostorsko ureditev skupnega pomena ter strokovnih podlag za blok 6 TEŠ.   

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za 

blok 6 TEŠ s spremljajočimi objekti, je bil sprejet na Svetu občine Šoštanj na 7. redni seji dne 24. 

septembra 2007 (objavljen v UL RS št. 88/07 z dne 28.09.2007). 

Na svoji 15. redni seji, dne 19.06.2008,  pa je Svet občine Šoštanj sprejel odlok o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za ureditev skupnega pomena za hladilni stolp in dimnik bloka 6.  

V Termoelektrarni Šoštanj so v teku tudi postopki, potrebni za dobavo opreme in storitev.  

 

Dobava opreme in izvedba storitev, potrebnih za dokončanje energetskega objekta je razdeljena na 

več paketov: 

 Paket 1  Glavna tehnološka oprema 

 Paket 2  Naprava za razţveplanje dimnih plinov 

 Paket 3  Transport premoga 

 Paket 4  Priprava in transport produktov 

 Paket 5  Priprava hladilne vode 

 Paket 6  Gradbena dela 

 Paket 7  Hladilni sistem  

 Paket 8  Gradbene inštalacije 

 Paket 9  Storitve naročnika. 

 

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 8.12.2006 

priznana sposobnost za dobavo glavne tehnološke opreme za blok 6 TEŠ. 12.4.2007 je bila obema 

ponudnikoma poslana razpisna dokumentacija za dobavo GTO. Na osnovi odziva ponudnikov 

(oba sta zahtevala podpis rezervacijske pogodbe) je bila 14.06.2007 poslana dopolnitev razpisne 

dokumentacije za podpis rezervacijske pogodbe. V mesecu avgustu 2007 je bil opravljen izbor 

najugodnejšega ponudnika in 19.09.2007 je bila podpisana rezervacijska pogodba s  podjetjem 

Alstom Power Centrales. Na osnovi te pogodbe je bilo plačanih 25,0 mio EUR rezervacije.  

 

27.06.2008 je bila podpisana pogodba za dobavo glavne tehnološke opreme. V času od podpisa 

rezervacijske pogodbe do podpisa glavne pogodbe je bilo opravljenih mnogo usklajevalnih 

sestankov, t.i. delavnic, na katerih so se usklajevali in podrobno definirali, tako tehnični kot tudi 

komercialni pogoji za dobavo GTO. S podpisom pogodbe je bilo dogovorjeno, da se tehnični 

detajli dokončno uskladijo do 31.08.2009, takrat pa se imamo pravico ponovno pogajati o ceni.  

 

Po podpisu pogodbe so se nadaljevala usklajevanja za dokončno definiranje tehničnih pogojev. 

Alstom je do dogovorjenega roka oddal dokončno tehnično usklajeno ponudbo, skladno z 

zahtevami obratovanja bloka v slovenskem elektro-energetskem sistemu. Izkoristili so pravico do 

ponovnih pogajanjih o komercialnih pogojih in v terminih od 28.01.2009 do vključno 14.09.2009  

na več kot dvajsetih usklajevanjih dogovorili niţjo ceno za glavno tehnološko opremo (694,9 mio 

EUR) in krajši rok dobave (3 mesece). Aneks k pogodbi je bil podpisan na osnovi soglasij 

nadzornih svetov TEŠ in HSE 19.10.2009.  
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Zaradi ustrezne kapitalske strukture in zahtev bank, ki zagotavljajo dolgoročne finančne vire za 

izvedbo projekta Blok 6 TEŠ, je bila dne 30.11.2009 izvršena dokapitalizacija TEŠ-a s strani HSE 

v višini 85,4 mio EUR v skladu s sklepom nadzornega sveta HSE št. 779/5 z dne 19.10.2009. Na 

osnovi tega je TEŠ plačal 02.12.2009 prvi obrok dobavitelju glavne tehnološke opreme v višini 

80,3 mio €. S prejemom plačila je dobavitelj potrdil začetek izvajanja del z dnem 03.12.2009, s 

tem dnem so začeli teči roki po pogodbi za dobavo glavne tehnološke opreme (GTO).  

 

V Uradnem listu EU št. 2008/S48-066689, z dne 08.03.2008, je bil objavljen razpis – Obvestilo o 

obstoju kvalifikacijskega sistema z naslovom "Izbira sposobnih ponudnikov za dobavo naprave za 

razţveplanje dimnih plinov (RDP) za blok 6 moči 600 MW" v TE Šoštanj. Prijave so na predpisan 

način in v predpisanem roku oddali štirje ponudniki, katerim je bila s sklepom dne 12.08.2008 

priznana sposobnost za dobavo naprave za RDP. Vsem kvalificiranim ponudnikom je bila skupaj s 

sklepom poslana tudi razpisna dokumentacija za dobavo RDP. Rok za oddajo ponudb je potekel 

12.01.2009. Z vsemi kvalificiranimi ponudniki so potekala usklajevanja in pogajanja o tehničnih 

in komercialnih pogojih, na podlagi katerih je bil izbran najugodnejši ponudnik (konzorcij Rudis-

Esotech-Engineering Dobersek), s katerim je bila 22.06.2009 podpisana pogodba v višini 75,9 mio 

EUR.  

 

Na osnovi teh dejstev (dokončno izpogajana cena za GTO in podpisana pogodba za RDP) je bila 

narejena 3. novelacija investicijskega programa. Glavni razlogi za novelacijo so naslednji: 

 Zniţanje pogodbene vrednosti glavne tehnološke opreme bloka 6 

 Zniţanje vrednosti za napravo za razţveplanje dimnih plinov bloka 6 

 Sprememba načina evakuacije električne energije 

 Vključitve celotnih stroškov emisijskih kuponov za emisije CO2 po letu 2012. 

 Skrajšanje gradnje iz 63 mesecev na 60 mesecev. 

 Sprememba stroškov financiranja v času gradnje na osnovi spremenjenih izhodišč v 

zvezi s   strukturo in dinamiko virov financiranja. 

 

Novelirani investicijski program 3 (NIP3), oktober 2009  je bil sprejet na 44. redni seji NS TEŠ 

19.10.2009 in obravnavan na 5. redni seji NS HSE 19.10.2009. 

11.11.2009 je bil v Uradnem listu EU št. 2009/S 217-313562 objavljen razpis – Obvestilo o 

naročilu – gospodarske javne sluţbe z naslovom " Hladilni sistem bloka 6 v TEŠ ". Rok za oddajo 

ponudb je bil 21.12.2009.  

 

Glede izvedbe pripravljalnih del je v letu 2009 potekal izbor najugodnejšega ponudnika za 

izvedbo gradbenih del za ureditev zahodnega uvoznega platoja v TEŠ. Z najugodnejšim 

ponudnikom je bila marca 2010 podpisana pogodba, dela pa  se bodo pričela izvajati aprila 2010. 

V okviru pripravljalnih del je bil izveden tudi postopek za izbiro izvajalca za rušenje hladilnih 

stolpov blokov 1 do 3 in stare upravne stavbe. Z najugodnejšim ponudnikom je bila decembra 

2009 podpisana pogodba.  

V letu 2009 je potekala zaključna faza izbora izdelovalca projektne dokumentacije za Blok 6 

(PGD + PZI).  

 

V zvezi s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja je bil doseţen pomemben mejnik, saj je 

bilo dne 11.11.2009 pridobljeno Okoljevarstveno soglasje za Blok 6. 

 

Financiranje projekta je predvideno v kombinaciji lastniških in dolţniških virov financiranja. 

Lastniški viri so načrtovani kot kombinacija lastnih virov TEŠ (dobiček in prosta amortizacija) in 

dokapitalizacija obvladujoče druţbe HSE d.o.o. Dolţniški kapital je načrtovan v obliki 
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dolgoročnih kreditov, ki jih bo investitor najel pri finančnih institucijah EIB in EBRD, del 

dolţniškega kapitala pa bo pridobil pri poslovnih bankah.  

 

Termoelektrarna Šoštanj je v mesecu septembru 2007 na osnovi vseh potrebnih soglasij MG in 

MF podpisala z EIB finančno pogodbo za najem kredita v višini 350 mio EUR. Kredit z EIB je 

sklenjen za 25 let, z moţnostjo moratorija na plačilo glavnice do 7 let. Zaradi povečanja stroškov 

investicije je investitor naslovil vlogo na EIB za povečanje kredita za dodatnih 200 mio EUR. Dne 

14.12.2009 je bilo povečanje kredita iz 350 na 550 mio EUR odobreno s strani EIB. 80% 

skupnega zneska kredita bo potrebno zavarovati z drţavnim poroštvom, 20% pa z bančnimi 

garancijami prvovrstnih bank. Pogodba za 20% bančnih garancij bo sklenjena predvidoma v 

drugem kvartalu 2010.  

 

Dne 19.05.2009 je TEŠ podpisal mandatno pismo z Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD),  

na osnovi katerega je ta pričela postopek skrbnega pregleda TEŠ in projekta blok 6. Postopek 

skrbnega pregleda je končan in EBRD je na svoji internetni strani 06.11.2009 objavila ne-tehnično 

in okoljsko poročilo o TEŠ in o projektu Blok 6. Hkrati z objavo na svoji strani je EBRD poslal 

TEŠ predlog pogojev za najem posojila (pripravljeni so financirati projekt z do 150 mio EUR 

lastnega kredita in do 200 mio EUR sindiciranega kredita).  Podpis pogodbe z EBRD je predviden 

junija 2010. 

 

V zadnjem letu so potekali razgovori z večjimi evropskimi bankami o financiranju investicije. 

Kljub izredni situaciji na finančnih trgih, se za projekt zanimajo večje nemške in francoske banke, 

v sodelovanju z njihovimi izvoznimi druţbami. 

 

Dne 25.11.2009 je bila med HSE in TEŠ podpisana pogodba o izvajanju aktivnega nadzora 

projekta Blok 6 moči 600MW v TEŠ. Na osnovi te pogodbe pa je bil imenovan tudi 4-članski 

odbor za aktivni nadzor investicije.  

 

TK center z upravno stavbo 

Na predvideni lokaciji za izgradnjo B6 se trenutno nahaja stara upravna stavba s 

telekomunikacijskim centrom in oba hladilna stolpa blokov 1-3. V cilju zagotovitve prostora za 

postavitev B6, je potrebno odstraniti hladilna stolpa in staro upravno stavbo z obstoječim 

telekomunikacijskim centrom. Nova upravna stavba, v sklopu katere bo tudi telekomunikacijski 

center, mora biti v uporabi še pred rušitvijo stare, saj je potrebno zagotoviti brezprekinitveno 

obratovanje zaščitnih, telekomunikacijskih, optičnih, internetnih in računalniških povezav. TK 

center z upravno stavbo bo  v celoti dokončan v avgustu 2010. 

 

Vlaganje v zanesljivost proizvodnje 

Pri investicijah v zanesljivost proizvodnje  se v preteţni meri podaljšuje doba trajanja oziroma 

eliminirajo tehnološka in tehnična tveganja pri zagotavljanju proizvodnje. 

 

 

 

1.6 TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE 
 

Pretovorna postaja za premog 

V letu 2009 so investirali 5.341.178 EUR oziroma realizirali 71,29 odstotkov investicijskih 

sredstev, namenjenih za navedeno investicijo. Od celotne načrtovane vrednosti investicije, ki 

znaša 11.637.470 EUR, je bilo do konca leta 2009 porabljenih 49,48 % sredstev.  
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Projekt izgradnje pretovorne postaje za premog (PPP – TET) poteka v okviru  terminskega plana 

in pogodbenih določil navedenih v pogodbi za dobavo in montaţo opreme za objekt PPP –TET, ki 

med drugim vključuje tudi izdelavo projektne dokumentacije.   

Izvajalec je izdelal projektno dokumentacijo za fazo PGD, ki je bila sukcesivno dopolnjena na 

podlagi vmesnih revizijskih poročil. Končno revizijsko poročilo navaja ugotovitve, da je z načrti 

tehničnih rešitev dokazano izpolnjevanje bistvenih zahtev objekta. Pri projektiranju gradbenih 

konstrukcij se je kot najbolj zahtevno izkazalo načrtovanje vsipnega podzemnega  

armiranobetonskega dela in zavarovanja gradbene jame. Zato se je v fazi projektiranja izvedba 

pilotne stene naknadno dopolnila s tehnično rešitvijo kesonske izvedbe, hidroizolacijo in temeljno 

ploščo, ki prevzema obteţbe hidrostatičnega pritiska vzgona. 

Na podlagi izdanega gradbenega dovoljenja s strani upravnega organa Ministrstva za okolje in 

prostor je izvajalec gradbenih del pričel s pripravljalnimi deli 25. maja 2009. Usklajen terminski 

plan med investitorjem in obema izvajalcema za gradbena dela in dobavo ter montaţo opreme 

predvideva zaključek gradnje objekta Pretovorne postaje za premog konec junija 2010.  

 

Ekologija 

V letu 2009 je bilo realiziranih 28,39 % planiranih vlaganj v ekologijo, večji del predstavlja 

vlaganje v prilagoditev deponije odpadkov – jug.  

Izbrani izvajalec za nabavo in montaţo opreme za ureditev transporta odlagališča nenevarnih 

odpadkov  na deponiji Prapretno Jug dokončuje II. fazo prilagoditve deponije.  

 

Vlaganje v zanesljivost obratovanja 

Vlaganja, ki povečujejo zanesljivost obratovanja, so bila v obdobju januar – december 2009  

realizirana  83,3 %. Med vlaganji v zanesljivost proizvodnje sta največji investiciji (obe bosta 

zaključeni v času remonta v letu 2010) modernizacija VT in NT dela turboagregata in obnova 

statorja generatorja. Obnovljeni stator generatorja ţe čaka na montaţo, pri investiciji v 

turboagregat pa smo ţe prevzeli rezervni rotor nizkega tlaka, ostali deli za izvedbo celotne 

investicije pa so še v izdelavi. V letošnjem remontu se je izvedla še zamenjava relejne opreme 

tehnoloških blokad kotla z logičnim krmilnikom in nadgradilo se je daljinsko krmiljenje transporta 

premoga z novimi posluţevalnimi paneli in logičnimi krmilniki.  

 

Tehnološko informacijski sistem 

Stara SCADA Cube je bila razvita za operacijski sistem Windows NT, ki je ţe več let tehnološko 

»mrtev«, saj Microsoft ne zagotavlja več razvoja in nadgradenj tega operacijskega sistema.  Velik 

problem je predvsem na področju zajemanja podatkov, premajhne razpoloţljive kapacitete za 

alarmne liste, histograme ter problem nadgradnje in licenciranja, zato smo se odločili za 

zamenjavo le te. V proučevanem obdobju smo pristopili k pridobivanju ponudb, sklenitvi 

pogodbe, opravili smo popis obstoječega stanja, pripravili predloge za nov sistem in izvedli prva 

izobraţevanja bodočih skrbnikov oziroma administratorjev SCADE.  Dobavljen je skoraj celotni 

del strojne opreme. Investicijo bomo zaključili do sredine leta 2010. 
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2 GEN ENERGIJA 
 

 

2.1 GEN d.o.o.   
 

Projekt izgradnje JEK 2 

Vlada Republike Slovenije je oktobra 2006 sprejela Resolucijo o ključnih nacionalnih 

razvojnih projektih za obdobje 2007 do 2023 (ReNEP) ter med ukrepe in projekte, ki podpirajo 

doseganje trajnostnega razvoja Slovenije, uvrstila tudi moţnost izgradnje drugega bloka 

jedrske elektrarne Krško. S tem je Vlada RS izkazala jasen interes in usmeritev pri reševanju 

energetske prihodnosti Slovenije. 

Pri izgradnji novega bloka jedrske elektrarne bo Slovenija lahko uporabila dosedanja znanja in 

izkušnje, ki jih ima s tlačno-vodnimi elektrarnami. Načrtovan drugi blok jedrske elektrarne bi 

imel inštalirano moč med 1100 in 1600 MW, gradnja pa bi se lahko začela med leti 2013 in 

2015 in končala med leti 2017 in 2020.  

Na projektu JEK 2 se izvajajo podprojekti in aktivnosti v predpripravljalni fazi, sicer pa je 

projekt razdeljen na štiri faze:  

 Pripravljalna faza, ki obsega aktivnosti do odločitve o gradnji na nacionalnem ter 

lokalnem nivoju ter pripravo in organizacijo projekta, 

 Pripravljalna faza, ki obsega umeščanje v prostor, izdelavo specifikacij za ponudbe, 

pogajanja in podpis pogodbe za izgradnjo, 

 Gradbena faza, ki obsega izdelavo projektne dokumentacije, gradnjo objekta, izdelavo 

in montaţo opreme in pridobivanje dovoljenja za gradnjo in obratovanja, 

 Obratovalna faza, ki obsega 60 let komercialnega obratovanja. 

 

V letu 2009 je bilo na projektu JEK 2 izvedenih precej študij, analiz in aktivnosti, med katerimi 

so najpomembnejše: 

 Razvoj sistema kakovosti za JEK 2 (QMS) 

 Finalizacija sistema kakovosti za JEK 2 

 Pregled dokumentacije razvoja sistema kakovosti JEK 2 z neodvisnim svetovalcem 

 Pregled dokumentacije finalizacije sistema kakovosti JEK 2 z neodvisnim svetovalcem 

 Strateška presoja vplivov na okolje (SPVO) 

 Idejne zasnove 

 Recenzija idejnih zasnov 

 Študija moţnosti transporta opreme 

 Izdelava strokovne podlage z obsevanim jedrskem gorivom 

 Moţnost hlajenja s hladilnimi stolpi 

 Model upravljanja s komunikacijami v podporo JEK  (1. faza) 

 Svetovanje in nadzor nad izvedbo raziskav za JEK  2 na področju Vrbine 

 Študije OVE v sodelovanju z energetsko zbornico. 

Nekatere študije in aktivnost, ki so se pričela izvajati v letu 2009 bodo predvidoma končane v 

letu 2010 oz. v naslednjih letih. 

 

Izgradnja  prostorov za Center vodenja in informativne center GEN 

Do 31. 12. 2009 so bile izdelane idejne zasnove v celoti, projekt za pridobitev gradbenega 

dovoljenja v celoti ter del projekta za izvedbo. Na osnovi vloge za pridobitev gradbenega 

dovoljenja dne 24. 6. 2009 je bilo s strani Upravne enote Krško dne 12. 8. 2009 izdano 

gradbeno dovoljenje. 
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Vsa investirana sredstva za izgradnjo poslovnih prostorov za CVIC GEN vključno z nakupom, 

zemljišča, na dan 31. 12. 2009 znašajo 1,2 mio EUR. V obdobju januar december 2009 so 

investirana sredstva za izgradnjo prostorov za CVIC GEN znašala 0,8 mio EUR. 

 

Drugo  

Razvoj skupine GEN usmerja kovno druţbo še k drugim investicijam in naloţbam, ki so 

pomembne za njeno nadaljnje poslovanje. V letu 2009 je GEN investiral še v različne manjše 

investicije in naloţbe, ki so pomembne za redno delovanja druţbe in skupine. Med 

najpomembnejšimi je dokapitalizacija druţbe GEN-I v višini 2,4 mio EUR. 
 

 

 

2.2 SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA   
      

Obnova HE Moste 

V letu 2009 so se v okviru Obnove HE Moste izvajale aktivnosti na področju preostalega 

projektiranja, dokončanja razpisnih postopkov za izbiro izvajalcev, izvedbena dela na objektu 

in spuščanje opreme v pogon. 

Na segmentu projektiranja je bila izdelana še preostala dokumentacija PZR in sicer je bila po 

usklajevalnih dogovorih izdelana in predana delna PZR dokumentacija za LOT H3-

Hidromehanska oprema. Izvajalo se je sprotno usklajevanje in potrjevanje tovarniške 

dokumentacije posameznih dobaviteljev v manjšem obsegu, saj je bilo večji del omenjenih 

postopkov opravljenih ţe v prehodnem letu. Izdelana je bila PZI dokumentacija v obsegu, ki 

zagotavljala normalni potek del na gradbenem, strojnem in elektro področju. Ob koncu leta je 

bila v zaključni fazi tudi izdelava PZI dokumentacije za agregat 2 in 4. Izdelane in predane so 

bile funkcionalne specifikacije za posamezen del opreme skupnih naprav in agregata 1. V 

izdelavi so funkcionalne specifikacije za agregat 4 in daljinsko vodenje iz CV SEL, ki bodo 

predane v začetku leta 2010. 

V okviru razpisnih postopkov je bil izveden postopek za zbiranje ponudb in izbran izvajalec del 

za LOT H3 – delna dobava hidromehanske opreme. Izvedena so bila tudi pogajanja s 

potencialnimi izvajalci del LOT H2 – Hidromehanska oprema za izvedbo dokončanja del, 

katerih ni uspela opraviti druţba Gopla d.o.o., ki je od 12. 8. 2009 v stečajnem postopku. 

 

Na področju izvajanja del so bila v prvi polovici leta zaključena dela v okviru 1. etape 

investicije. Izveden je bil interni tehnični pregled in poskusno obratovanje naslednjih naprav: 

 Mreţni transformator 1, 110/6,3 kV, 25 MVA 

 GIS stikališče 6,3 kV z 11 polji in pripadajočo sekundarno opremo 

 Transformatorja lastne porabe 1 in 2, 6,3/0,4 kV, 400 kVA  

 Razvod izmenične lastne porabe 0,4 kV v stikalnici  in strojnici 

 Razvod enosmerne lastne porabe 220 V DC v stikalnici in strojnici 

 Razvod razsmerjene napetosti 220 V AC v stikalnici 

 Agregat 1 s turbino, generatorjem in sekundarno opremo 

 Skupne naprave strojnice 

o Omara nadzora skupnih naprav strojnice 

o Sistem za praznjenje tlačnega cevovoda  

o Drenaţni sistem strojnice za praznjenje pretočnih traktov 

o Sistem nizkotlačnega zraka 

o Sistem priprave hladilne vode 

 Sistem za monitoring vibracij, opleta, zračne reţe in magnetne indukcije generatorja1,  

 Sistem vodenja HE za agregat 1, skupne naprave in stikališče 
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Po uspešno zaključenem poskusnem obratovanju agregata 1 se je 3. 8. 2009 začelo z izvedbo 2. 

etape investicije, ki se nanaša na obnovo agregata 2 in 4, del skupnih naprav v strojnici, ki niso 

bile obnovljene v okviru 1. etape ter obnovo skupnih naprav na vtočnem objektu in komori 

vodostanskih loput.  

 

Sanacija agregata 4 

V okviru izvajanja projekta Obnova HE Moste je bila predvidena tudi delna obnova agregata 4. 

Projektno je bila predvidena rekonstrukcija hladilnega sistema generatorja, zamenjava sistema 

vodenja agregata ter zaščite generatorja, zaradi opustitve 110 kV zračnega stikališča, pa je 

potrebno izvesti tudi priklop generatorja na novo 6,3 kV GIS stikališče v t.i. zbiralničnem stiku. 

Po demontaţi rotorja generatorja je bilo ugotovljeno slabo stanje strojne opreme oz. turbine s 

pripadajočimi primarnimi napravami. Ugotovljena je bila nagnjenost prirobnice spirale turbine, 

poškodba turbinskega vodilnega leţaja in gredi v območju leţaja ter netolerantnost ţe 

obdelanih sklopov turbine v predhodnih rekonstrukcijah, ki jih je agregat kot prototip črpalnega 

stroja utrpel od izgradnje dalje, ki je bila dokončana leta 1978. Zato je bil na podlagi 

opravljenih meritev in konzultacij z dobaviteljem opreme dogovorjen znatno povečan obseg 

defekta turbinske opreme, kar je posledično pomenilo tudi zamik rokov dokončanja del na tem 

agregatu. S prvotnim načrtom je bilo predvideno, da bo agregat začel z obratovanjem 19. 1. 

2010 po kasnejših izkušnjah napredovanja del defekta opreme v Litostroju, pa je pričakovati 

začetek poskusnega obratovanja v mesecu juniju 2010. 

 

Rekonstrukcija RTP 110 KV HE Moste 

V okviru rekonstrukcije stikališča 110 kV v Mostah, katero izvajamo skupaj z EG in ELES se 

je v letu 2009 začela in končala gradnja same zgradbe stikališča, dobavljena in  prevzeta je bila 

vsa elektro strojna oprema, ki se je takoj montirala ali pa je bila začasno skladiščena pri enem 

od investitorjev. 12. novembra je bil uspešno izveden interni strokovni tehnični pregled za 

gradbena dela, zaključna gradbena dela, elektro inštalacije in strojne inštalacije zgradbe 

stikališča. Do konca leta je bila zaključena montaţa GIS stikališča 110 kV ter 11. decembra 

tudi uspešno izveden visokonapetostni test opreme s strani dobavitelja. V drugi polovici 

decembra pa so se pričela preizkušanja komand, signalov in blokad za obe stikališči tako 20 kV 

kot 110 kV. V decembru se je tudi uskladil in potrdil plan preklopov 110 kV daljnovodov iz 

starega 110 kV stikališča v novo stikališče. Z ELES je bila podpisana in realizirana pogodba o 

odkupu zemljišča in dela ţeleznih portalov. S tem so se tudi dokončno uredila vsa zemljiška 

razmerja med vsemi tremi investitorji. 

 

Mala sončna elektrarna 

SEL so nameravale v sodelovanju z druţbo Rudnika Trbovlje Hrastnik (RTH) postaviti sončno 

elektrarno na degradirano področje opuščenega kamnoloma, ki je v lasti omenjene druţbe. 

Glede na to, da se je v omenjeni druţbi v letošnjem letu menjala celotna uprava in ni bilo 

moţnosti dogovarjanja za nadaljevanje projekta, se je vodstvo SEL odločilo za postavitev 

sončne elektrarne na energetskem nasipu pred HE Vrhovo. 

 

Tako je bila v novembru podpisana pogodba s projektantom, novembra pa je bila izdelana 

Idejna zasnova z oceno stroškov, ki je pokazala vračilno dobo projekta 10,5 let. Projekt 

izgradnje sončne elektrarne Vrhovo 2 je v fazi zbiranja soglasij za pripravo Projekta za 

pridobitev gradbenega dovoljenja. V novembru se je tudi izpeljal postopek zbiranja ponudb za 

izbiro najugodnejšega ponudnika za dobavo fotonapetostnih modulov in razsmernikov. Konec 

leta je bila prevzeta celotna količina fotonapetostnih modulov in dobavljena na HE Vrhovo. 
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Vključitev MFE Vrhovo 2 v distribucijsko omreţje zahteva tudi dograditev dveh 20 kV celic. 

Dograditev se izvede v sklopu zamenjave 20 kV celice za rezervno napajanje lastne porabe HE 

Vrhovo. Pogodba z dobaviteljem je bila podpisana 5.11.2009, oprema pa je bila dobavljena 18. 

12. 2009. Zamenjava in dograditev bo izvedena v prvem kvartalu 2010. V nadaljevanju je 

predvideno dokončanje postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelava PZI elektro 

opreme in nosilne konstrukcije. 
 

Rekonstrukcija tesnilke in pnevmostopa na vseh agregatih HE Vrhovo 

Dne 3. 3. 2009 se je na agregatu št. 2 HE Vrhovo začel remont, v sklopu katerega se je izvedla 

tudi rekonstrukcija tesnilke in pnevmostopa. V ta namen je bil izdelan prvi set nove opreme za 

en agregat, katerega so po opravljenih meritvah izdelali na končne mere in dostavili na HE 

Vrhovo. Predviden zaključek rekonstrukcije na agregatu št. 1 je bil 31. 3. 2009, zaradi potrebne 

dodatne obdelave nove opreme pa je bil zaključek del prestavljen na 6. 4. 2009.  

 

Nadomestne dele za agregata št. 1 in št. 3 je izvajalec izdelal in predal v mesecu aprilu, 

zamenjani pa bodo v naslednjem letu v času remontov tako, da ne bo potrebnih dodatnih 

zaustavitev agregatov. 
 

 

 

2.3 TERMOELEKTRARNA BRESTANICA 
 

Projektna in investicijska dokumentacija, študije, nadzor, inţeniring  
Aktivnosti so se odvijale na naslednjih večjih projektih:  

 rekonstrukcija strehe in vzpostavitev male fotonapetostne elektrarne na objektu 

tehnične operative, splošnega sektorja, delavnic in skladišč: projekt se je zaključil 

konec meseca marca z uspešno opravljenim tehničnim pregledom in poskusnim 

obratovanjem sončne elektrarne,  

 rekonstrukcija parkirišča pred starim 110 kV stikališčem, kjer se je izvedla 

rekonstrukcija obstoječega parkirišča ter izgradnja pripadajoče razsvetljave,  

 zamenjava plinskih turbin 3x23 MW: v preteklem obdobju so se pričele aktivnosti 

na projektu Zamenjava plinskih turbin PB1-3; izveden je bil razpis in pridobljene 

ponudbe za izdelavo predhodne tehnične dokumentacije za pridobitev osnovnih 

vhodnih podatkov, ki bodo osnova za izdelavo investicijsko – tehnične 

dokumentacije,  

 uporaba obnovljivih in alternativnih virov energije: izdelani sta bili dve študiji, in 

sicer s prvo študijo so se na podlagi meritev osončenja in senčenja analizirale 

potencialne lokacije za postavitev sončnih elektrarn znotraj ograje TE Brestanica, z 

drugo študijo pa lokacije v občinah Krško, Breţice in Sevnica, in sicer na objektih 

javnega značaja.  
 

Rekonstrukcija 110/20 kV stikališča s priključnimi daljnovodi  
Dela na projektu Rekonstrukcija 110 kV in 20 kV stikališč z razpletom daljnovodov so v letu 

2009 potekala po sprejetem terminskem planu in v okviru finančnih sredstev, predvidenih v 

investicijskem programu. Po izvedbi vseh načrtovanih in potrebnih del so bile v septembru 

opravljene prestavitve zadnjih polj iz obstoječega 110 kV stikališča na novo GIS stikališče. 

Sledila je kompletna odstranitev obstoječega prosto-zračnega stikališča in ostala zaključna 

dela. 18. 11. 2009 je bil opravljen tehnični pregled objekta, 23. 11. 2009 pa je bilo pridobljeno 

njegovo uporabno dovoljenje. Do konca leta 2009 so bila vsa dela zaključena, obe novi 

stikališči, 110 kV in 20 kV, pa sta v normalnih reţimih obratovanja.  
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Generalni remont plinskega bloka PB5 v letu 2009  
Plinska bloka PB4 in PB5 (dobavitelj ALSTOM) sta v TE Brestanica ključni postrojenji za 

proizvodnjo električne energije, oziroma izvajanje vseh sistemskih storitev in sta v 

komercialnem obratovanju od leta 2001. Za zagotavljanje zanesljivosti in varnosti obratovanja 

je potrebno vsakih 24.000 EOH (EOH - ekvivalentna obratovalna ura) izvesti t.i. C revizijo 

(generalni remont). Uspešno izvedena C revizija PB5 v obdobju september – november 2009 je 

vključevala priprave na revizijo (pridobitev ponudb za delovno silo, priprava pogodb, …), 

pripravo planov pred revizijskih in porevizijskih testiranj, podpis pogodb z glavnim izvajalcem 

C revizije – ALSTOM in pogodb z vsemi ostalimi podizvajalci, ki so sodelovali pri reviziji.  

 

Postavitev fotovoltaične elektrarne (PV) II s pokritjem parkirišča  
V letu 2009 je bila predvidena izgradnja sončne elektrarne MFE TEB 2, katere fotonapetostni 

moduli bodo nameščeni na strehi industrijskega objekta GPO 2 (MFE TEB 3) ter integrirani v 

streho avtomobilskega parkirišča (MFE TEB 2), ki je bilo na novo zgrajeno pred starim 

stikališčem. Za obe sončni elektrarni se je izvedel razpis in izbor najugodnejšega ponudnika. 

Dela na terenu so se začela januarja 2010.  
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3 TERMOELEKTRARNA – TOPLARNA LJUBLJANA 
 

Nizka realizacija Plana investicij za leto 2009 je posledica nizke realizacije strateških 

projektov, predvsem PPE-TOL. Za projekt PPE-TOL niso bili izpolnjeni pogoji za začetek 

razpisnega postopka za oddajo del za LOT 1. 

 

Soseţig lesne mase v K3  
 
Predvidena dela za leto 2009 so zaključena. Gradbena in montaţna dela na projektu »Sistem 

kurjenja lesne mase na kotlu 3« so bila zaključena 15. 11. 2008. Zahteva za izdajo uporabnega 

dovoljenja je bila oddana 30.03.2009. Tehnični pregled objektov in naprav v sklopu projekta 

»Sistem kurjenja lesne mase na kotlu 3« je bil opravljen 5. 5. 2009. Na osnovi odprave 

ugotovljenih pomanjkljivosti na tehničnem pregledu smo 2. 6. 2009 dobili odločbo Ministrstva 

za okolje in prostor za izvedbo poskusnega obratovanja za dobo 9-tih mesecev, ki se je pričelo 

1. 10. 2009. 

V obdobju od 1. 1 .2009 do 31. 12. 2009 je uspešno potekal soseţig biomase in premoga in pri 

tem je bilo porabljenih 63.875 ton, oziroma 671.194 GJ biomase ter proizvedenih 88.286 MWh 

toplotne energije, 10.283 ton tehnološke pare in 30.926 MWh električne energije iz obnovljivih 

virov energije. 

 

 

PPE TOL  
 
Gradbeno dovoljenje: Dne 27. 5. 2009 je pridobljeno delno gradbeno dovoljenje. Kompletno 

GD bo pridobljeno, ko bodo pridobljene sluţnosti na zemljišču, na katerem smo sicer večinski 

lastniki. 

 

Okoljevarstveno dovoljenje: Dne 3. 11. 2009 je s strani Ministrstva za okolje in prostor 

izdano okoljevarstveno dovoljenje. 

 

Plinovod Vodice TE-TOL: Sprejeta je Uredba o drţavnem prostorskem načrtu DPN za 

prenosni plinovod M5/R51 na odseku od Vodic do Termoelektrarne Toplarne Ljubljana (Ur. 

list št. 112/2009).  

V pripravi je aneks k Pogodbi o priključitvi z Geoplinom plinovodi, ki bo opredelil podaljšanje 

veljavnosti pogodbe in nov rok za začetek rabe prenosnega plinovoda. 

 

Razpisna dokumentacija in drugi postopki za oddajo del: Celoten projekt ne bo oddan z 

razpisom v enem kosu, ampak po posameznih zaključenih celotah - LOT-ih. Ključna LOT-a 

sta: 

 LOT 1 Plinski turboagregat z utilizatorjem – turbina in generator plinskega bloka s 

pripadajočo opremo, utilizator s pripadajočo opremo ter zgradba plinskega 

turboagregata in utilizatorja. Razpisna dokumentacija za ta LOT je končana. 

 LOT 2 Parna enota - turbina in generator parnega bloka s pripadajočo opremo. 

 Novembra 2008 je bil končan postopek kvalifikacije za izvedbo LOT-a 1, s katerim so 

se uspešno kvalificirali 4 ponudniki. Trije ponudniki so ponudili plinsko turbino GE 

6FA električne moči 75 MW, eden pa je ponudil dve manjši turbini Siemens SGT 800 

električne moči 44 MW. Ker so moči različne so posledično različni tudi optimalni 

parametri pripadajoče parne turbine. V ta namen so bile narejene ekspertize, s pomočjo 

katerih bo izdelan elaborat, ki bo podlaga za potrebne odločitve pred začetkom izdelave 

LOT-a 2: 
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 Računalniška simulacija načrtovanega kombiniranega plinsko-parnega procesa 

(Laboratorij za termoenergetiko, Fakulteta za strojništvo. Univerza v Ljubljani). 

 Idejno rešenje retrofita turbine 2 (32 MW), (projektna organizacija Enercon d.o.o., 

Zagreb). 

 Ekspertiza o veličini graĎevinskih zahvata s obzirom na veličinu i snagu turbine 

(A.K.I Zagreb). 

 

Razpisna dokumentacija za LOT 1 je pripravljena. Ko bodo izpolnjeni pogoji za izdajo poziva 

kvalificiranim dobaviteljem za pripravo ponudbe, bo kvalificiranim ponudnikom oddana 

razpisna dokumentacija za LOT 1, Zvezek 1 in Zvezek 2. 

  

Novelacija investicijskega programa 2009: Nadzorni svet je ţe sprejel in potrdil investicijski 

program v maju 2008. Zaradi splošnih spremenjenih gospodarskih razmer je bila posledično 

izkazana potreba po izdelavi Novelacije investicijskega programa predvsem iz razlogov 

drastične spremembe cen električne energije, potrebe po obnovitvi pogodbe za prodajo toplotne 

energije, spremembe cen goriv, potrebe po reviziji investicijske vrednosti projekta in 

spremenjenem terminskem planu izgradnje. 

Za zagotovitev zaprtja finančne konstrukcije smo obnovili razgovore z nekaterimi 

potencialnimi posojilodajalci, predvsem EIB in komercialnimi bankami. Potrditi bo potrebno 

pripravljenost posameznih subjektov za sodelovanje pri projektu. Preveriti bo potrebno 

posojilne pogoje ter druge zahteve, ki lahko vplivajo na pridobivanje posojil. 

Novelacija InP bo končana in formalno obravnavana, ko bodo jasni pogoji, s katerimi bo 

mogoče realno zagotoviti sredstva za izvedbo investicije. 
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4 ELEKTRO – SLOVENIJA 
 

DV 2x400 kV Beričevo-Krško 

V letu 2009 je bilo pridobljeno delno gradbeno dovoljenje (GD) za 86% zemljišč ter 196 

stojnih mest. Za preostala zemljišča je v teku sklepanje sluţnostnih pogodb z lastniki.  Izdelana 

je bila dokumentacija za razpis: jeklene konstrukcije, gradbena dela, izvedbo gozdnega poseka, 

dobave OPGW in pripadajoče opreme, vodnike in elektromontaţna dela. Izdelan in revidiran je 

investicijski projekt za potrebe najema kredita pri EIB. Realizacija odstopa od načrtovane 

predvsem zaradi dolgotrajnih in nepredvidljivih postopkov pridobivanja sluţnosti. 

 

DV 2x400 kV Cirkovce-Pince 

V letu 2009 se je, v okviru priprave drţavnega prostorskega načrta (DPN) za DV 2x400 kV 

Cirkovce–Pince, zaključilo prostorsko preverjanje lokacij I. območja varstva pred EMS na 

celotni trasi daljnovoda. Izdelana sta bila dopolnjen osnutek presoje vplivov na okolje (PVO) in 

dopolnjen osnutek DPN. V jeseni so potekale javne razgrnitve dopolnjenega osnutka DPN, 

PVO in ostalih strokovnih podlag. V lokalnih skupnostih, kjer poteka trasa daljnovoda, pa so 

potekale javne obravnave dopolnjenega osnutka DPN, PVO in ostalih strokovnih podlag. 

Realizacija odstopa od načrtovane zaradi dolgotrajnega in nepredvidljivega postopka 

umeščanja  trase daljnovoda v prostor. 

 

DV 2x400 kV Okroglo (Slovenija)-Udine (Italija) 

V letu 2009 je bila podana dopolnitev in poziv za izdajo energetskega dovoljenja ter pobuda za 

pripravo drţavnega prostorskega načrta. Energetskega dovoljenja niso prejeli, zato tudi ni bilo 

mogoče začeti postopka umeščanja objekta v prostor. Zaradi vse večjih pritiskov za kabliranje 

prenosnih daljnovodov je bila v letu 2009 izdelana celotna študija, ki primerja vse vplive 

nadzemnih in podzemnih prenosnih vodov, za katero je bila tudi porabljena preteţna večina 

sredstev. 

 

DV 220 kV Šoštanj-Podlog – prehod iz 220 kV na 400 kV: 

V letu 2009 je ELES z lastniki zemljišč sklenil 80% sluţnostnih pogodb, dal zahtevo na 

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) za izdajo gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo 

daljnovoda, ki pa jo je MOP z odločbo zavrnil z obrazloţitvijo, da nameravani poseg ni 

mogoče opredeliti kot rekonstrukcijo. Zato je ELES na Ministrstvo za gospodarstvo (MG) 

posredoval predlog za pričetek postopka priprave drţavnega prostorskega načrta (DPN) za 

rekonstrukcijo daljnovoda. MG je zahtevo za izdelavo DPN posredoval na MOP. Realizacija je 

bila večja od načrtovane zaradi intenzivnega sklepanja sluţnostnih pogodb. 

 

DV 2x110 kV Beričevo-Trbovlje 

V letu 2009 je  bil izdelan geodetski načrt novega daljnovoda, izvedeno lasersko snemanje 

trase bodočega daljnovoda, izdelane vse cenitve na trasi, podpisano 82% sluţnostnih pogodb. 

V teku je javni razpis za izdelavo projektne dokumentacije za javna naročila in izvedbo 

storitev. Realizacija je bila večja od načrtovane zaradi intenzivnega sklepanja sluţnostnih 

pogodb in visokih odškodnin zlasti na področju trase, kjer so gozdna zemljišča. 

 

RTP Divača – prečni TR 

Z vgradnjo prečnega transformatorja ţeli ELES obvladovati pretoke po 400 kV daljnovodih na 

meji Slovenija-Italija. Bistveni pozitivni učinki vgradnje so enostavno vzdrţevanje pretoka 

moči v dopustnih mejah obratovanja UCTE omreţja in zagotavljanje nemotene oskrbe domačih 

porabnikov, zniţanje sedanjih obratovalnih stroškov, zagotavljanje maksimalne trţne 



 29 

prepustnosti prenosnega omreţja na meji Slovenija-Italija, do 1.500 MW pri polni konfiguraciji 

omreţja.   

V letu 2009 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Zaradi skrajšane dobave prve enote PST, 

je bilo potrebno intenzivirati dela, zato je prišlo do prekoračitve planirane vrednosti. 

 

RTP Brestanica v GIS izvedbi 

Zaradi vloge, ki jo ima TE Brestanica pri varnosti obratovanja jedrske elektrarne Krško, kjer je 

zelo pomembna visoka zanesljivost obratovanja naprav v 110 kV stikališču ter njihova 

neprestana razpoloţljivost, so ELES, TE Brestanica in Elektro Celje zgradili novo 110/20 kV 

stikališče v GIS izvedbi. V letu 2009 so bila vsa dela, na ţeljo investitorjev, predčasno 

zaključena in posledica tega je realizacija večja od načrtovane.  

 

RTP Moste v GIS izvedbi 

Na podlagi 23.b. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne sluţbe dejavnost 

sistemskega operaterja prenosnega omreţja električne energije (UL RS št. 114/2004)  je bil 

podpisan sporazum o sovlaganju v izgradnjo nadomestnega stikališča 110 kV pri HE Moste s 

partnerjema Savske elektrarne in Elektro Gorenjska. Z izgradnjo novega 110 kV GIS stikališča 

bo zamenjana dotrajana visokonapetostna oprema in povečana zanesljivost obratovanja najbolj 

pomembnega energetskega vozlišča v regiji, ki je ogroţena zaradi neugodnih vremenskih 

razmer na tem območju. Zmanjšani bodo tudi stroški vzdrţevanja opreme prenosnega omreţja. 

Manjše odstopanje realizacije je zaradi dolgega zimskega obdobja, ko ni bilo mogoče izvajati 

dela.  

 

DV 2x110 kV Gorica-Divača 

Zaradi nerešene problematike v k.o. Renče, dela na DV niso zaključena in so do pridobitve 

delnega GD prekinjena. ELES je podal pobudo za pričetek postopka DPN.  

 

DV 2x110 kV Doblar-Gorica (DV + OPGW) 

Zaradi pritiskov lokalne skupnosti, mestne občine Nova Gorica in zahtev MOP-a po 

tolmačenju izvedbenega prostorskega akta, je bila izvedena sprememba odloka o izgradnji 

infrastrukturnih objektov preko poselitvenih območij oţjega dela občine Nova Gorica. Zato je 

MOP zahteval, da je potrebno odsek od RTP Gorica do predvidenega rekonstruiranega stebra 

SM72 kablirati. V teku je pridobivanje gradbenega dovoljenja. Za odsek daljnovoda od Avč do 

SM72 je bilo pridobljeno delno gradbeno dovoljenje, vsa oprema je ţe nabavljena, zato bi 

morali daljnovod na tem odseku čim prej zgraditi. Na odseku daljnovoda 2x110 kV Avče–

Gorica je v postopku zamenjava vodnikov s HACIN vodnikom, zato, da se omogoči nemoteno 

delovanje ČHE Avče.  

 

Vzpenjalni sistemi za DV 

Projekt je bil zastavljen skladno z Evropskimi direktivami, da je potrebno zagotoviti varovanje 

delavcev daljnovodnih skupin pri vzpenjanju na višino. Dobavo in montaţo fiksnih vzpenjalnih 

sistemov (FVS) izvajajo po pogodbi z izvajalcem, ki je bil izbran na javnem razpisu za obdobje 

od 2008 do 2011. Obseg izvedenih del v preteklem letu je skladen s pogodbeno dogovorjenim 

obsegom del za leto 2009.   

 

DV 110 kV Gorica-Ajdovščina, zamenjava obesnega materiala 

Zaradi nemotenega napajanja ČHE Avče in neuspešnega pravočasnega zaključka izgradnje DV 

2x110 kV Gorica–Divača, se je vodstvo ELES-a, kljub temu, da predmetnega projekta ni bilo v 

planu za leto 2009 in v izogib veliki stroškom, ki bi nastali zaradi nezagotavljanja potrebnih 

povezav za nemoteno delovanje ČHE Avče, odločilo za zamenjavo vodnikov na DV 110 kV 
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Gorica–Ajdovščina, ki omogočajo večji prenos energije. Projekt je bil uspešno zaključen z 

lastnim vzdrţevalnim osebjem. 

 

Neposredni nadzor energetskih TR 

V letu 2009 je bila načrtovana montaţa opreme in vključitev transformatorjev T211 RTP 

Kleče, T211 in T212 RTP Beričevo ter T41 in T42 RTP Maribor v sistem za neposredni 

nadzor. Projekta v letu 2009 ni bilo mogoče realizirati v celoti, ker je bila izdelana in 

obračunana le projektna dokumentacija. 

 

Izgradnja novega Republiškega centra vodenja EES 

Projekt izgradnje novega Republiškega centra vodenja EES se je pričel julija 2007 z 

naslednjimi namenskimi cilji: 

 postavitev novega centra vodenja elektroenergetskega sistema, ki bo z novimi funkcijami 

in z novo tehnologijo bistveno izboljšal zanesljivost delovanja Slovenskega EES v okviru 

obratovanja v Evropski interkonekciji. 

 izpolnjevanje tradicionalnih in sodobnih zahtev na področju vodenja Slovenskega EES ter 

zahtev ki izhajajo iz nalog v okvirju Evropske interkonekcije.  

V letu 2009 so prekinili postopek javnega naročila začetega junija 2008 zaradi razveljavitve 

odločitve o izbiri ponudnika, ki jo je sprejela Drţavna revizijska komisija na osnovi pritoţb 

neizbranih ponudnikov sistemov EMS. V drugi polovici leta 2009 je potekala priprava razpisne 

dokumentacije, ki so ga izvajali lastni kadri ob pomoči zunanjih svetovalcev. V letu 2010 bodo 

potekale aktivnosti v zvezi z izvedbo komercialnega postopka ter dobava prvega dela 

komponent ter osnovnih programskih orodij za vzpostavitev novega sistemskega okolja. 

 

Rekonstrukcije sekundarne opreme v letu 2009 

 V RTP Laško je bila izdelala projektna dokumentacija za izvedbo obnove, dobavljena 

vsa potrebna sekundarna oprema in merilni transformatorji ter izvedena gradbeno 

obrtniška dela na adaptaciji komandnega prostora. Naročena je tudi izdelava in vgradnja 

omar sekundarne opreme. 

 V RTP Beričevo je bila dokončana obnova sekundarne opreme v zadnjih treh 110 kV 

DV poljih. Spuščanje v pogon nove zaščite zbiralk se je premaknilo v leto 2010 zaradi 

zakasnitve projekta zamenjave ločilnikov. 

 V RTP Kleče je bila zgrajena celotna optična infrastruktura ter izdelana študija 

stopnjevalnega načrta distančne zaščite na področju Ljubljane in Gorenjske. Naročena 

je bila izdelava tehnične razpisne dokumentacije za projektiranje, dobavo in vgradnjo 

opreme. 

 V okviru rekonstrukcije nadzorni center zaščite je bila vgrajena oprema za daljinski 

nadzor zaščitnih sistemov v TE Šoštanj, nabavljena komunikacijska oprema za izvedbo 

daljinskega nadzora na objektih DEM, Elektro Ljubljane in Elektro Celja ter nadgrajena 

aplikacija za avtomatski prenos zaščitnih podatkov v nadzornem centru. 

 V RTP Maribor je bila naročena izdelava projektne dokumentacije za obnovo zaščite v 

T41 in T42 ter vgradnjo zaščite zbiralk v 400 kV. Načrtovana je bila tudi izvedba 

nabave opreme, ki pa se je zaradi angaţiranosti na drugih projektih zamaknila v leto 

2010. 

 Pri obnovi števčnega merilnega sistema so izvedli naročilo merilne opreme in merilnih 

omar. Dobava merilne opreme se je zamaknila v leto 2010. 

 V ČHE Avče je bil dokončan projekt vgradnje zaščite zbiralk v novo GIS stikališče, 

nabavljeni in vgrajeni pa so bili tudi merilniki sinhrofazorjev. 

 V RTP Divača je bila izvedena zamenjava zaščite v 400 kV DV polju Redipugila. 
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 V okviru projekta nadzor kvalitete EE so izvedli nabavo in vgradnjo dvajsetih 

merilnikov ter naročili izvedbo analize širjenja flikerja v slovenskem EES. 

 Projekta obnove sekundarne opreme v RTP Okroglo in RP Hudo sta zaradi kadrovskih 

teţav zastala. Pričetek izvedbe so prestavili v leto 2010. 

 

Realizacija na področju informacijske in komunikacijske tehnologije zaostaja za načrtovano, 

saj so bili projekti izgradnje podatkovnih centrov v RTP Podlog in RTP Beričevo ter video 

nadzor stikališča, ki so ţe bili v fazi priprave, zaustavljeni. Drugi večji projekti pa so bili 

revidirani, nekateri dolgotrajni razvojni projekti pa so bili zaključeni, saj je bila z izvajalci 

doseţena sporazumna poravnava. Nekaj večjih projektov pa je bilo v dogovoru z izvajalci 

nekoliko preusmerjenih (nadgradnja nadzornih sistemov SDH telekomunikacijskih naprav, 

postavitve poţarnih zidov Checkpoint med telekomunikacijska omreţja, prenova poslovnih 

procesov s podjetjem in postavitev nove spletne strani ELES). Projekti, ki so se nemoteno 

nadaljevali, so bili nadgradnja IP/MPLS in DCN telekomunikacijskih omreţij skladno s 

celovito prenovo stikališč, varnostno obveščanje za HE Golica in vpeljava novih 

funkcionalnosti v informacijsko infrastrukturo.   
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5 PODJETJA DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE 

 

 
5.1 ELEKTRO CELJE 
 

NOVE INVESTICIJE 

 

RTP 110/SN kV, RP 110 kV 

Za RTP 110/20 kV Ţalec je bila v letu 2009 izdelana celotna dokumentacija za pridobitev 

gradbenega dovoljenja na osnovi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Prav tako pa je 

bila izdelana tudi dokumentacija za izvedbo objekta.  

RTP 110/20 kV Dravograd - Opravljena so bila zaključna dela in testiranja, pridobljena je bila 

vsa dokumentacija na osnovi katere so opravili tehnični pregled in pridobili uporabno 

dovoljenje za obratovanje objekta.  

RTP 110/20 kV Brestanica je bila gradbeno dokončana v aprilu, vgrajena je bila vsa oprema, 

uredili so celotno dokumentacijo na osnovi katere so opravili tehnični pregled in pridobili 

uporabno dovoljenje za obratovanje. V objekt so investirali 3.293.938 EUR. 

RTP 110/21/20 kV - Obstoječemu 20 kV stikališču so dogradili podaljšek v katerem so: 

komandni prostor, prostor za kompenzacijo, kabelski prostor in prostor lastne rabe.  Gradbeno 

je bilo izdelano 110 kV stikališče s petimi polji in kovinskimi konstrukcijami. Dobavljen je 

bil energetski transformator 110/21/20 kV in potrebna SN in NN oprema za vključitev 

transformatorja v obratovanje. 

 

Nadzemni vodi SN - Zgradili so 5,38 km vodov. 

 

Kablovodi SN - Zgradili so 58,41 km kablov.  

 

TP SN/0,4 kV – Zgradili so 54 novih transformatorskih postaj (20/0,4 kV; 0,95/0,4 kV) 

različnih izvedb: jamborske, betonske montaţne in kovinske izvedbe z montaţo 

transformatorjev v vrednosti 2.228.282 EUR. 

 

Nadzemni vodi  NN – Zgradili so 7,49 km nadzemnih vodov preteţno v izvedbi s 

samonosnim kabli. 

 

Kablovodi NN – Zgradili so 32,4 km kablovodov preteţno poloţenih direktno v zemljo. 

 

Sekundarna oprema 

Telekomunikacije 

V letu 2009 se je nadaljevala širitev ethernet omreţja in sicer na lokacijah: RTP Sevnica, RTP 

Brestanica, RTP Laško, Upravna stavba Celje. Narejena je bila tudi nadgradnja nadzornega 

sistema za omreţna stikala Extreme Networks. V omreţje je bilo vključenih tudi več stikal 

Ruggedcom RSG 2100, za potrebe daljinskega vodenja preko etherneta. 

Daljinsko vodena ločilna mesta  

Izvedena je bila strojna in programska nadgradnja koncentratorjev SCU 810 zaradi prehoda iz 

serijske RS232 komunikacije na mreţno Ethernet komunikacijo proti Centru vodenja.  
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DCV in vodenje  

Izvedena je bila nadgradnja in testiranje naprav daljinskega vodenja na sistemu PSI AG in 

ostalih SCADA sistemih. Dobavljena in vgrajena  je bila oprema za video nadzorni sistem v 

RTP 110/20 kV Šentjur, Breţice in Velenje. 

Merilne naprave- števci  

V letu 2009 se je nadaljeval proces nameščanja števcev, ki omogočajo daljinski prenos 

podatkov po različnih komunikacijskih poteh.  

Ostalo (rezervna oprema)  

Nabavljeni so bili distribucijski transformatorji 20/0,4 kV in odvodniki prenapetosti, katere so 

uporabili pri rekonstrukciji in prehodu na 20 kV napetostni nivo v Celju.  

      

 Obrazloţitev odstopanj - nove investicije 

»Nove investicije« so bile v gospodarskem načrtu Elektro Celje, d.d. in v Razvojnem načrtu 

za leto 2009 planirane v vrednosti 15.286.400 EUR. Realizacija »nove investicije« je 

14.825.638 EUR in je manjša od načrtovane za 460.762 EUR. Do bistvenega odstopanja med 

planirano in realizirano vrednostjo je prišlo na objektu RTP Brestanica. Objekt je bil v celoti 

realiziran ţe v letu 2009, v celoti planirana realizacija objekta pa je bila ob izdelavi planov 

predvidena v letu 2010. Bistveno odstopanje zaradi pomanjkanja vira financiranja je  

zmanjšanje vlaganj  v »Ostala poslovna sredstva« (opremo poslovnih stavb, infrastrukturo IT, 

orodja, merilne naprave). 

 

 

REKONSTRUKCIJE 

Nadzemni vodi VN 

DV 110 kV Podlog- Lava- Šentjur (zamenjava vodnikov in izolacije): 

Za izdelavo projektne dokumentacije za zamenjavo vodnikov in izolacije, statično ojačitev 

jamborov in odcepni jambor za RTP Ţalec so investirali 71.200 EUR. 

DV 110 kV Šentjur- Rogaška Slatina: 

Realizirali so antikorozijsko zaščito. 

 

RTP 110/SN,  RP 110 kV 

RTP 110/20/10 kV Selce: Stikališče 20 kV so opremili z dodatnimi 20 kV celicami, zaradi 

prehoda na 20 kV napetostni nivo. 

RTP 110/20/10 kV Trnovlje: Zamenjali so ločilnik spojnega polja 110 kV, zaščito in vodenje 

za TR 2 in obnovili ter na 20 kV prestikali TR 2. S strani EIMV je bila predana strokovna 

ocena za dograjena TR 3 in 20 kV stikališče. 

RTP 110/20 kV Šentjur: Zamenjali so zaščito in vodenje za TR1 in TR 2 ter vgradili video 

nadzor objekta. 

RTP 110/20 kV Podlog: Vgradili so resonančno dušilko v zvezdišče TR 2. Zamenjali zaščito 

in vodenje za TR1 in TR 2 ter izdelali komandni prostor. 

RTP 110/20 kV Laško DES: Na zunanjih 20 kV zbiralnicah so izdelali zaščitno izolacijo in 

dogradili zaščito v 20 kV celicah. Objekt so vključili v ethernet mreţo. 

RTP 110/20 kV Mozirje: Vgradili so resonančno dušilko v zvezdišče TR 2 in dobavili izvodni 

ločilnik z ozemljitvenimi noţi za DV 110 kV Šoštanj. 

RTP 110/20 kV Ravne: Zamenjali so pogon regulacijskega stikala za TR 1 ter 110 kV ločilko 

spojnega polja. 

RTP 110/20/10 kV Velenje: Vgrajen je bil video nadzor objekta. 

RTP 110/20 kV Sevnica: Zamenjali so zaščito in vodenje za TR 1 in TR 2 ter vključili objekt 

v ethernet mreţo. 
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RTP 110/20 kV Breţice: Vgrajen je bil video nadzor objekta. 

RTP 110/20 kV Slovenj Gradec: Montirali so ločilnik spojnega polja. 

RTP 110/20 kV Rogaška Slatina: Izvedena je bila sanacija temeljev v 110 kV stikališču. 

RTP 110/10 kV Lava: Izveden je bil gradbeni poseg na stavbi stikališča 20 kV- zamenjava 

oken in vrat. 

 

Nadzemni vodi SN 

Rekonstruirali so 109,38 km vodov. 

 

Kablovodi SN 

Rekonstruirali so 5,69 km kablovodov. 

 

RTP SN/SN, RP SN (z vodenjem in zaščito)  

RP 20 kV Vransko: Za objekt so izdelali PID dokumentacijo ter pridobili uporabno 

dovoljenje. 

RP 20 kV Liboje: Na objektu so dokončali zunanjo ureditev, ga preko optičnega kabla 

povezali v zanko DV 110 kV  Podlog – Laško in izdelali PID dokumentacijo ter pridobili 

uporabno dovoljenje. 

RP 20 kV Podplat: Objekt so vključili v ethernet mreţo. 

RP  20 kV Emo: Izveden je bil prehod iz 10 kV na 20 kV napetostni nivo.  

RP 20 kV Meţica: Objekt so vključili v ethernet mreţo. 

 

TP SN /0,4 kV 

Rekonstruirali so 83 transformatorskih postaj (20/0,4 kV; 0,95/0,4 kV)  

 

Nadzemni vodi  NN 

Rekonstruirali so 95 km nadzemnih vodov s samonosnimi kabli. 

Kablovodi NN 

Rekonstruirali so 130,2 km kablovodov. 

 

Obrazloţitev odstopanj - rekonstrukcije 

 »Rekonstrukcije« so bile v gospodarskem načrtu Elektro Celje, d.d. in v Razvojnem načrtu za 

leto 2009 planirane v vrednosti 11.420.600 EUR. Realizacija »rekonstrukcije« je 9.981.620 

EUR in je manjša od načrtovane za 1.438.980 EUR. Zmanjšanje je predvsem na račun  

pomanjkanja finančnih virov. Realizirana ni bila obnova daljnovoda DV 110 kV Podlog- 

Lava- Šentjur. Izdelana je samo projektna dokumentacija, realizacija je predvidena v letu 

2010. Na posameznih objektih RTP/SN je prišlo do manjših odstopanj navzgor in navzdol, 

generalno ni bistvenega odstopanja. V rekonstrukcijo nadzemnih in kabelskih SN vodov so 

investirali več sredstev, manj pa v rekonstrukcije TP SN/0,4 kV. 
 

 

 

5.2 ELEKTRO PRIMORSKA 
 

Srednjenapetostni daljnovodi 

Zgrajeno je bilo 47,62 km srednjenapetostnih od tega jih je bilo 13,41 km na novo zgrajenih 

in 34,21  km rekonstruiranih. 

Nekaj pomembnejših objektov: DV Utrski Vrh (2,4 km), DV Idrijske Krnice (1,3 km), DV 

Trebuša Stopnik (2,1 km), DV Zanigrad – Zazid ( 4 km), DV Stara Nandrija – Abitan ( 2 km),  

DV Urbanci (1 km), DV odcep Galjevica (1,1 km). 
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V investicijski skupini srednjenapetostni daljnovodi (novogradnje) je realizacija načrta 

presegala načrtovane vrednosti za 20,5% zaradi: 

 pospešenega odpravljanja slabih napetostnih razmer v srednjenapetostnem omreţju, 

 zahtevnih gradenj srednjenapetostnih daljnovodov kot. npr. Utrski Vrh in DV Idrijske 

Krnice, 

 povečanega obsega premestitev daljnovodov. 

 

Srednjenapetostni kablovodi 

Zgrajeno je bilo 30,09 km kablovodov 20 kV od tega jih je bilo 26,02 km na novo zgrajenih 

in 4,07 km rekonstruiranih.  

Nekaj pomembnejših objektov: kBV promenada Portoroţ (0,9 km), KBV RTP Koper – TP 

Luka 2 ( 3 km), KBV Seţana – Senoţeče (1,07 km), poklablitev portoroškega daljnovoda 1,5 

km), KBV Obrtna cona Sermin (1,5 km), KBV TP Baredi 3 (0,9 km) 

 

NNO 400/230 V  

Na novo je bilo zgrajenih 24,9 km nadzemnih in 11,79 km podzemnih kabelskih NN omreţij, 

rekonstruiranega pa 11,82 km nadzemnega in 0,8 km kabelskega NN omreţja. Skupaj 49,31 

km. 

 

TP 20/0,4 kV  

Zgrajeno je bilo 56,60 novih TP 20/0,4 kV in 6,52 rekonstruirani, skupaj 63,12 TP. 

 

RTP 35/20/10 kV in RP 

 RTP 35/20 kV Hrpelje: Izvajala se je sanacija obstoječe oljne jame transformatorja TR  

 RP Črni Vrh: Zaključila se je rekonstrukcija 20 kV stikališča. 

 RTP 35/20/10 kV Izola: Izvedla se je zamenjava enega sistema akumulatorskih baterij. 

 RP 20 kV Razdrto: Izvedla se je rekonstrukcija 20 kV stikališča (sistem pomoţnega 

napajanja, sitem zaščite, vodenja in telekomunikacij, delna rekonstrukcija celic 20 kV 

stikališča in izvedla gradbena adaptacija stavbe 20 kV stikališča).  

  

RTP 110/20 kV  

 RTP 110/20 kV Dekani: Izvedla se je zamenjava enega sistema akumulatorskih 

baterij. 

 RTP 110/20/20 kV Seţana: Nabavilo se je upor za ozemljitev nevtralne točke 

energetskega transformatorja. 

 RTP 110/20 kV Plave: Zaključilo se je z elektromontaţnimi deli za zagotovitev 

rezervnega napajanja 20 kV stikališča 

 RTP 110/20 kV Ilirska Bistrica: Izvedla se je vgradnja shunt odklopnika 

 RTP 110/20/10 kV Gorica: Izvaja se rekonstrukcija lastne rabe, ki bo zaključena v letu 

2010. 

 RTP 110/20 kV Ajdovščina: Rekonstruiralo se je signalni omarici na transformatorju 

TR 1 in TR 2. 

 RTP 110/35/20 kV Tolmin: Vgradilo se je srednjenapetostno kompenzacijsko napravo 

z nazivno močjo 2,4 mvar, za kompenzacijo prekomerno prevzete jalove energije, ki 

je posledica obratovanja malih hidroelektrarn, ter pričelo z izgradnjo tretjega 110 kV 

transformatorskega polja TR 3 in v RTP Tolmin. 

 RTP 110/20 kV Vrtojba: Izvedla se je delna nabava novega energetskega 

transformatorja s prestavnim razmerjem 110/20 kV in nazivne moči 31,5 MVA. 
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 RTP 110/20 kV Lucija: Zaključilo se je  rekonstrukcijo merilnega sistema 

transformatorskega polja TR 1. 

 RTP 110/ 20 kV Pivka: Ureja se lastništvom z ELES-om za odkup zemljišča.  

 RTP 110/20 kV Idrija: V tem letu je predvidena sanacija puščanja energetskega 

transformatorja TR 1. 

 RTP 110/20 kV Postojna: Izvajajo se gradbena dela ob izgradnji novega 110 kV 

transformatorskega polja TR 2  ter nabava opreme za novo transformatorsko polje.  

 

V investicijski skupini razdelilne transformatorske postaje - RTP Postojna je realizacija načrta 

presegala načrtovane vrednosti za 11,3% predvsem zaradi ugodnih vremenskih razmer in  s 

tem povezano pospešeno izvajanju gradbenih del. 

 

Sekundarna oprema 

Nadaljevala se je rekonstrukcija daljinskega centra vodenja DCV v Krombergu v smislu 

tehnološke posodobitve opreme ter aplikacije funkcionalnosti, ki bo zagotavljala izvajanje 

osnovnih funkcij vodenja omreţja. V omreţje z 20 kV nazivno napetostjo se je vgradilo nova 

daljinsko vodena ločilna mesta. Nabavilo se je tudi nove števce za tarifne in upravičene 

odjemalce. Posodabljalo se je opremo obstoječih telekomunikacijskih povezav in sistema za 

spremljanje kvalitete električne energije. 

 

Dokumentacija  

Za projektno dokumentacijo in razvojne študije je bilo porabljeno skupaj 1.370.190 EUR. 

 

Ostale načrtovane investicije: 

Investirana sredstva v investicijske skupine: poslovne stavbe, obratne stavbe, mehanizacija, 

orodje, transportna sredstva, pisarniška oprema in informatika; ki so nujno potrebne za 

normalno delovanje distribucijskega elektroenergetskega sistema (DEES) Elektro Primorske, 

so prikazana ločeno za novogradnje in rekonstrukcije. Investicije v zgoraj naštete investicijske 

skupine so upoštevane tudi v potrjenem načrtu razvoja distribucijskega omreţja električne 

energije v republiki Sloveniji za desetletno obdobje od leta 2009 do 2018 – geografsko 

območje oskrbe Elektro Primorska d.d.. 
 

 

 

5.3 ELEKTRO GORENJSKA  
 

Skupina objekti 110 kW 

110 kV DV RTP Železniki – RTP Bohinj (Bohinjska Bistrica) 

110 kV DV / KBV RTP Jesenice – RTP Kranjska Gora 

Na časovni potek in manjše koriščenje sredstev iz naslova upravne dokumentacije so na 

omenjenih investicijskih postavkah pomembno vplivale predvsem teţave pri usklajevanju 

moţnih lokacij in tehničnih rešitev v postopku izdelave podrobnih prostorskih načrtov. Zaradi 

nezaključenih postopkov tako niso bile realizirane investicije v tehnično projektno 

dokumentacijo PGD, prav tako še niso stekli zahtevni postopki, vezani na samo pridobivanje 

gradbenega dovoljenja in pripadajočih sluţnosti in odškodnin.   

 

Za 110 kV DV RTP Ţelezniki – RTP Bohinj je bil v mesecu juniju OPPN potrjen na 

občinskih svetih občin Bohinj in Ţelezniki. Izvajati so se začele aktivnosti za nadaljevanje 

postopka (projekt PGD) zakoličba za potrebe geološke analize in optimiranje lokacij stebrov 

ter izdelava podlag za sklepanje sluţnostnih pogodb. Večja predvidena sredstva za ta objekt in 
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za 110 kV DV / KBV RTP Jesenice – RTP Kranjska Gora,  se zaradi dolgotrajnih upravnih 

postopkov niso porabila na tem, pač pa na investicijski postavki (RTP). 

 

 

RTP 110/X   - novogradnje 

 

RTP Ţelezniki 110/20 kV: Izvajala so se zaključna dela in funkcionalni preizkusi. Objekt je 

bil dan v obratovanje. Pristopilo pa se je tudi k urejanju bliţnjega vodotoka Dašnjica, v izogib 

novi povodnji stikališča, zaradi česar je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva. 

RTP Bohinj 110/20 kV: V letu 2009 se je planirala  izdelava projektno investicijske 

dokumentacije in pričetek postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja za 110 kV 

stikališče, vendar zaradi manjših sredstev glede na RN in višjih prioritet na drugih projektih  

ta investicija ni bila realizirana. 

RTP Moste 110/20 kV: Izgradnja nove RTP Moste je potekala v skladu z investicijskim 

programom - izvedena so bila gradbena dela v celoti izvedena je bila dobava, postavitev in 

montaţa 110 kV stikališča v GIS izvedbi vključno s sekundarno opremo, lastno rabo in 

kompenzacijo. Postavljena sta bila tudi oba 20 MVA obnovljena transformatorja. V 

gospodarskem načrtu je bilo glede na intenzivnost in obseg gradnje predvideno premalo 

sredstev, zato so se sredstva črpala iz sredstev namenjenih za 110 DV in neenergetskih 

postavk. 

 

RTP 110/X   - rekonstrukcije 

 

RTP 110/20 kV Primskovo: Opravljena le manjša gradbena in elektromontaţna dela na 

posameznih sklopih objekta.  

RTP 110/20 kV Trţič: Opravljena le manjša gradbena in elektromontaţna dela na 

posameznih sklopih objekta.  

RTP 110/20 kV Radovljica: Izdelana je bila projektna naloga. V izdelovanju je PZR za dela 

po projektni nalogi. 

RTP 110/20 kV Škofja Loka:. Zamenjan je bil TR1 z novim TR moči 40 MVA. Stari 

transformator je bil premeščen v RTP Moste, kot TR4. 

RTP 110/20 kV Labore: Izvedena skladno s investicijskim planom – opravljena gradbena 

dela, za zamenjavo še enega TR, ki bo opravljena v letu 2010.  

RTP 110/20 kV Jesenice: Izgradnja novega sektorja v RTP Jesenice se zaradi nezadostnih 

sredstev za realizacijo RN prestavlja v leto 2010, kar je bil tudi razlog za niţjo realizacijo 

investicijske postavke.  

 

SKUPINA OBJEKTI SN (novogradnje in rekonstrukcije) 

 

RTP SN/SN, RP SN (z vodenjem in zaščito) V letu 2009 so se začele priprave za izgradnjo 

nove RP Visoko in prenova RP Savica in RP Naklo. Sredstva so se črpala v okviru planiranih 

vrednosti skupine RP. 

 

TP SN/0,4 kV: Tokratne predvidene prekoračitve postavk SN vodov za cca. 68% in TP 

20/0,4kV za cca. 11% glede na planirana sredstva iz 10 letnega plana za obdobje 2009 do 

2018 izhajajo predvsem iz sledečih razlogov: Največ teh sredstev je bilo namenjeno za 

izgradnjo kabelske kanalizacije za potrebe SN povezav v sklopu prenove komunalne 

infrastrukture v posameznih občinah, pri čemer je bila glavnina v občini Trţič, ki je za svoj 
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del pridobila kohezijska sredstva. Drugi večji objekt pa je bila izgradnja novega 20 kV 

omreţja in razvoda na področju RTP Most.  

Preostala sredstva za 20 kV kablovode in TP so se koristila na podlagi rekonstrukcij, oziroma 

nadomestilu daljnovodov z zemeljskimi kabli ter obnovi in rekonstrukciji obstoječih vodov, 

transformatorskih postaj in naprav. 

V letu 2009 se je kar nekaj sredstev še vedno namenilo tudi za širitev SN omreţja, zaradi ţe 

začete gradnje industrijskih in obrtnih con ter stanovanjskih naselij. Sredstva pa so črpana 

izključno iz nerealiziranih planskih postavk na neenergetskem delu. 

 

 

SKUPINA OBJEKTI NN (novogradnje in rekonstrukcije) 

 

Vlaganja v omreţje so bila namenjena posodobitvi prosto zračnega omreţja (nadomestilo 

golih vodnikov s SKS ali zemeljskimi kabli), s ciljem izboljšanja kakovosti dobave električne 

energije in zmanjšanja števila prekinitev dobave električne energije našim odjemalcem. Del 

sredstev pa se je namenil za sofinanciranje novogradenj industrijskih in obrtnih con ter 

stanovanjskih naselij. Prvotno predvidena sredstva so bila prekoračena za cca. 10% za 

omenjene prekoračitve pa so črpana izključno iz nerealiziranih planskih postavk na 

neenergetskem delu. 

 

 

SKUPINA SEKUNDARNA OPREMA (novogradnje in rekonstrukcije) 

 

Telekomunikacije in zaščita: Zaključene so bile investicije na določenem področju TK 

opreme in radijskega omreţja, realizacija pa odstopa na področju TK opreme in zaščite, ki bo 

zaradi usklajenosti z izgradnjo ostalih tehničnih sistemov (npr. AMI ali posodobitvijo RTP-ja) 

predvidoma realizirani v prihodnjem letu. Preostali del sredstev se je tako prenesel na VN, 

SN, NN objekte. 

Merilne naprave: Realizacija na tej postavki je bila le 50%. Razlog je v zamikih pri AMI 

projektu, kjer se zaradi testiranja opreme ni vgradilo planirana kvota števcev in programske 

opreme. 

Poslovno tehnična oprema: Večji del sredstev se je porabil za posodobitev PIS ter redni 

zamenjavi delovnih postaj. 

Sekundarna oprema: Sredstva so se angaţirala v okviru rekonstrukcij sekundarne opreme po 

RTP-jih, velik deleţ teh sredstev pa se je namenil tudi posodobitvi informacijskega sistema na 

strani Informatike.   
 

 

 

5.4 ELEKTRO LJUBLJANA 
 

Vrednost iz Načrta razvoja omreţja za leta 2009 do 2018, ki pokriva vlaganja SODO brez 

deleţa skupnih sluţb, za leto 2009 in prav tako vrednost Plana investicijskih vlaganj za leto 

2009, je znašala 45.928.000 EUR, realizacija za leto 2009 pa znaša  43.898.845 EUR. 

Razmerje realiziranih finančnih sredstev v letu 2009 med novogradnjami in rekonstrukcijami 

oz. obnovami znaša 63 % proti 37 % v korist novogradenj. 

Plan investicijskih vlaganj je bil pred zadnjim kvartalom 2009 prilagojen dejansko 

razpoloţljivim virom za financiranje investicijskih vlaganj - Plan investicijskih vlaganj je bil 

zmanjšan na 42.498.000 EUR.  
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Najvaţnejša vlaganja v letu 2009 so na distribucijskem omreţju obsegala gradbena dela na 

izgradnji nove RTP Litostroj, elektromontaţna dela na več etapah rekonstrukcije RTP Gotna 

vas, RTP Vič in RTP Trebnje, povečanje nazivne moči transformatorjev v RTP Center, 

pričetek izgradnje RP Škofljica izgradnjo novih distribucijskih transformatorskih postaj s 

priključnimi SN vodi in NN razvodi, obnovo obstoječih transformatorskih postaj, SN in NN 

vodov,  izgradnjo osnovnih SN distribucijskih vodov, zaključek vključevanja novega DCV v 

proces vodenja in izgradnja optičnih povezav med centri vodenja in vodenimi 

elektroenergetskimi objekti. 

 

V RTP 110/20 kV Litostroj so bila končana gradbena dela, dobava in montaţa 110 kV 

opreme za GIS stikališče, 20 kV celice, vključno s preostalo primarno in sekundarno opremo 

za objekt. Do konca leta 2009 je bila zaključena večina del pri izvedbi notranjih primarnih in 

sekundarnih povezav.  

Dogradnja in rekonstrukcija RTP 110/20 kV Gotna vas je bila zaključena v drugi polovici 

leta 2009. Dograjeno je bilo 110 kV polje TR3, rekonstruiranih in obnovljenih je bilo tudi 

vseh pet obstoječih 110 kV polj, predelano je bilo 20 kV stikališče in sicer iz obstoječih dveh 

sektorjev na štiri. Vgrajene so bile nove naprave zaščite, vodenja in meritev ter lastne rabe 

objekta.  

V RTP 110/10-20 kV Vič je bila v letu 2009 dokončana rekonstrukcija, ki se je nadaljevala še 

iz preteklih let. Na objektu je bilo dograjeno novo 110 kV TR polje in 20 kV stikališče z 22 

celicami, rekonstruirani in obnovljeni sta bili tudi obstoječi dve 110 kV TR polji. Vgrajene so 

bile nove naprave zaščite v vseh 110 kV TR poljih, 10 kV TR celicah, novem 20 kV 

stikališču, novo je daljinsko vodenje objekta in meritve ter naprave lastne rabe. 

Pri rekonstrukciji RTP 110/20 kV Trebnje se je po izvedenih gradbenih delih za 

rekonstrukcijo 110 kV stikališča do konca leta rekonstruiralo in vključilo v obratovanje 

štirinajst 20 kV celic in 110 kV polji TR2 in DV Ivančna Gorica, ob koncu leta 2009 je bilo v 

teku nadaljevanje elektromontaţnih del pri rekonstrukciji objekta, to je v 110 kV polju TR1 in 

DV polju Hudo 1 ter menjavi preostale sekundarne opreme v 20 kV stikališču.  

Za povečanje nazivne moči transformatorjev v RTP 110/20 kV Center na 2 x 40 MVA je 

bila v zadnjem kvartalu 2009 izvedena ojačitev zbiralk 10 kV stikališča vključno z 10 kV 

dodovodi od transformatorjev do 10 kV stikališča. Investicijo smo dokončali in vključili v 

obratovanje v prvi polovici novembra 2009.   

Do vključno novembra 2009 je bilo dobavljenih 5 dušilk za resonančno ozemljitev 

nevtralne točke in izvedena gradbena dela na temeljih v obstoječih RTP za postavitev le-teh. 

Do konca leta sta bili zmontirani dušilki v RTP Grosuplje in RTP Ribnica vključno z  

izvedenimi primarnimi in sekundarnimi povezavami.   

Za potrebe objektov VN so bile realizirane še investicije v energetske transformatorje 

110/SN. Investicije v energetske transformatorje v letu 2009 obsegajo dobavo štirih 

transformatorjev in sicer dva po 20 MVA za RTP Trebnje in RTP Cerknica ter dva po 40 

MVA za zamenjavo v RTP Center. 

Z gradnjo RP 20 kV Škofljica so pričeli po pridobitvi kulturnovarstvenega soglasja in izvedbi 

arheoloških sondiranj v zadnjem trimesečju leta 2009. Poleg izvajanja gradbenih del na 

objektu je bila do konca leta v teku tudi realizacija pogodb za dobavo 20 kV celic in naprav 

lastne rabe.  

Na distribucijskem omreţju SN in NN so se izvajale naloţbe v objekte, katerih vloga v 

distribucijskem omreţju je predvsem povečanje razpoloţljive moči v določenih točkah 
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distribucijskega omreţja na podlagi izdanih elektroenergetskih soglasij in pogodbenih 

obveznosti, priključitev novih odjemalcev ter izboljšanje napetostnih razmer oz. zagotovitev 

dobave električne energije pri odjemalcih električne energije v skladu s predpisi. Vključene so 

tudi izgradnje osnovnih vodov SN omreţja med posameznimi napajalnimi področji in 

rekonstrukcije le-teh.  

Fizično realizirane investicije na distribucijskem omreţju SN in NN vključno z investicijami 

prehoda na 20 kV Ljubljana mesto so obsegale: 107 novih in rekonstruiranih 

transformatorskih postaj SN/NN; 125 km novih in rekonstruiranih SN vodov; 150 km novih 

in rekonstruiranih NN razvodov; 42 km kabelskih kanalizacij. 

Razmerje med novogradnjami in rekonstrukcijami na tem delu investicijskih vlaganj v 

finančni realizaciji znaša 57 % novogradenj proti 43 % rekonstrukcij.  

Med večjimi oz. pomembnejšimi objekti SN in NN so bili v letu 2009 realizirani izgradnja 20 

kV vključitev v RTP Vrhnika in izgradnja 20 kV vključitev v RTP Polje, ob tem je bil 

opuščen 35 kV napetostni nivo na območju RTP Polje, razen Papirnice Vevče, zgrajena je 

bila kabelska kanalizacija med TP Lek – TP Kolodvorska na območju bodoče RTP Mengeš, 

zgrajen je bil 20 kV daljnovod med TP Trubarjevo nabreţje - TP Pleš v Zidanem mostu, 

zgrajena je bila 20 kV povezava med RTP Radeče in RTP Trebnje na relaciji TP Čeplje – TP 

Vodice, zgrajena je bila 10(20) kV povezava med RTP Trbovlje - TP Kogeneracija, v 

zaključni fazi je bila izgradnja 2x20 kV kablovoda RTP Gotna vas - Novo mesto ter sočasno 

oz. prilagojeno dinamiki izgradnje avtoceste Pluska - Hrastje pri Novem mestu so se izvajale 

pokablitve obstoječega 20 kV omreţja. 

Na poglavju distribucijski energetski sklopi je bila tudi v letu  2009 poglavitna investicija 

nadaljevanje posodabljanja DCV Elektro Ljubljana. Posodobljena je bila obstoječa 

programska in strojna oprema. Vzporedno s postavljanjem vodenja iz novega DCV  je bil v 

letu 2009 zaključen projekt prilagoditve končnih postaj. Vodenje ter avtomatizacija SN 

omreţja vključuje realizacijo štirih novih avtomatiziranih ločilnih mest in prilagoditev 29 

obstoječih ločilnih mest na DCV. Investicije v merilne naprave so obsegale merilno opremo 

za široko potrošnjo, merilno opremo za industrijske odjemalce in nadgradnjo sistema za zajem 

PLC komunikacije. 

V sklopu vlaganj v telekomunikacijsko omreţje (TK) je bilo v letu 2009  

 zgrajenih 13 povezav s TOSM kablom v skupni dolţini 10,3 km (4,3 km za lastne 

potrebe in 6 km za trţenje) ter 62,7 km ADSS kabla, 

 izvedenih 9 večjih popravil in prestavitev kablov, spojk (OPWR, ADSS in TOSM) 

in drugih vzdrţevalnih del na optičnih kablih, 

 izvedenih 78 vključitev TK povezav in 24 izključitev. 

Večje investicije v letu 2009 so bile naslednje optične povezave: OK RP Vrhnika – spojka 

Podtabor, dokončanje OK Zagradec – Bršljin, pričetek izgradnje OK Grosuplje – Polje,  

ADSS RTP Trbovlje – RTP Potoška vas, pričetek izgradnje OK Vrhnika – Kozarje – odcep iz 

Ljubljanskega obroča - Ljubljana-Zahod in še nedokončana izvedba OK Radeče – Trebnje. 

Realizacija plana investicij v okviru poslovnih stavb, opreme in dokumentacije  v okviru 

investicijsko-tehnične dokumentacije obsega investicijsko-tehnično dokumentacijo za 

distribucijske objekte VN, SN in NN napetostnega nivoja, ki še niso uvrščeni v aktualni plan 

investicij. Vključen je okvirno enoletni obseg potrebne projektne dokumentacije in potrebnih 

sluţnosti na zemljiščih. Investicijska vlaganja so se vršila tudi v rezervno opremo in 

distribucijske TK naprave, vendar pa gre v teh primerih za manjše vrednosti, ki v skupni 

realizaciji ne predstavljajo pomembnega deleţa. 



 41 

V sklopu informacijskega sistema poudarjajo izgradnjo sistema DRC, začetek prenove IIS, 

med obratnimi stavbami in zemljišči pa dokončanje prenove nadzorništva Domţale, vključno 

z novo opremo in inventarjem, kamor se je bila preseljena DE Ljubljana okolica. 

 

Odstopanje med načrtovanimi in realiziranimi vlaganji  

Odstopanja med načrtovanimi vlaganji po Načrtu razvoja omreţja za obdobje od 2009 do 

2018 za leto 2009 in realiziranimi vlaganji, so se pojavila na sledečih investicijskih skupinah: 

 objekti 110 kV – niţja realizacija od načrtovane (indeks 0,93) 

 objekti  SN  in NN – višja realizacija od načrtovane (indeks 1,11) 

 sekundarna oprema – niţja realizacija od načrtovane (indeks 0,88) 

 druge načrtovane investicije: poslovne stavbe, oprema in dokumentacija – niţja 

realizacija od načrtovane (indeks 0,90). 

 

Manjše odstopanje na »objektih 110 kV« je predvsem posledica časovnega zamika gradnje 

objektov kot so DV 2x110 kV Grosuplje – Trebnje, KB 110 kV Šiška – Litostroj in RTP 

110/20 kV Mengeš, kar je posledica nastalih zamud pri  pridobivanju zemljišč za objekte vrste 

RTP ali pridobivanja sluţnosti za linijske objekte daljnovode in kablovode. Tako so nastali 

časovni zamiki pri izgradnji teh objektov od 1 leta KB 110 kV Šiška – Litostroj, RTP 110/20 

kV Mengeš, do 2 let  za DV 2x110 kV Grosuplje – Trebnje in več let za druge objekte.  

 

Pri objektih SN in NN je višja realizacija od predvidene posledica premajhnega planiranja teh 

objektov v »Načrtu razvoja«, ki niso zadoščala potrebam, tako da so bili v to skupino 

prisiljeni preliti del finančnih sredstev iz »objektov 110 kV« in deloma tudi iz »drugih 

načrtovanih investicij – ostalo«. Višja realizacija glede na plan izhaja iz dejstva, da v letu 

2009 še ni bilo čutiti zmanjšanja potreb po novih priključitvah poslovnih in obrtnih con ter 

novih stanovanjskih sosesk.  

 

Sekundarna oprema je bila realizirana pod načrtovanim. Niţja realizacija je posledica manjše 

realizacije od planirane na nekaterih projektih pri merjenju porabe električne energije, kot je 

merilna oprema za »projekt AMM daljinskega odčitavanja električne energije in drugih 

energentov na območju napajanja iz RTP Domţale« in ureditev daljinskega odčitavanja 

porabe za industrijske odjemalce nad 41 kW ter spremenjene – počasnejše dinamike 

posodabljanja DCV Elektro Ljubljana. 
 

 

 

5.5 ELEKTRO MARIBOR 
 

Plan investicij podjetja za leto 2009 je bil  izdelan na osnovi Načrta razvoja distribucijskega 

omreţja električne energije v Republiki Sloveniji za 10 letno obdobje - geografsko območje 

Elektro Maribor d.d., ki je bil  potrjen na Vladi RS. V tem dokumentu so opredeljene 

investicije za obdobje od leta 2009 do 2018, ki so utemeljene na osnovi analize stanja opreme, 

naprav in vodov ter študij razvoja distribucijskega elektroenergetskega omreţja in znaša 

27.239.700 EUR ob načrtovani zadolţitvi v višini 15.000.000 EUR. Odobrena višina 

zadolţitve s strani Ministrstva za finance je bila v višini 10.400.000 EUR. Zaradi 

pričakovanih zaostrenih pogojev poslovanja smo investicijska vlaganja omejili v prvem 

rebalansu na 17.500.000 EUR. Na podlagi rezultatov poslovanja je nadzorni svet druţbe 

Elektro Maribor v mesecu septembru sprejel sklep o dodatnih sredstvih za investicijska 

vlaganja v elektroenergetske objekte, tako je skupen znesek za načrtovane investicije v 

drugem rebalansu plana znašal 20.541.000 EUR.  
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Od pomembnih investicij je iz rebalansov plana investicij v letu 2009 izpadla izgradnja 110 

kV kablovoda RTP Koroška Vrata – RTP Pekre, katere izvedba je načrtovana v letu 2010. 

 

Realizacija investicij je v letu 2009 znašala 21.322.048 EUR in je za 3,8% večja glede na 

načrtovane investicije.  

Višja realizacija investicij od predvidenega plana je v naslednjih investicijskih skupinah: 

 NN vodi; Zaradi večjih intervencijskih vlaganj v elektroenergetske objekte, predvsem 

v obnovo nizkonapetostnih omreţij zaradi odprave škod po neurjih v mesecu januarju 

(teţki sneg – na vseh OE) in mesecu avgustu (neurje s točo v okolici Kungote) ter 

zaradi povečanja moči pri večji investicijski dejavnosti investitorjev na našem 

preskrbovalnem območju, kjer morajo zagotavljati primarno javno elektroenergetsko 

omreţje 

 Študije, razvoj in projekti; V delu je bilo pridobivanje investicijske dokumentacije 

za izgradnjo objektov v prihodnjih letih, za katere so se izvajala dela na podlagi 

pogodb, katerih ni mogoče prekiniti. 

 Odkup infrastrukture; Odkupljena je bila energetska infrastruktura na podlagi 

dogovorov in veljavnih pogodb (odkup kabelske kanalizacije Škalce) 

 RTP VN/SN novi; Zaradi dokončanja izgradnje RTP Ptuj-Breg in vključitve le tega v 

110 kV omreţje. 

 Transformatorji (obratovalna rezerva); Nujna nabava potrebnih transformatorjev za 

dopolnitev obratovalne rezerve. 

  orodje in mehanizacija; Nabava potrebnega orodja v sektorju storitev za izvajanje 

del, tudi iz sredstev za invalide. 

 inventar; Nabava potrebnega inventarja za invalidne osebe.  

 

Druţba sredstva za investicije zagotavlja iz amortizacije in drugih lastnih sredstev, najetjem 

dolgoročnih kreditov in s povračili za nove priključitve. 

 

Najpomembnejša investicija v podjetju je bila dokončanje izgradnje RTP Ptuj-Breg z 

vključitvijo v 110 kV omreţje s priključnim daljnovodom.  

Nadaljevali so z izgradnjo RTP 110/20 kV Mačkovci, katerega izgradnja je bila začasno 

ustavljena zaradi zmanjšanja sredstev v rebalansu plana investicij in se bo nadaljevala v letu 

2010. 

 

Zaključili so z obnovo RTP 110/10 kV Tezno – Obnova 110 in 20 kV stikališča. Pričeli smo z 

zamenjavo energetskih transformatorjev v RTP Slovenska Bistrica in RTP Slovenske Konjice, 

ki bo zaključena v letu 2010. 

 

Pri realizaciji ostalih investicij v letu 2009 so dali poseben poudarek predvsem obnovi nizko 

in srednjenapetostnega omreţja, nastalih zaradi vremenskih neurij v mesecu januarju in 

avgustu tega leta,  izgradnji nizko in srednjenapetostnih vodov ter transformatorskih postaj 

SN/0,4 kV s vključitvijo v SN omreţje, s programom izboljšanja  slabih napetostnih razmer, 

zagotavljanja večje obratovalne zanesljivosti, zadovoljevanja potreb po večji moči in 

spremljanja razvojnih prostorskih planov občin.  

 

V strukturi investicijskih vlaganj predstavlja velik deleţ tudi pridobivanje investicijske 

dokumentacije (5,9% celotne realizacije plana investicij)  za elektroenergetske objekte, ki jih 

nameravajo graditi v prihodnjih letih na podlagi dolgoročnih razvojnih načrtov podjetja 

Elektro Maribor. 
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SKUPINA HOLDING SLOVENSKIH ELEKTRARN v €

05-nov-10

PROJEKT

Skupna 

vrednost 

objekta

leto 

začetka 

gradnje

leto 

zaključka    

projekta

Realizacija 

pred tekočim 

letom

Razvojni načrt  

(za tekoče 

leto)

Indeks 

realizacije
Amortizacija

Druga lastna 

sredstva  
Krediti

Ostala 

sredstva 
Skupaj Amortizacija

Druga lastna 

sredstva  
Krediti

Ostala 

sredstva
Skupaj

1 2 3 4 5 6=14/10 7 8 9 10 11 12 13 14

HOLDING d.o.o. 809.778.000 6.745.235 12.743.500 26 1.600.000 11.143.500 12.743.500 1.264.683 2.060.591 3.325.274

poslovni informacijski sistem (skupaj) 2.496.000 2.496.000 2.496.000 132.731 132.731

števčni sistemi HSE 525.607 138.000 138.000 138.000 81.443 81.443

center vodenja bil.skup.HSE 1.852.767 243.000 243.000 243.000 112.619 112.619

center za anal.okv.in dog.HSE 361.412 113.500 113.500 113.500 83.301 83.301

novi proizvodni objekti 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.500 7.500

poslovni prostori 6.000.000 6.000.000 6.000.000

srednja Sava 809.778.000 2009 2025 1.999.769 2.000.000 1.600.000 400.000 2.000.000 1.264.683 1.219.535 2.484.218

plin. skladišče 100.000 100.000 100.000 39.106 39.106

projekt obnove sek.sistemov zaščite 75.000 75.000 75.000 4.980 4.980

TK omreţje HSE 2.005.680 38.000 38.000 38.000 101.782 101.782

drobne investicije (skupaj) 530.000 530.000 530.000 277.596 277.596

operat.vzdrţ.sekundarnih sistemov 10.000 10.000 10.000

HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI - 

HESS  *
473.553.000 2002 2015 175.581.787 31.919.234 88 31.919.234 31.919.234 28.202.458 28.202.458

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 880.930.619 63.714.139 27.582.000 39 15.107.288 13.342.117 28.449.405 9.725.787 1.501.942 11.227.729

NOVOGRADNJE 798.049.921 6.562.430 16.915.000 904.000 9.093.835 9.997.835 990.908 630.931 1.621.839

izgradnja ČHE Kozjak 323.349.921 2.007 2.016 4.656.779 13.700.000 9.093.835 9.093.835 630.931 630.931

izgradnja HE na Muri 473.000.000 2008 2038 1.667.356 2.300.000 704.000 704.000 752.613 752.613

izgradnja mHE Markovci 1.700.000 2008 2012 238.295 915.000 200.000 200.000 238.295 238.295

REKONSTRUKCIJE 67.999.128 52.860.989 6.977.000 6.939.718 4.248.282 11.188.000 5.444.049 5.444.049

Rekonstrukcija 110 kV stikališča Dravograd 2.103.000 2.009 2.010 768.517 1.177.000 1.300.000 1.300.000 768.517 768.517

Rekonstrukcija stikališča 10kV HE Vuzenica (09 

samo projekt)
15.000 15.000

Rekonstrukcija HE Zlatoličje 63.034.552 2.005 2.012 49.283.852 3.870.000 4.351.718 4.248.282 8.600.000 4.233.970 4.233.970

Širitev odvodnega kanala HE Zlatoličje 2.861.576 2.006 2.013 1.561.850 1.930.000 1.253.000 1.253.000 434.236 434.236

Izvedba stabilitete jezu Melje 2.005 2.009 1.246.770 20.000 20.000 7.326 7.326

VLAGANJA V ZANESLJIVOST PROIZVODNJE 5.101.000 1.612.399 985.000 2.568.000 2.568.000 1.378.759 1.378.759

CENTRI VODENJA 7.225.000 721.800 2.670.000 2.465.000 2.465.000 526.026 526.026

ŠTUDIJE IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 100.000 51.352 5.000 185.000 185.000 27.726 27.726

OSTALO 2.455.570 1.905.169 30.000 2.045.570 2.045.570 1.358.319 1.358.319

INVESTICIJE IZ PRETEKLIH LET 871.011 871.011

   PLAN IN REALIZACIJA INVESTICIJ V OKVIRU RAZVOJNIH NAČRTOV v letu 2009 

Viri financiranja - GOSPODARSKI NAČRT Viri financiranja  REALIZACIJA 
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SKUPINA HOLDING SLOVENSKIH ELEKTRARN v €

05-nov-10

PROJEKT

Skupna 

vrednost 

objekta

leto 

začetka 

gradnje

leto 

zaključka    

projekta

Realizacija 

pred tekočim 

letom

Razvojni 

načrt  (za 

tekoče leto)

Indeks 

realizacije
Amortizacija

Druga lastna 

sredstva  
Krediti

Ostala 

sredstva 
Skupaj Amortizacija

Druga lastna 

sredstva  
Krediti

Ostala 

sredstva
Skupaj

1 2 3 4 5 6=14/10 7 8 9 10 11 12 13 14

SOŠKE ELEKTRARNE N. GORICA 161.409.000 89.382.351 35.676.759 89 3.690.000 14.986.759 17.000.000 35.091.759 1.558.701 12.573.835 17.000.000 31.132.536

GRADNJA ČHE AVČE 120.119.000 2004 2010 89.142.351 30.976.759 13.976.759 17.000.000 30.976.759 12.573.835 17.000.000 29.573.835

IZDELAVA IN NADGRADNJA NOVEGA DVIGALA ZA DVIG IN 

TRANSPORT ZAGATNIC NA JEZU AJBA
120.000 2009 2009 120.000 120.000 120.000 97.750 97.750

POSODOBITEV NAPAJALNEGA SISTEMA V HE PLAVE II 30.000 2009 2009 30.000 30.000 30.000 45.313 45.313

REKONSTRUKCIJA HIDROMEHANSKE OPREME - JEZ PODSELO 6.000.000 2008 2012 1.500.000 490.000 1.010.000 1.500.000 224.944 224.944

REKONSTRUKCIJA II. FAZA HE PLAVE I, HE DOBLAR I 33.975.000 2009 2015 1.000.000 1.000.000 1.000.000 316.788 316.788

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA HE UČJA  2007 2010 240.000 400.000 400.000 400.000

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA HE KNEŢA 2008 2009 150.000 150.000

OSTALE ŠTUDIJE, INV. IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 2009 2009 435.000 435.000

DROBNE INVESTICIJE 400.000 2009 2009 400.000 400.000 400.000 405.449 405.449

ZAMENJAVA IN POSODOBITEV INFORMACIJSKEGA SISTEMA - 

REKONSTRUKCIJA
255.000 2009 2009 255.000 255.000 255.000 236.842 236.842

POSODOBITEV IN NADGRADNJA FUNKCIONALNOSTI VIDEONADZRONEGA SISTEMA210.000 2.009 2.009 210.000 210.000 210.000 127.794 127.794

VETRNA ELEKTRARNA AVČE - IZVAJANJE MERITEV 
300.000 2009 2010

200.000 200.000 200.000 82.864 82.864

lovilna jama Doblar 20.957 20.957

TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1.006.470.100 33.291.748 78 15.224.308 17.013.525 123.613.167 155.851.000 22.470.671 99.603.124 122.073.795

Blok 6 953.920.100 2005 2014 29.075.810 16.500.000 100.000.000 116.500.000 88.660.613 88.660.613

TK CENTER z upravno stavbo 10.000.000 2009 2010 513.525 3.486.475 4.000.000 2.957.262 2.957.262

Zamenjava ponovnega pregrevalnika 2 na bloku 4 1.250.000 2008 2009 500.000 750.000 750.000 1.395.459 1.395.459

Obnova RDP na bloku 4 1.350.000 2008 2009 1.350.000 1.350.000 1.624.507 1.624.507

Zamenjava blokovnega transformatorja bloka 5 6.000.000 2009 2011 1.500.000 1.500.000

Zamenjava generatorja bloka 5 16.000.000 2008 2011 4.173.308 4.626.692 8.800.000 9.597.000 9.597.000

Zamenjava mlinskih rotorjev bloka 5 1.700.000 2007 2010 820.495 500.000 500.000 414.038 414.038

Obnova vodikarne 900.000 2007 2009 600.000 300.000 300.000 292.609 292.609

Povezava HS bl 4 z bl 3 600.000 2009 2009 600.000 600.000 705.300 705.300

Sanacija strehe kotlovnice na bloku 4 150.000 2009 2009 150.000 150.000

Obnova industrijskega vodovoda 3.000.000 2005 2010 1.993.954 500.000 500.000 166.813 166.813

Sanacija hrupa v TEŠ 950.000 2007 2010 301.489 400.000 400.000 91.670 91.670

Izločanje suhe substance iz odpadnih voda 1.200.000 2008 2010 500.000 500.000 96.863 96.863

Sanacija kanalizacije 450.000 2008 2010 250.000 250.000 273.406 273.406

ZamenjavA VT dela turbine 9.000.000 2009 2011 1.300.000 1.300.000

Investicijsko vzdrţevanje blokov 3 in 4 15.500.000 15.500.000 3.609.957 7.352.086 10.962.043

Investicijska in študijska dokumentacija 230.000 230.000 132.410 132.410

Ostale investicije 1.721.000 1.721.000 1.961.643 1.961.643

Dograditev rezervnega računalniškega centra 1.000.000 1.000.000 564.870 564.870

Investicije iz preteklih let, ki niso vključene v PN 2009 1.544.126 633.163 2.177.289

Viri financiranja - GOSPODARSKI NAČRT Viri financiranja  REALIZACIJA 

   PLAN IN REALIZACIJA INVESTICIJ V OKVIRU RAZVOJNIH NAČRTOV v letu 2009 

 
Priloga  2: HSE 
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SKUPINA HOLDING SLOVENSKIH ELEKTRARN v €

26-nov-10

PROJEKT

Skupna 

vrednost 

objekta

leto 

začetka 

gradnje

leto 

zaključka    

projekta

Realizacija 

pred tekočim 

letom

Razvojni 

načrt  (za 

tekoče leto)

Indeks 

realizacije
Amortizacija

Druga lastna 

sredstva  
Krediti

Ostala 

sredstva 
Skupaj Amortizacija

Druga lastna 

sredstva  
Krediti

Ostala 

sredstva
Skupaj

1 2 3 4 5 6=14/10 7 8 9 10 11 12 13 14

TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE 22.877.547 3.568.574 74 4.030.286 2.169.256 7.120.007 13.319.549 9.813.460 9.813.460

Pretovorna postaja za premog in lesno biomaso 11.637.500 2007 2010 625.266 371.957 7.120.007 7.491.964 5.341.178 5.341.178

Ekologija 2.688.427 2005 2015 1.367.021 851.152 851.152 241.632 241.632

VLAGANJE V ZANESLJIVOST PROIZ. 7.405.620 2008 2010 1.576.287 2.033.134 1.797.299 3.830.433 3.190.745 3.190.745

DROBNE INVESTICIJE 286.000 2009 2009 286.000 286.000 306.868 306.868

POSLOVNO INF. SISTEM 130.000 2009 2009 130.000 130.000 93.994 93.994

TEHNOLOŠKO INFORMACIJSKI SISTEM 500.000 2009 2010 500.000 500.000 488.150 488.150

OSTALO 230.000 2009 2009 230.000 230.000 150.894 150.894

PREMOGOVNIK VELENJE ** 19.223.053 17.034.585 113 4.034.585 13.000.000 17.034.585 5.962.854 260.199 13.000.000 19.223.053

GRADBENI OBJEKTI JAMA 424.612 834.585

GRADBENI OBJEKTI ZUNAJ 3.010.944 2.300.000

OPREMA ZA ODKOPE 1.949.001 3.380.000

OPREMA ZA PRIPRAVSKA DELOVIŠČA 4.376.790 4.895.000

OPREMA ZA INFRASTRUKTURO 618.156 1.600.000

OPREMA ZA PREZRAČEVANJE 252.201 500.000

OPREMA ZA TRANSPORT MATERIALA 2.076.626 2.325.000

OPREMA ZA TRANSPORT PREMOGA IN KLASIRANJE 84.252 200.000

OPREMA NA PODROČJU INFORMATIKE 516.025 700.000

OSTALA OPREMA 234.992 300.000

ZEMLJIŠČA 5.679.454

SKUPAJ HSE 76 43.686.467 90.574.391 160.733.174 294.409.032 50.796.156 144.202.149 30.000.000 224.998.305

opombe:

** virov financiranja ne morejo ločevati

Viri financiranja - GOSPODARSKI NAČRT Viri financiranja  REALIZACIJA 

   PLAN IN REALIZACIJA INVESTICIJ V OKVIRU RAZVOJNIH NAČRTOV v letu 2009 

*Izgradnja verige HE na spodnji Savij  se izvaja preko  druţbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi HESS d.o.o. 

 

 

Priloga  3: HSE   
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v €

19-nov-10

PROJEKT

Skupna 

vrednost 

objekta

leto začetka 

gradnje

leto 

zaključka    

projekta

Realizacija 

pred tekočim 

letom

Razvojni načrt  

(za tekoče 

leto)

Indeks 

realizacije
Amortizacija

Druga lastna 

sredstva  
Krediti Skupaj Amortizacija

Druga lastna 

sredstva  
Krediti Skupaj

1 2 3 4 5 6=14/10 7 8 9 10 11 12 13 14

TOPLARNA LJUBLJANA 247.962.812 11.507.812 11.618.185 44 6.656.000 462.185 4.500.000 11.618.185 5.101.983 5.101.983

PLINSKO PARNA ENOTA TE-TOL (PPE-TOL) 106.521.213 2.009 2.012 614.000 6.570.000 3,6 1.887.815 182.185 4.500.000 6.570.000 239.174 239.174

SOSEŢIG LESNE MASE 7.708.599 2.006 2.009 10.759.753 400.000 91,5 400.000 400.000 365.897 365.897

TOSG 120.000.000 2.012 2.015 97.610 180.000 21,6 180.000 180.000 38.896 38.896

CENTRALNI HLADILNI SISTEM 13.733.000 2.010 2.012 36.450 100.000 24,3 100.000 100.000 24.330 24.330

OSTALE INVESTICIJE 4.368.185 101,5 4.368.185 4.368.185 4.433.686 4.433.686

BORZEN 151.191 538.000 28 538.000 538.000 151.191 151.191

Investicije v informacijski sistem 151.191 538.000 28,1 538.000
538.000

151.191
151.191

Viri financiranja - GOSPODARSKI NAČRT Viri financiranja  REALIZACIJA 

PLAN IN REALIZACIJA INVESTICIJ V OKVIRU RAZVOJNIH NAČRTOV v letu 2009

 

 

Priloga  4: TE-TOL, Borzen 
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GEN ENERGIJA v € 0,23964

23-nov-10

PROJEKT

Skupna 

vrednost 

objekta

leto 

začetka 

gradnje

leto 

zaključka    

projekta

Realizacija 

pred 

tekočim 

letom

Razvojni 

načrt  (za 

tekoče leto)

Indeks 

realizacije
Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva  

Krediti
Ostala 

sredstva 
Skupaj Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva  

Krediti
Ostala 

sredstva
Skupaj

1 2 3 4 5 6=14/10 7 8 9 10 11 12 13 14

GEN d.o.o. 27.134.745 14 1.324.459 15.985.863 9.824.422 27.134.745 887.712 2.918.032 3.805.744

Razširitev proizvodnih zmogljivosti JEK - odkup zemljišč v bliţini NEK
od 3.000 mio 

do 5.000 mio
2008 2020 210.843 1.794.000 17 1.794.000 1.794.000 306.628 306.628

Preselitev nadzornega centra v nove prostore ter izgradnja informativnega centra s 

poslovnimi prostori
7.000.000 2008 2010 379.867 4.310.000 19 662.230 3.647.770 4.310.000 637.598 172.599 810.197

Odkup deleţev manjšinskih druţbenikov v SEL 29.749.000 2008 2010 6.905.714 19.648.845 9.824.422 9.824.422 19.648.845

Ostala osnovna sredstva 1.381.900 2009 2009 1.381.900 18 662.230 719.670 1.381.900 250.114 250.114

Dokapitalizacija GEN-I 2.438.805 2009 2009 2.438.805 2.438.805

SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA 9.535.600 84 5.475.792 4.059.808 9.535.600 5.415.706 2.619.693 8.035.399

Obnova HE Moste 20.632.740 2006 2010 6.759.553 5.961.000 89 3.123.192 2.837.808 5.961.000 3.482.572 1.833.775 5.316.347

Rekonstrukcija RTP 110 KV HE Moste 1.209.199 2007 2010 87.199 1.122.000 79 500.000 622.000 1.122.000 500.000 385.325 885.325

Posodobitev sekundarne opreme in rekonstrukcija 110 kV stikališča v HE Mavčiče4.800.000 2006 2011 66.300 398.000 5 398.000 398.000 18.076 18.076

Mala sončna elektrarna 900.593 2009 2009 1.100.000 82 500.000 600.000 1.100.000 500.000 400.593 900.593

HE na srednji Savi 150.000 35 150.000 150.000 53.116 53.116

Zamenjava opreme stenskega prikazovalnika v CV SEL 117.000 2009 2009 117.000 75 117.000 117.000 87.509 87.509

Vzpostavitev GSM - lasersko snemanje kocesijskega območja HE Vrhovo 94.000 2008 2009 37.540 50.000 97 50.000 50.000 48.325 48.325

Rekonstrukcija tesnilke in pnevmostopa na agregatih HE Vrhovo 174.600 2009 2009 174.600 100 174.600 174.600 174.600 174.600

Zamenjava 20 kV celice v HE Vrhovo 30.000 2009 2009 30.000 70 30.000 30.000 20.907 20.907

Sanacija breţin v spodnji strugi HE Vrhovo 30.000 2009 2009 30.000 91 30.000 30.000 27.304 27.304

Investicijsko študijska dokumentacija 1.100 2009 2009 50.000 2 50.000 50.000 1.100 1.100

Drobne investicije 449.121 2009 2009 298.000 151 298.000 298.000 449.121 449.121

Vzpostavitev baraţe HE Vrhovo 53.076 2008 2009 55.000 97 55.000 55.000 53.076 53.076

TERMOELEKTRARNA BRESTANICA 90 6.915.050 4.650.000 11.565.050 7.953.506 2.500.000 10.453.506

Rekonstrukcija 110 kV stikališča 6.090.049 2007 2009 1.843.854 114 3.150.000 3.150.000 3.602.127 3.602.127

Generalni remont PB5 6.400.000 2008 2009 584.950 110 1.165.050 4.650.000 5.815.050 3.895.530 2.500.000 6.395.530

Rekonstrukcija črpališča z izgradnjo cevovoda za poţarno vodo 592.105 2003 2010 16.232 24 300.000 300.000 73.384 73.384

Projektna in  investicijska  dokumentacija študije, nadzor, inţeniring 700.000 2008 2009 5 200.000 200.000 9.500 9.500

Manjše avtomatizacije obstoječih objektov 370.000 2008 2009 149.782 10 200.000 200.000 20.363 20.363

Posodobitev informacijske tehnologije 425.000 2008 2009 31.542 42 200.000 200.000 84.185 84.185

Ostalo (drobne investicije, orodje, oprema, vozni park,..) 450.000 2008 2009 144.548 64 200.000 200.000 128.613 128.613

Postavitev sončne elektrarne II s pokritjem parkirišča 500.000 2009 2009 28 500.000 500.000 139.804 139.804

Trigeneracija PC Vrbina 1.000.000 2009 2010 1.000.000 1.000.000

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO

SKUPAJ GEN ENERGIJA 189 6.800.251 26.960.721 4.650.000 9.824.422 48.235.395 6.303.418 13.491.231 2.500.000 22.294.649

   PLAN IN REALIZACIJA INVESTICIJ V OKVIRU RAZVOJNIH NAČRTOV v letu 2009

Viri financiranja - GOSPODARSKI NAČRT Viri financiranja  REALIZACIJA 

 

Priloga  5: GEN ENERGIJA 
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 ELEKTRO - SLOVENJA     -     SOPO     v €

17-nov-10

Skupna 

vrednost 

objekta

Realizacija 

pred letom 

2009

Razvojni načrt 

za leto 2008 

(2007-2016)

Indeks 

realizacija/

razv. načrt

Indeks 

realizacija

/gosp. 

načrt

Amortizacija
Druga lastna 

sredstva
Krediti

Ostala 

sredstva  

(razni 

skladi, 

Skupaj Amortizacija
Druga lastna 

sredstva
Krediti

Ostala 

sredstva  

(razni 

skladi, 

Skupaj

1 2 3 4 5 =614/4 6 =14/10 7 8 9 12 10=7+8+9 11 12 13 12a 14=11+12+13

Nove investicije

Daljnovodi

Skupaj daljnovodi 400 kV, 220kV, 110 kV 341.380.921 29.549.396 4.521.000 184 184 1.391.000 520.000 2.610.000 4.521.000 4.918.560 1.235.125 2.186.633 8.340.318

RTP in RP postaje

Skupaj RTP in RP postaje 183.540.079 50.050.211 14.867.900 100 100 4.866.900 6.505.200 3.495.800 14.867.900 4.893.312 6.802.546 3.156.874 14.852.732

Sekundarna oprema (zaščita, vodenje, mer.)

Skupaj sekundarna oprema 

Telekomunikacije

Skupaj telekomunikacije SOPO 22.269.100 2.678.295 220 68 68 220.000 220.000 125.450 23.801 149.251

Centri vodenja

Skupaj centri vodenja 10.000.900 2.032.385 4.325.000 4 4 2.500.000 1.825.000 4.325.000 162.958 162.958

Poslovne stavbe, oprema, dokumentacija,ostalo

Skupaj poslovne stavbe, oprema, dokumentacija ostalo 33.834.235 13.728.991 7.640.500 30 30 5.061.350 2.579.150 7.640.500 2.124.507 161.906 2.286.413

SKUPAJ nove investicije 98.039.278 31.354.620 82 82 14.039.250 11.429.350 6.105.800 31.574.400 12.224.787 8.223.378 5.343.507 25.791.672

Rekonstrukcije

Daljnovodi

Skupaj daljnovodi 400 kV, 220kV, 110 kV 72.830.838 24.435.948 14.367.900 88 88 6.309.700 6.693.700 1.364.500 14.367.900 8.588.315 3.470.873 620.788 12.680.126

RTP in RP postaje

Skupaj RTP in RP postaje 91.678.728 36.799.516 4.946.900 104 104 2.659.900 1.520.000 767.000 4.946.900 2.537.055 1.582.214 1.010.063 5.129.332

Sekundarna oprema (zaščita, vodenje, mer.)

Skupaj sekundarna oprema 32.420.100 13.158.720 3.225.000 55 55 1.370.000 1.855.000 3.225.000 799.710 979.992 1.779.702

Telekomunikacije

Skupaj telekomunikacije SOPO 38.504.300 8.516.481 4.698.000 47 47 4.698.000 4.698.000 2.229.339 2.229.339

Centri vodenja

Skupaj centri vodenja 

Poslovne stavbe, oprema, dokumentacija,ostalo

Skupaj poslovne stavbe, oprema, dokumentacija ostalo 2.770.525 7.814.800 33 800.000 7.014.800 7.814.800 1.028.947 1.542.637 2.571.584

SKUPAJ rekonstrukcije 85.681.190 35.052.600 70 70 11.139.600 21.781.500 2.131.500 35.052.600 12.954.027 9.805.055 1.630.851 24.390.083

SKUPAJ SOPO 183.720.468 66.407.220 76 75 25.178.850 33.210.850 8.237.300 66.627.000 25.178.814 18.028.433 6.974.358 50.181.755

PLAN IN REALIZACIJA INVESTICIJ V OKVIRU RAZVOJNIH NAČRTOV  v letu  2009

Viri financiranja - GOSPODARSKI NAČRT Viri financiranja - REALIZACIJA

 

Priloga  6:  Elektro Slovenija – SOPO  
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SKUPAJ DISTRIBUCIJSKA PODJETJA SODO v €

22-nov-10

Objekti
Razvojni načrt    

2007-2016

Indeks 

realizacija/

razv. načrt

Indeks 

realizacija/

gosp. načrt

Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva 

(donos, 

drugi lastni 

Povprečni 

stroški 

priključeva

nja

Krediti

Sovlaganja 

(brezplačno 

prevzeta 

sredstva)

Skupaj Amortizacija

Druga lastna 

sredstva 

(donos, drugi 

lastni viri)

Povprečni 

stroški 

priključevanj

a

Krediti

Sovlaganja 

(brezplačn

o prevzeta 

sredstva)

Skupaj

1 2 3=15/3 4% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NOVE INVESTICIJE

Nadzemni vodi VN - 110 kV 934.386 162,2 162,2 934.386 177.378 1.337.796 1.515.174

Kablovodi VN 110 kV 810.000 32,3 34,4 760.000 161.792 100.000 261.792

RTP 110/SN kV, RP 110 kV 17.412.134 104,4 110,3 16.471.129 2.746.137 1.989.850 13.433.923 18.169.910

SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 19.156.520 104,1 109,8 18.165.515 3.085.307 1.989.850 14.871.719 19.946.876

Nadzemni vodi SN 1.384.656 163,8 42,2 5.368.156 813.257 231.560 200.000 1.022.787 2.267.604

Kablovodi SN 13.529.162 99,2 134,8 9.949.552 1.099.641 520.599 539.353 11.255.287 13.414.880

RTP SN/SN , RP SN (z vodenjem in 

zaščito) 352.000 111,8 130,3 302.000 71.300 161.521 160.676 393.497

TP SN/0,4 kV 10.447.343 77,5 75,6 10.708.993 890.693 968.202 1.371.835 4.433.828 430.000 8.094.558

SKUPAJ OBJEKTI SN 25.713.160 94,0 91,8 26.328.700 2.874.891 1.720.361 2.111.188 16.873.423 590.676 24.170.539

Nadzemni vodi NN 1.269.107 137,2 136,7 1.274.307 357.123 275.100 1.109.398 1.741.621

Kablovodi NN 3.354.475 103,9 125,9 2.767.875 764.017 365.683 2.356.037 3.485.737

Ostalo NN #DEL/0! 273,1 1.290.000 23.605 500.000 3.000.000 3.523.605

SKUPAJ OBJEKTI NN 4.623.582 189,3 164,1 5.332.182 1.144.745 640.784 500.000 6.465.435 8.750.964

SKUPAJ SEKUNDARNA OPREMA 12.555.807 78,8 82,1 12.062.257 1.700.644 92.886 8.104.636 9.898.166

SKUPAJ STAVBE, OPREMA, DOK. 20.449.433 65,2 66,4 20.069.973 8.216.002 5.111.620 13.327.622

SKUPAJ nove investicije 82.498.502 92,2 92,8 81.958.627 17.021.589 2.361.145 4.693.924 51.426.834 590.676 76.094.168

REKONSTRUKCIJE

Nadzemni vodi VN - 110 kV 2.430.000 51,3 51,3 2.430.000 232.734 1.013.130 1.245.864

Kablovodi VN 110 kV

RTP 110/SN kV, RP 110 kV 9.432.987 93,5 92,8 9.512.987 1.340.272 523.854 6.959.404 8.823.530

SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 11.862.987 84,9 84,3 11.942.987 1.573.006 523.854 7.972.534 10.069.394

Nadzemni vodi SN 5.555.531 116,8 85,9 7.554.911 2.593.091 276.000 3.617.822 6.486.913

Kablovodi SN 4.310.774 102,6 183,4 2.410.312 1.653.455 642.249 100.000 2.025.983 4.421.687

RTP SN/SN , RP SN (z vodenjem in 

zaščito) 488.000 100,6 97,7 502.750 112.604 171.427 206.934 490.965

TP SN/0,4 kV 5.399.974 83,8 87,0 5.199.974 1.297.541 674.867 300.000 2.253.437 4.525.845

SKUPAJ OBJEKTI SN 15.754.279 101,1 101,6 15.667.947 5.656.691 1.593.116 571.427 8.104.176 15.925.410

Nadzemni vodi NN 3.976.042 182,6 208,5 3.481.242 1.929.262 356.510 42.955 4.931.323 7.260.050

Kablovodi NN 8.770.622 102,2 104,7 8.558.388 3.512.060 830.902 427.032 4.194.498 8.964.493

Ostalo NN 8.214 37.722 45.936

SKUPAJ OBJEKTI NN 12.746.664 138,4 133,3 13.230.630 5.820.122 1.187.412 469.987 10.163.543 17.641.064

SKUPAJ SEKUNDARNA OPREMA 3.118.290 73,9 3.044.290 1.947.150 233.884 69.912 2.250.946

SKUPAJ STAVBE, OPREMA, DOK. 1.472.283 205,5 188,1 1.608.528 2.025.213 1.000.000 3.025.213

SKUPAJ rekonstrukcije 44.954.503 108,8 107,5 45.494.382 17.022.182 3.014.412 1.565.268 27.310.165 48.912.027

SKUPNE SLUŢBE

SKUPAJ VSE INVESTICIJE 127.453.005 98,1 98,1 127.453.010 34.043.772 5.375.557 6.259.192 78.736.999 590.676 125.006.195

Viri financiranja - REALIZACIJAViri financiranja - GOSPODARSKI NAČRT

PLAN IN REALIZACIJA INVESTICIJ V OKVIRU RAZVOJNIH NAČRTOV  v letu  2009

 

Priloga  7: Skupaj distribucijska podjetja
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Podjetje:     ELEKTRO CELJE SODO v €

17-nov-10

Objekti
Skupna 

vrednost 

objekta

Razvojni 

načrt za leto 

2009 (2008-

2018)

Indeks 

realizacija/

razv. načrt

Indeks 

realizacija/

gosp. načrt

Amortizacija

Povprečni 

stroški 

priključevanja

Krediti Skupaj Amortizacija

Povprečni 

stroški 

priključevanja

Krediti Skupaj

1 2 3 4=15/3 5=15/10 6 8 9 10=6+7+8+9 11 13 14 15=11+12+13+14

NOVE INVESTICIJE

Nadzemni vodi VN - 110 kV

Kablovodi VN 110 kV 20.000 20.000 20.000

RTP 110/SN kV, RP 110 kV 3.834.000 125 125 3.834.000 3.834.000 589.981 1.481.854 2.709.481 4.781.316

SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 3.854.000 124 124 3.854.000 3.854.000 589.981 1.481.854 2.709.481 4.781.316

Nadzemni vodi SN 192.000 101 101 192.000 192.000 34.559 158.710 193.269

Kablovodi SN 3.015.200 113 113 3.015.200 3.015.200 610.371 2.803.125 3.413.496

RTP SN/SN , RP SN (z vodenjem in 

zaščito) #DEL/0!

TP SN/0,4 kV 1.963.200 114 114 1.963.200 1.963.200 398.439 15 1.829.828 2.228.282

SKUPAJ OBJEKTI SN 5.170.400 113 113 5.170.400 5.170.400 1.043.369 15 4.791.663 5.835.047

Nadzemni vodi NN 56.000 321 321 56.000 56.000 32.124 147.529 179.653

Kablovodi NN 940.000 91 91 940.000 940.000 153.590 705.359 858.949

Ostalo NN

SKUPAJ OBJEKTI NN 996.000 104 104 996.000 996.000 185.714 852.888 1.038.602

SKUPAJ SEKUNDARNA OPREMA 2.616.000 74 74 1.416.000 1.200.000 2.616.000 346.408 1.590.875 1.937.283

SKUPAJ STAVBE, OPREMA, DOK. 2.650.000 47 47 2.650.000 2.650.000 547.600 685.790 1.233.390

SKUPAJ nove investicije 15.286.400 97 97 4.066.000 11.220.400 15.286.400 2.713.072 1.481.869 10.630.697 14.825.638

REKONSTRUKCIJE

Nadzemni vodi VN - 110 kV 1.000.000 1.000.000 1.000.000 35.521 163.130 198.651

Kablovodi VN 110 kV

RTP 110/SN kV, RP 110 kV 1.268.000 101 101 1.268.000 1.268.000 228.657 1.050.108 1.278.765

SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 2.268.000 65 65 2.268.000 2.268.000 264.178 1.213.238 1.477.416

Nadzemni vodi SN 1.731.500 140 140 1.731.500 1.731.500 433.930 1.992.822 2.426.752

Kablovodi SN 32.000 413 413 32.000 32.000 23.604 108.401 132.005

RTP SN/SN , RP SN (z vodenjem in 

zaščito) 69.000 90 69.000 69.000 11.078 50.876 61.954

TP SN/0,4 kV 1.048.800 53 53 1.048.800 1.048.800 98.734 453.437 552.171

SKUPAJ OBJEKTI SN 2.881.300 110 110 2.881.300 2.881.300 567.346 2.605.536 3.172.882

Nadzemni vodi NN 1.734.583 183 183 1.734.583 1.734.583 567.243 2.605.059 3.172.302

Kablovodi NN 4.086.717 48 48 2.464.000 1.018.000 604.717 4.086.717 352.041 1.616.747 1.968.788

Ostalo NN 8.214 37.722 45.936

SKUPAJ OBJEKTI NN 5.821.300 89 89 2.464.000 1.018.000 2.339.300 5.821.300 927.498 4.259.528 5.187.026

SKUPAJ SEKUNDARNA OPREMA

SKUPAJ STAVBE, OPREMA, DOK. 450.000 #SKLIC! 32 450.000 450.000 144.296 144.296

SKUPAJ rekonstrukcije 11.420.600 87 87 2.914.000 1.018.000 7.488.600 11.420.600 1.903.318 8.078.302 9.981.620

SKUPNE SLUŢBE 1.570.720 1.570.720 1.570.720 1.381.675 1.381.675

SKUPAJ VSE INVESTICIJE 28.277.720 93 93 8.550.720 1.018.000 18.709.000 28.277.720 5.998.065 1.481.869 18.708.999 26.188.933

PLAN IN REALIZACIJA INVESTICIJ V OKVIRU RAZVOJNIH NAČRTOV  v letu  2009

Viri financiranja - GOSPODARSKI NAČRT Viri financiranja - REALIZACIJA

 

Priloga  8: Elektro Celje 
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Podjetje:     ELEKTRO PRIMORSKA SODO v €

17-nov-10

Objekti
Skupna 

vrednost 

objekta

Razvojni 

načrt za leto 

2009 (2008-

2018)

Indeks 

realizacija/

razv. načrt

Indeks 

realizacija/

gosp. načrt

Amortizacija

Druga lastna 

sredstva 

(donos, drugi 

lastni viri)

Povprečni 

stroški 

priključeva

nja

Krediti Skupaj Amortizacija

Druga lastna 

sredstva 

(donos, drugi 

lastni viri)

Povprečni 

stroški 

priključeva

nja

Krediti Skupaj

1 2 3 4=15/3 5=15/10 6 7 8 9 10=6+7+8+9 11 12 13 14 15=11+12+13+14

NOVE INVESTICIJE

Nadzemni vodi VN - 110 kV

Kablovodi VN 110 kV 50.000

RTP 110/SN kV, RP 110 kV 3.100.806 1.726.300 48 106 785.295 785.295 2.132 330.077 499.998 832.207

SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 3.100.806 1.776.300 47 106 785.295 785.295 2.132 330.077 499.998 832.207

Nadzemni vodi SN 278.300 313 120 400.000 323.800 723.800 117.174 231.560 523.100 871.834

Kablovodi SN 2.438.460 116 107 2.646.850 2.646.850 239.353 2.580.155 2.819.508

RTP SN/SN , RP SN (z vodenjem in 

zaščito) 2.000 76 2.000 2.000 1.521 1.521

TP SN/0,4 kV 1.500.450 123 104 1.762.100 1.762.100 336.555 398.901 1.104.000 1.839.456

SKUPAJ OBJEKTI SN 4.219.210 131 108 400.000 4.734.750 5.134.750 453.729 630.461 239.353 4.208.776 5.532.319

Nadzemni vodi NN 480.550 215 113 610.000 305.750 915.750 138.217 275.100 620.000 1.033.317

Kablovodi NN 450.000 181 106 460.000 313.400 773.400 110.233 215.860 490.000 816.093

Ostalo NN

SKUPAJ OBJEKTI NN 930.550 199 109 1.070.000 619.150 1.689.150 248.450 490.961 1.110.000 1.849.411

SKUPAJ SEKUNDARNA OPREMA 2.483.850 70 88 1.990.300 1.990.300 92.886 1.652.977 1.745.863

SKUPAJ STAVBE, OPREMA, DOK. 5.541.090 83 91 4.618.965 430.665 5.049.630 4.578.332 4.578.332

SKUPAJ nove investicije 3.100.806 14.951.000 97 99 4.618.965 1.470.000 8.560.160 14.649.125 5.282.643 1.121.422 662.316 7.471.751 14.538.132

REKONSTRUKCIJE

Nadzemni vodi VN - 110 kV

Kablovodi VN 110 kV

RTP 110/SN kV, RP 110 kV 768.500 109 99 848.500 848.500 380.571 457.623 838.194

SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 768.500 109 99 848.500 848.500 380.571 457.623 838.194

Nadzemni vodi SN 1.091.500 95 109 493.755 464.125 957.880 139.651 276.000 625.000 1.040.651

Kablovodi SN 250.000 84 91 230.300 230.300 28.202 55.730 126.000 209.932

RTP SN/SN , RP SN (z vodenjem in 

zaščito) 319.000 98 333.750 333.750 171.427 156.058 327.485

TP SN/0,4 kV 349.000 47 110 149.000 149.000 21.379 42.250 100.000 163.629

SKUPAJ OBJEKTI SN 2.009.500 87 104 493.755 1.177.175 1.670.930 189.232 373.980 171.427 1.007.058 1.741.697

Nadzemni vodi NN 222.600 277 94 364.415 293.385 657.800 180.403 356.510 78.656 615.569

Kablovodi NN 30.000 103 100 31.000 31.000 10.377 20.510 30.887

Ostalo NN

SKUPAJ OBJEKTI NN 252.600 256 94 395.415 293.385 688.800 190.780 377.020 78.656 646.456

SKUPAJ SEKUNDARNA OPREMA 72.200 60.200 60.200 69.912 69.912

SKUPAJ STAVBE, OPREMA, DOK. 539.200 107 85 675.445 675.445 574.521 574.521

SKUPAJ rekonstrukcije 3.642.000 106 98 1.070.860 493.755 2.379.260 3.943.875 954.533 751.000 551.998 1.613.249 3.870.780

SKUPNE SLUŢBE

SKUPAJ VSE INVESTICIJE 3.100.806 18.593.000 99 99 5.689.825 1.963.755 10.939.420 18.593.000 6.237.176 1.872.422 1.214.314 9.085.000 18.408.912

PLAN IN REALIZACIJA INVESTICIJ V OKVIRU RAZVOJNIH NAČRTOV  v letu  2009

Viri financiranja - GOSPODARSKI NAČRT Viri financiranja - REALIZACIJA

 

Priloga  9: Elektro Primorska 
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Podjetje:     ELEKTRO GORENJSKA SODO v €

17-nov-10

Objekti
Skupna 

vrednost 

objekta

Razvojni 

načrt za leto 

2009 (2008-

2018)

Indeks 

realizacija/

razv. načrt

Indeks 

realizacija/

gosp. načrt

Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva 

(donos, 

drugi lastni 

viri)

Povprečni 

stroški 

priključevan

ja

Krediti Skupaj Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva 

(donos, 

drugi lastni 

viri)

Povprečni 

stroški 

priključeva

nja

Krediti Skupaj

1 2 3 4=15/3 5=15/10 6 7 8 9 10=6+7+8+9 11 12 13 14 15=11+12+13+14

NOVE INVESTICIJE

Nadzemni vodi VN - 110 kV

Kablovodi VN 110 kV

RTP 110/SN kV, RP 110 kV 13.405.501 3.610.000 127 127 3.610.000 833.828 177.919 3.560.000 4.571.747

SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 13.405.501 3.610.000 127 127 3.610.000 833.828 177.919 3.560.000 4.571.747

Nadzemni vodi SN

Kablovodi SN 250.000 500.000 80 160 250.000 401.000 401.000

RTP SN/SN , RP SN (z vodenjem in 

zaščito) 50.000 #DEL/0! 32.202 32.202

TP SN/0,4 kV 200.000 200.000 147 147 200.000 94.918 200.000 294.918

SKUPAJ OBJEKTI SN 450.000 750.000 97 162 450.000 127.120 200.000 401.000 728.120

Nadzemni vodi NN

Kablovodi NN 500.000 500.000 75 83 450.000 23.985 149.823 200.000 373.808

Ostalo NN

SKUPAJ OBJEKTI NN 500.000 500.000 75 83 450.000 23.985 149.823 200.000 373.808

SKUPAJ SEKUNDARNA OPREMA 4.924.890 1.100.000 52 38 1.505.000 35.244 535.815 571.059

SKUPAJ STAVBE, OPREMA, DOK. 24.911.726 473.000 29 33 410.000 40.381 95.830 136.211

SKUPAJ nove investicije 44.192.117 6.433.000 99 99 6.425.000 1.060.558 149.823 377.919 4.792.645 6.380.945

REKONSTRUKCIJE

Nadzemni vodi VN - 110 kV

Kablovodi VN 110 kV

RTP 110/SN kV, RP 110 kV 12.835.935 740.000 54 54 740.000 42.387 143.283 215.773 401.443

SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 12.835.935 740.000 54 54 740.000 42.387 143.283 215.773 401.443

Nadzemni vodi SN 176.000 176.000

Kablovodi SN 2.074.000 1.825.800 192 184 1.902.038 1.264.816 349.856 100.000 1.791.582 3.506.254

RTP SN/SN , RP SN (z vodenjem in 

zaščito) 340.000 100.000 102 100.000 101.526 101.526

TP SN/0,4 kV 1.900.000 1.800.000 107 107 1.800.000 528.175 598.600 100.000 700.000 1.926.775

SKUPAJ OBJEKTI SN 4.490.000 3.725.800 149 139 3.978.038 1.894.517 948.456 200.000 2.491.582 5.534.555

Nadzemni vodi NN

Kablovodi NN 2.000.000 1.852.234 119 116 1.900.000 467.776 610.972 127.032 1.000.000 2.205.780

Ostalo NN

SKUPAJ OBJEKTI NN 2.000.000 1.852.234 119 116 1.900.000 467.776 610.972 127.032 1.000.000 2.205.780

SKUPAJ SEKUNDARNA OPREMA 3.222.000 3.046.090 72 2.754.090 1.947.150 233.884 2.181.034

SKUPAJ STAVBE, OPREMA, DOK. #DEL/0! #DEL/0!

SKUPAJ rekonstrukcije 22.547.935 9.364.124 110 110 9.372.128 4.351.830 1.793.312 470.315 3.707.355 10.322.812

SKUPNE SLUŢBE

SKUPAJ VSE INVESTICIJE 66.740.052 15.797.124 99 106 15.797.128 5.412.388 1.943.135 848.234 8.500.000 16.703.757

PLAN IN REALIZACIJA INVESTICIJ V OKVIRU RAZVOJNIH NAČRTOV  v letu  2009

Viri financiranja - GOSPODARSKI NAČRT Viri financiranja - REALIZACIJA

 

Priloga  10: Elektro Gorenjska  
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Podjetje:     ELEKTRO LJUBLJANA SODO v €

18-nov-10

Objekti
Skupna 

vrednost 

objekta

Razvojni 

načrt za leto 

2009 (2008-

2018)

Indeks 

realizacija/

razv. načrt

Indeks 

realizacija/

gosp. načrt

Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva 

(donos, 

drugi lastni 

viri)

Povprečni 

stroški 

priključeva

nja

Krediti

Sovlaganja 

(brezplačn

o prevzeta 

sredstva)

Skupaj Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva 

(donos, 

drugi 

lastni viri)

Povprečni 

stroški 

priključeva

nja

Krediti

Sovlaganj

a 

(brezplač

no 

prevzeta 

sredstva)

Skupaj

1 2 3 4=15/3 5=15/10 6 7 8 9 9 10=6+7+8+9 11 12 13 14 14 15=11+12+13+14

NOVE INVESTICIJE

Nadzemni vodi VN - 110 kV 45.960.000 237.500 237.500 237.500 177.378 650.000 827.378

Kablovodi VN 110 kV 21.740.000 590.000 590.000 590.000 42.192 100.000 142.192

RTP 110/SN kV, RP 110 kV 65.163.000 7.250.000 95 95 7.250.000 7.250.000 1.320.196 5.600.000 6.920.196

SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 132.863.000 8.077.500 98 98 8.077.500 8.077.500 1.539.766 6.350.000 7.889.766

Nadzemni vodi SN 530.000 163 21 568.000 800.000 2.700.000 4.068.000 661.524 200.000 861.524

Kablovodi SN 3.538.000 79 489.270 300.000 2.000.000 2.789.270

RTP SN/SN , RP SN (z vodenjem in 

zaščito) 3.006.000 300.000 120 300.000 300.000 39.098 160.000 160.676 359.774

TP SN/0,4 kV 5.757.000 46 46 1.316.380 1.079.620 3.161.000 200.000 5.757.000 60.781 1.171.820 1.000.000 430.000 2.662.601

SKUPAJ OBJEKTI SN 3.006.000 10.125.000 66 66 1.884.380 1.879.620 6.161.000 200.000 10.125.000 1.250.673 1.671.820 3.160.000 590.676 6.673.169

Nadzemni vodi NN 430.000 43 186.782 186.782

Kablovodi NN 860.000 89 476.209 289.907 766.116

Ostalo NN 51.000 639.000 600.000 1.290.000 23.605 500.000 3.000.000 3.523.605

SKUPAJ OBJEKTI NN 1.290.000 347 347 51.000 639.000 600.000 1.290.000 686.596 500.000 3.289.907 4.476.503

SKUPAJ SEKUNDARNA OPREMA 4.335.000 88 97 274.000 3.656.000 3.930.000 889.196 2.913.093 3.802.289

SKUPAJ STAVBE, OPREMA, DOK. 9.219.500 52 51 2.578.000 6.816.500 9.394.500 454.665 4.330.000 4.784.665

SKUPAJ nove investicije 135.869.000 33.047.000 84 84 4.787.380 2.518.620 24.711.000 800.000 32.817.000 4.820.896 2.171.820 20.043.000 590.676 27.626.392

REKONSTRUKCIJE

Nadzemni vodi VN - 110 kV 1.178.000 1.380.000 780.000 600.000 1.380.000 197.213 850.000 1.047.213

Kablovodi VN 110 kV

RTP 110/SN kV, RP 110 kV 23.185.190 5.398.000 95 95 5.398.000 5.398.000 960.449 4.150.000 5.110.449

SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 24.363.190 6.778.000 91 91 780.000 5.998.000 6.778.000 1.157.662 5.000.000 6.157.662

Nadzemni vodi SN 935.000 121 39 1.600.000 1.292.000 2.892.000 130.966 1.000.000 1.130.966

Kablovodi SN 834.000 1.957.000 17 336.833 336.833

RTP SN/SN , RP SN (z vodenjem in 

zaščito) 417.000

TP SN/0,4 kV 2.020.000 85 85 901.000 900.000 219.000 2.020.000 510.829 200.000 1.000.000 1.710.829

SKUPAJ OBJEKTI SN 1.251.000 4.912.000 65 65 2.501.000 900.000 1.511.000 4.912.000 978.628 200.000 2.000.000 3.178.628

Nadzemni vodi NN 930.000 228 73.432 42.955 2.000.000 2.116.387

Kablovodi NN 261.000 611 295.524 300.000 1.000.000 1.595.524

Ostalo NN

SKUPAJ OBJEKTI NN 1.191.000 427 427 711.000 480.000 1.191.000 739.542 342.955 4.000.000 5.082.497

SKUPAJ SEKUNDARNA OPREMA 230.000 230.000

SKUPAJ STAVBE, OPREMA, DOK. 853.666 1.000.000 1.853.666

SKUPAJ rekonstrukcije 25.614.190 12.881.000 126 124 3.992.000 1.380.000 7.739.000 13.111.000 3.729.498 542.955 12.000.000 16.272.453

SKUPNE SLUŢBE 2.717.772 2.296.210

SKUPAJ VSE INVESTICIJE 161.483.190 45.928.000 101 95 8.779.380 3.898.620 32.450.000 800.000 48.645.772 8.550.394 2.714.775 32.043.000 590.676 46.195.055

PLAN IN REALIZACIJA INVESTICIJ V OKVIRU RAZVOJNIH NAČRTOV  v letu  2009

Viri financiranja - GOSPODARSKI NAČRT Viri financiranja - REALIZACIJA

 

Priloga  11: Elektro Ljubljana
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Podjetje:     ELEKTRO MARIBOR SODO v €

22-nov-10

Objekti
Skupna 

vrednost 

objekta

Razvojni 

načrt za leto 

2009 (2008-

2018)

Indeks 

realizacija/

razv. načrt

Indeks 

realizacija/

gosp. načrt

Amortizacija

Druga lastna 

sredstva 

(donos, drugi 

lastni viri)

Krediti

Povprečni 

stroški 

priključeva

nja

Skupaj Amortizacija

Druga lastna 

sredstva 

(donos, drugi 

lastni viri)

Krediti

Povprečni 

stroški 

priključeva

nja

Skupaj

1 2 3 4=15/3 5=15/10 6 7 8 10=6+7+8+9 11 12 13 15=11+12+13+14

NOVE INVESTICIJE

Nadzemni vodi VN - 110 kV 627.950 696.886 98,7 98,7 696.886 696.886 687.796 687.796

Kablovodi VN 110 kV 9.303.406 150.000 80 80 150.000 150.000 119.600 119.600

RTP 110/SN kV, RP 110 kV 7.425.467 991.834 107 107 991.834 991.834 1.064.444 1.064.444

SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 17.356.822 1.838.720 102 102 150.000 1.688.720 1.838.720 119.600 1.752.240 1.871.840

Nadzemni vodi SN 384.356 89 89 384.356 384.356 340.977 340.977

Kablovodi SN 4.037.502 99 99 589.724 3.447.778 4.037.502 520.599 3.471.007 3.991.606

RTP SN/SN , RP SN (z vodenjem in 

zaščito) 

TP SN/0,4 kV 1.026.693 104 104 526.693 500.000 1.026.693 569.301 500.000 1.069.301

SKUPAJ OBJEKTI SN 5.448.550 99 99 1.116.417 4.332.134 5.448.550 1.089.900 4.311.984 5.401.884

Nadzemni vodi NN 302.557,30 113 113 302.557 302.557 341.869 341.869

Kablovodi NN 604.475 111 111 604.475 604.475 670.771 670.771

Ostalo NN

SKUPAJ OBJEKTI NN 907.032 112 112 907.032 907.032 1.012.640 1.012.640

SKUPAJ SEKUNDARNA OPREMA 2.020.957 91 91 510.102 1.510.855 2.020.957 429.796 1.411.876 1.841.672

SKUPAJ STAVBE, OPREMA, DOK. 2.565.843 101 101 2.565.843 2.565.843 2.595.024 2.595.024

SKUPAJ nove investicije 17.356.822 12.781.102 100 100 3.225.945 1.116.417 8.438.741 12.781.102 3.144.420 1.089.900 8.488.741 12.723.061

REKONSTRUKCIJE

Nadzemni vodi VN - 110 kV 1.672.000 50.000 50.000 50.000

Kablovodi VN 110 kV

RTP 110/SN kV, RP 110 kV 6.192.406 1.258.487 95 95 172.587 1.085.900 1.258.487 108.779 1.085.900 1.194.679

SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 7.864.406 1.308.487 91 91 172.587 1.135.900 1.308.487 108.779 1.085.900 1.194.679

Nadzemni vodi SN 1.797.531 105 105 1.782.096 15.435 1.797.531 1.888.544 1.888.544

Kablovodi SN 245.974 96 96 245.974 245.974 236.663 236.663

RTP SN/SN , RP SN (z vodenjem in 

zaščito) #DEL/0!

TP SN/0,4 kV 182.174 95 95 182.174 182.174 138.424 34.017 172.441

SKUPAJ OBJEKTI SN 2.225.679 103 103 1.782.096 443.583 2.225.679 2.026.968 270.680 2.297.648

Nadzemni vodi NN 1.088.858,93 125 125 841.251 247.608 1.088.859 1.108.184 247.608 1.355.792

Kablovodi NN 2.540.671 125 125 1.962.920 577.751 2.540.671 2.386.342 199.420 577.751 3.163.514

Ostalo NN

SKUPAJ OBJEKTI NN 3.629.530 125 125 2.804.171 825.359 3.629.530 3.494.526 199.420 825.359 4.519.305

SKUPAJ SEKUNDARNA OPREMA

SKUPAJ STAVBE, OPREMA, DOK. 483.083 94 94 483.083 483.083 452.730 452.730

SKUPAJ rekonstrukcije 7.864.406 7.646.779 111 111 5.241.937 443.583 1.961.259 7.646.779 6.083.003 470.100 1.911.259 8.464.362

SKUPNE SLUŢBE 113.119 113.118 113.118 134.626 134.626

SKUPAJ VSE INVESTICIJE 25.221.229 20.541.000 104 104 8.581.000 1.560.000 10.400.000 20.541.000 9.362.049 1.560.000 10.400.000 21.322.049

PLAN IN REALIZACIJA INVESTICIJ V OKVIRU RAZVOJNIH NAČRTOV  v letu  2009

Viri financiranja - GOSPODARSKI NAČRT Viri financiranja - REALIZACIJA

 

                                                                                                            Priloga  12: Elektro Maribor  


