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1 UVOD 

 
Osnovna naloga energetike je pravočasna, zadostna in zanesljiva oskrba s kvalitetno energijo. 
Izgradnja novih objektov in rekonstrukcija obstoječih objektov je ena izmed najpomembnejših nalog 
za doseganje ciljev energetske politike. Kljub zaostrenim gospodarskim razmeram so gospodarske 
družbe v letu 2011 zagotovile zanesljivo proizvodnjo el. energije, premoga, prenos el. energije in 
plina ter distribucijo el. energije in plina.  
 
Družbe elektrogospodarstva in premogovništva ter druge energetske družbe, ki so obravnavane v 
poročilu so v letu 2011 planirale izvedbo investicij in rekonstrukcij v skupni višini 871 mio EUR. V letu 
2011 je bilo realiziranih za 761 mio EUR investicij in rekonstrukcij, kar predstavlja 87 % realizacijo 
investicij glede na gospodarske načrte družb.  
 
V gradivu so prikazane najpomembnejše večje investicije v posameznih družbah. Gradivo obsega 
tekstualni del in tabelarični del po posameznih družbah. V tekstualnem delu je opis posameznih 
investicij. V tabelaričnem delu pa so prikazani investicijski načrti, realizacija novih investicij in 
rekonstrukcij v letu 2011 in viri financiranja. V družbah za prenos in distribucijo električne energije so 
ločeno prikazane nove investicije in rekonstrukcije po posameznih skupinah objektov in naprav. 
Poročilo je pripravljeno na osnovi podatkov družb. 
 
Družbe za proizvodnjo el. energije in proizvodnjo premoga so letne gospodarske načrte investicij 
izdelale na osnovi dolgoročnih razvojnih načrtov družb oz. skupin. 
 
Družbe za distribucijo el. energije so letne gospodarske načrte investicij izdelale na osnovi »Načrta 
razvoja distribucijskega omrežja električne energije v RS za obdobje 2011-2020«, ki ga je na osnovi 
18. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/2007-UPB2 in nasl.) pripravila družba SODO 
d.o.o. in na katerega je dalo soglasje Ministrstvo za gospodarstvo dne 17.05.2011 (št. 360-87/2010-
20).  
 
Družba sistemski operater prenosnega omrežja je letni gospodarski načrti investicij izdelala na osnovi 
»Načrta razvoja prenosnega omrežja Republike Slovenije od leta 2011 do 2020« na katerega je dalo 
soglasje Ministrstvo za gospodarstvo dne 25.05.2011 (št. 360-87/2010-21).  
 
Družba sistemski operater prenosnega plinovodnega omrežja je letni gospodarski načrt investicij 
izdelala na osnovi »Razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2011 do 2020«. 
 
Investicijska vlaganja so bila namenjena izgradnji novih energetskih objektov in posodabljanju 
obstoječih hidroenergetskih, termoenergetskih, prenosnih in distribucijskih zmogljivosti s ciljem 
zagotoviti zadostno in zanesljivo oskrbo z el. energijo, premogom in plinom. 
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2 POVZETEK IZVEDENIH INVESTICIJ V LETU 2011 

 
Investicije so se izvajale na podlagi investicijskih načrtov družb. Ti so bili potrjeni na nadzornih svetih 
družb v okviru sprejetih gospodarskih načrtov družb. Finančni viri za realizacijo investicij so bili 
krediti, amortizacija, drugi lastni viri, sovlaganja, sredstva EU, povprečni stroški priključevanja, 
sovlaganja SODO idr. 
 
V letu 2011 je bilo v družbah, ki so obravnavane v poročilu realiziranih za 761 mio EUR investicij, kar 
pomeni 87 % realizacijo planiranih investicij. V primerjavi s preteklim letom je bilo realiziranih 67 % 
več investicij kot v predhodnem letu. Med družbami, ki so namenile največ sredstev za investicije so 
družbe: TEŠ d.o.o. 349 mio EUR, Plinovodi d.o.o. 76 mio EUR, NEK 54 mio EUR, GEN Energija d.o.o. 49 
mio EUR in ELES d.o.o. 37 mio EUR.  
 
Največji energetski projekt v Republiki Sloveniji je gradnja Bloka 6 v Termoelektrarni Šoštanj. Skupna 
vrednost objekta Blok 6 iz Noveliranega investicijskega programa Rev. 4 znaša 1.303 mio EUR. V letu 
2011 je bilo za ta namen planiranih 226 mio EUR sredstev. Investiranih je bilo 326 mio EUR. Od tega 
je bilo na dan 31.12.2011 za 99 mio EUR odprtih obveznosti do dobaviteljev za katere je predvideno, 
da bodo plačani iz kredita. 
 
V nadaljevanju so prikazane največje investicije, ki so bile izvedene v letu 2011 v posameznih 
družbah. 
 
V družbah skupine HSE so bile v letu 2011 realizirane naslednje večje investicije: 

 HSE d.o.o. – IT infrastruktura 2,4 mio EUR, 

 HESS d.o.o. – HE Krško 22,6 mio EUR, 

 DEM d.o.o. – izgradnja ČHE Kozjak 1,7 mio EUR, rekonstrukcija HE Zlatoličje 1,4 mio EUR, OCV 
III 1,3 mio EUR 

 SENG – rekonstrukcija II. faza HE Doblar I, Plave I – zamenjava agregatov 13,7 mio EUR, ČHE 
Avče 0,6 mio EUR 

 TEŠ – Bloka 6 - za glavno tehnološko opremo 271,6 mio EUR, za GPO 16,5 mio EUR, za stroške 
financiranja 10,1 mio EUR, za hladilni sistem 8,0 mio EUR, za stroške zavarovanja 6,8 mio 
EUR, 
Blok 5 – investicijsko vzdrževanje 11,7 mio EUR, 

 TET – plinsko parna elektrarna 0,4 mio EUR, ekologija 0,4 mio EUR, 

 PV – oprema za pripravska delovišča 8,0 mio EUR, gradbeni objekti Jama 2,9 mio EUR 
 
V družbah skupine GEN ENERGIJA so bile v letu 2011 realizirane naslednje večje investicije: 

 GEN ENERGIJA d.o.o. – dokapitalizacija NKBM 20,0 mio EUR, odkup manjšinskih deležev SEL 
15,4 mio EUR, izgradnja informacijskega središča GEN 4,9 mio EUR 

 SEL – posodobitev sekundarne opreme in rekonstrukcija stikališča HE Mavčiče 3,7 mio EUR, 
obnova HE Moste 2. faza 0,7 mio EUR 

 TEB – ostale drobne naložbe 0,2 mio EUR, 

 NEK – izboljšava AC varnostnega napajanja 13,3 mio EUR, zamenjava statorja glavnega 
generatorja 12,2 mio EUR, zamenjava reaktorske glave 9,4 mio EUR. 

 
V ostalih družbah so bile v letu 2011 realizirane naslednje večje investicije: 

 BORZEN – prenova poslovnih prostorov 0,3 mio EUR, informacijski sistem 0,3 mio EUR, 

 ELES d.o.o. – sistemski operater elektro prenosnega omrežja – DV 2x400 kV Beričevo-Krško; 
DV + OPGW 4,9 mio EUR, vzpenjalni sistemi za DV 3,0 mio EUR, telekomunikacije 2,4 mio 
EUR, izgradnja nove poslovne stavbe v Beričevem 2,3 mio EUR, sekundarna oprema RTP 
220/110/35 kV Kleče 2,3 mio EUR,  

 SODO d.o.o. – sistemski operater distribucijskega omrežja – TP SN/0,4 kV 0,7 mio EUR,  
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 PLINOVODI d.o.o. – sistemski operater plinskega prenosnega omrežja - M2/1 Rogaška 
Slatina-Trojane 31,7 mio EUR, M1/1 Ceršak-Kidričevo 17,7 mio EUR, M21/1 Trojane-Vodice 
17,7 mio EUR 

 TE-TOL d.o.o. – ostale investicije 3,8 mio EUR, plinsko parna enota 0,3 mio EUR. 
 

V družbah za distribucijo električne energije so bile v letu 2011 realizirane naslednje večje investicije: 

 objekti so navedeni po posameznih skupinah objektov ter napetostnih nivojih v prilogah 
poročila po posameznih družbah. 

 
V nadaljevanju poročila je v Tabeli 1 prikazan pregled planiranih in realiziranih investicij v letu 2011 
po posameznih družbah. 
 

Tabela 1: Plan in realizacija investicij 2011  

 

TEŠ realizacija 2011: 
 vključena tudi vrednost odprtih obveznosti do dobaviteljev v višini 98,7 mio EUR na dan 31.12.2011 za katere je 

predvideno, da bodo poplačani iz kredita. 

  

v EUR

2010 2011/2010

GN (EUR) REAL. (EUR)
Indeks 

REAL/GN (%)

Struktura 

REAL. (%)
REAL. (EUR)

Indeks REAL. 

(%)

HSE d.o.o. 13.537.897 4.331.823 32 0,6 2.845.650 152

HESS 32.153.259 24.885.621 77 3,3 32.545.196 76

DEM 48.143.600 15.748.829 33 2,1 9.573.054 165

SENG 21.205.514 16.363.521 77 2,2 10.774.036 152

TEŠ 248.880.100 348.566.417 140 45,8 102.446.352 340

TET 2.670.070 1.325.182 50 0,2 10.471.660 13

PV 24.626.308 19.947.967 81 2,6 22.988.386 87

SKUPAJ SKUPINA  HSE 391.216.748 431.169.360 110 56,7 191.644.334 225

GEN ENERGIJA d.o.o. 132.185.411 48.615.069 37 6,4 5.072.953 958

SEL 6.474.012 5.222.417 81 0,7 6.573.876 79

TEB 4.990.000 322.101 6 0,0 801.365 40

NEK 51.480.000 54.234.559 105 7,1 35.251.794 154

SKUPAJ SKUPINA GEN 195.129.423 108.394.146 56 14,2 47.699.988 227

BORZEN 885.000 723.562 82 0,1 1.255.653 58

PRENOS - ELES d.o.o. 48.809.093 37.492.545 77 4,9 45.562.401 82

EL CE 22.040.000 25.341.183 115 3,3 22.196.147 114

EL PRIM 13.200.000 13.563.233 103 1,8 13.650.141 99

EL GOR 12.770.000 13.834.652 108 1,8 13.456.249 103

EL LJ 22.018.771 21.008.787 95 2,8 22.640.882 93

EL MB 32.410.832 26.942.153 83 3,5 26.887.684 100

SKUPAJ DISTRIBUCIJA 102.439.603 100.690.008 98 13,2 98.831.103 102

SODO d.o.o. 7.208.500 2.196.364 30 0,3 25.175.070 9

PLINOVODI d.o.o. 97.171.000 75.904.367 78 10,0 46.416.161 164

TE-TOL 27.669.540 4.205.970 15 0,6 5.361.736 78

SKUPAJ 870.528.907 760.776.322 87 100,0 456.584.710 167

2011

DRUŽBA
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V nadaljevanju poročila je v Tabeli 2 prikazana realizacija investicij v posameznih družbah po strukturi 
virov financiranja.  
 
 

Tabela 2: Pregled realizacije investicij v letu 2011 po virih financiranja  

 

TEŠ krediti 2011: 

 vključena vrednost odprtih obveznosti do dobaviteljev v višini 98,7 mio EUR na dan 31.12.2011 za katere je bilo 
predvideno da bodo poplačani iz kredita. 

Ostalo: 

 sovlaganja (EL LJ d.d.) 

 povprečni stroški priključevanja (SODO d.o.o.) 

 ostala sredstva (Plinovodi d.o.o.)  
 

Najpomembnejši finančni viri za realizacijo investicij v letu 2011 so bili dolgoročni krediti, amortizacija 
in drugi lastni viri. Dolgoročni krediti predstavljajo 53 % vseh virov, amortizacija 26 %, drugi lastni viri 
17 % in ostali viri 4 % vseh virov financiranja. V strukturi financiranja je bilo 43 % lastnih virov in 57 % 
drugih virov. 
  

v EUR

HSE d.o.o. 1.425.929 2.905.894 4.331.823

HESS 178.833 24.706.788 24.885.621

DEM 9.020.904 6.727.925 15.748.829

SENG 0 9.829.596 6.533.925 16.363.521

TEŠ 22.957.987 12.374.215 313.234.215 348.566.417

TET 1.325.182 1.325.182

PV 15.623.701 0 4.324.266 19.947.967

SKUPAJ SKUPINA  HSE 50.532.536 56.544.418 0 0 0 324.092.406 431.169.360

GEN ENERGIJA d.o.o. 839.542 47.775.527 48.615.069

SEL 5.212.259 10.158 5.222.417

TEB 322.101 322.101

NEK 44.454.559 9.780.000 54.234.559

SKUPAJ SKUPINA GEN 50.506.360 48.107.786 0 0 0 9.780.000 108.394.146

BORZEN 261.699 461.863 723.562

PRENOS - ELES d.o.o. 27.211.282 2.434.820 7.846.443 37.492.545

EL CE 8.990.803 15.543.032 807.348 25.341.183

EL PRIM 5.346.893 2.016.340 6.200.000 13.563.233

EL GOR 3.789.969 1.544.684 8.499.999 13.834.652

EL LJ 20.520.274 488.513 21.008.787

EL MB 11.104.124 1.276.500 14.561.529 26.942.153

SKUPAJ DISTRIBUCIJA 49.752.063 19.104.056 1.276.500 488.513 807.348 29.261.528 100.690.008

SODO d.o.o. 86.450 320.381 1.789.533 2.196.364

PLINOVODI d.o.o. 12.759.283 5.074.382 28.070.702 30.000.000 75.904.367

TE-TOL 4.205.970 4.205.970

SKUPAJ 195.315.643 132.047.706 1.276.500 30.348.748 807.348 400.980.377 760.776.322

DRUŽBA

VIRI FINANCIRANJA (EUR)

Amortizacija
Druga lastna 

sredstva

Sovlaganja 

SODO
Ostalo*

Sredstva 

EU
Krediti SKUPAJ
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3 SKUPINA HOLDING SLOVENSKIH ELEKTRARN 
 
V družbah, ki so vključene v skupino holding slovenskih elektrarn je bilo za leto 2011 planirano, da 
bodo izvedli investicije v skupni višini 391,2 mio EUR. Realiziranih je bilo za 431,1 mio EUR oz. 10 % 
več investicij kot je bilo predvideno. Večje investicije, ki so se izvajale v skupini so navedene po 
posameznih družbah v nadaljevanju. 
 

3.1 HOLDING SLOVENSKIH ELEKTRARN d.o.o. 

 
V družbi HSE d.o.o. so bile za leto 2011 predvidene investicije v višini 13,5 mio EUR. Realiziranih je 
bilo 4,3 mio EUR oz. 32 % načrtovanih investicij. Večje investicije, ki so bile izvedene v letu 2011 so 
opisane v nadaljevanju. 
 
Srednja Sava 

Namenski cilj projekta je povečanje izkoriščenosti hidro potenciala reke Save ter s tem povečanje 
instalirane moči. Z izgradnjo verige na srednji Savi gre za povečanje proizvodnje pasovne in delno tudi 
trapezne energije iz OVE.  
 
Z izvedbo projekta se bo predvidoma izgradila veriga 10 elektrarn na srednji Savi. S tem se bo za 
1.029 GWh povečala proizvodnja, za 338 MW instalirana moč in v skupini HSE se bo povečal delež 
sistemskih storitev. V letu 2011 je bila ustanovljena družba SRESA z namenom, da se bo preko nje 
izvajala in financirala gradnja ter upravljanje hidroelektrarn na srednji Savi, raziskave in študije ter 
IDR za prve 3 HE, vključno z DIIP. Investitor projekta je družba HSE d.o.o., ki ji je bila podeljena 
koncesijska pravica. 
 
V letu 2011 se je projekt odvijal po začrtani smeri, vendar z manjšo intenzivnostjo kot je bilo 
pričakovati, saj MOP še vedno ni uredil dopolnitev Uredbe (Uredba o koncesiji za rabo vode za 
proizvodnjo EE na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola). V mesecu septembru je bila 
izdelana usklajena verzija, ki je bila pripravljena in posredovana v vladno proceduro. Bistvena 
vsebinska sprememba Uredbe je v tem, da se koncesijo gradnje menja na koncesijo rabe vodnega 
potenciala. Uredba tako ne bo več vsebovala opredelitve števila HE in prav tako ne lokacij (načela 
gradnje), ampak bi definirala le območje rabe energetskega potenciala (načela ZV-1 za rabo vode). 
Predlagana rešitev je za koncesionarja bolj primerna in manj zavezujoča, kar pa je bistveno, da 
koncesionar pridobi večjo svobodo pri določanju lokacije bodočih novih objektov, laže spoštuje 
določila iz CPVO in izboljša ekonomiko projekta. 
 
IT infrastruktura 

V okviru infrastrukture informacijske tehnologije so bile v letu 2011 izvedene naslednje aktivnosti in 
projekti: 

 zamenjava ERP sistema - s strani zunanjih izvajalcev izveden popis procesov za potrebe 
nadgradnje oziroma menjave ERP sistema v družbi HSE. V mesecu novembru je bil izveden 
postopek razpisa za projekt uvedbe novega ERP v družbo HSE. Strokovna komisija za izbiro 
dobavitelja programske opreme za podporo poslovnim procesom ERP ima nalogo, da izbere 
potencialnega ponudnika programske rešitve ERP; 

 informacijska podpora »kontrolingu« - del projekta »Uvedba ERP v družbo HSE« in se bo v 
okviru specifikacije zahtevanih funkcionalnosti službe kontrolinga realizirala med samo 
implementacijo; 

 e hranjenje dokumentov - projekt je v fazi priprave klasifikacijskega načrta, ki jih morajo 
potrditi posamezne službe v družbi HSE. Služba informatike je za potrebe arhiviranja 
elektronskih dokumentov pripravila razpis »Diskovni sistem in varnostno shranjevanje 
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podatkov«. V njem je del diskovnih polj predvidenih za morebitno arhiviranje elektronskih 
dokumentov. Projekt je podaljšan v leto 2012; 

 spremljanje revizijske sledi (Quest Auditing) - projekt je v prvi fazi bil uspešno zaključen- 
aktivirana revizijska sled za poštni strežnik ter podatkovni distribucijski sistem (DFS); 

 posodobitev omrežne opreme krovnega omrežja TK HSE - projekt »Posodobitev aktivne 
komunikacijske opreme« je bil uspešno zaključen v letu 2011.  

 konsolidiranje lastništva sistemske programske in strojne opreme L1(PV) in L2(TEŠ) 
podatkovnega centra - predlog odkupa in postopek verifikacije pogodbe je bil realiziran. 
Pravno formalno so pogodbe najema varne celice in računalniških storitev oz. kapacitet med 
HSE in TEŠ usklajene in podpisane. Prav tako so v zaključni fazi podpisovanja pogodbe najema 
varne celice in računalniških storitev oz. kapacitet med HSE in PV;  

 reorganizacija »Centra za nadzor in upravljanje sistemov IS HSE ter podpore uporabnikom 
organizacij HSE, TEŠ, PV in HESS« - Za potrebe celovitega in kvalitetnega obvladovanja 
tehničnih problemov v IT infrastrukturi skupine HSE je začel s 1.10.2011 delovati prenovljen 
»Center za nadzor«, ki bo v prihodnje zagotavljal visoki nivo storitev na področju strojne in 
programske opreme, ki je v lasti HSE. 

 
 

3.2 HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI 

 
V družbi HESS d.o.o. so bile za leto 2011 predvidene investicije v višini 32,1 mio EUR. Realiziranih je 
bilo za 24,8 mio EUR investicij oz. 77 % vseh načrtovanih investicij. Večje investicije, ki so se izvajale v 
družbi v letu 2011 so opisane v nadaljevanju. 
 
Družba HESS d.o.o. je v letu 2011 uresničevala svojo zastavljeno pot predvsem na investicijskem delu 
izgradnje HE na spodnji Savi. Posamezne faze na HE Boštanj, HE Blanca,HE Krško, HE Brežice in HE 
Mokrice so opisane po elektrarnah. Družbeniki družbe HESS d.o.o. so Holding slovenske elektrarne 
d.o.o., Dravske elektrarne d.o.o., Soške elektrarne d.o.o., Termoelektrarna Brestanica d.o.o., Gen 
energija d.o.o.. 
 
HE Krško 
 
Nadaljevala se je izgradnja energetskega dela objekta, kjer glede na osnovni terminski plan prihaja do 
8 mesecev zamud. Zamuda del je nastala predvsem zaradi poplav reke Save v decembru leta 2009 in 
septembru leta 2010, del zamude pa se izraža tudi na račun konzorcijskih partnerjev ter likvidnostnih 
težav vodilnega partnerja na izvedbi gradbenih del. V drugi gradbeni jami so bila dela na strojnici 
praktično zaključena, dokončano pa je tudi peto prelivno polje. Dobavljena je bila večina turbinske, 
generatorske in druge opreme. Intenzivno so se izvajala obrtniška dela, v polnem teku pa so tudi dela 
na elektro in strojni opremi. Izvajala se je montaža turbinske opreme na agregatih 3 in 2 ter montaža 
generatorja na agregatu 3. Potekala so dela na izvedbi prehoda za vodne organizme, nadaljevala in 
zaključila pa so se aktivnosti na obvoznici in poglabljanju struge reke Save na nizvodnem območju 
hidroelektrarne.  
 
HE Brežice 
 
V letu 2011 je bil izveden strokovni del postopka izdelave državnega prostorskega načrta (DPN) in 
okoljskega poročila (OP). Izdelovale so se tudi različne strokovne podlage, študije ter investicijska in 
projektna dokumentacija, ki so potrebne za uspešno izvedbo projekta HE Brežice. Pozitivno mnenje 
na okoljsko poročilo je bilo pridobljeno šele decembra 2010, zaradi česar so se zamaknili roki vseh 
nadaljnjih aktivnosti, vključno s sprejemom Uredbe o DPN na Vladi RS, kar posledično pomeni zamik 
pričetka izgradnje HE Brežice, načrtovanega v juniju 2011, glede na sprejete sklepe Vlade RS iz leta 
2006. V letu 2011 so potekale tudi javne razgrnitve in javne obravnave DPN in okoljskega poročila v 
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Republiki Sloveniji in Hrvaški. Sledila je analiza pripomb ter priprava predlogov odgovorov na 
pripombe iz javne razgrnitve. Skupaj z MOP so bili pripravljeni odgovori na pripombe iz javne 
obravnave na Hrvaškem, katere je septembra 2011 MOP posredoval na Hrvaško. Izdelan je bil 
dopolnjen predlog DPN in OP z upoštevanjem pripomb iz javne razgrnitve. Dokumenta sta usklajena 
in pripravljena za pridobitev pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora ter za sprejem na Vladi RS. 
Konec leta 2011 je bil zaključen tudi idejni projekt za HE Brežice. V pripravi je revizija izdelanega 
dokumenta. 
 
HE Mokrice 
 
V letu 2011 je bil v izvedbi postopek in izdelava dopolnjenega osnutka Državnega prostorskega načrta 
in okoljskega poročila za HE Mokrice, ki sta trenutno v postopku usklajevanja in izdelave utemeljitev 
najprimernejše variante. Izdelan je tudi osnutek okoljskega poročila za izbrano varianto HE Mokrice, 
ki pa ima segment površinskih voda ocenjen z oceno D. To pomeni, da je onemogočena energetska 
izraba v skladu z zahtevami ZPKEPS in koncesijske pogodbe za HE Mokrice. Zaradi tega je projekt na 
kritični poti in je potrebna čimprejšnja odločitev koncedenta glede izravnalnih in omilitvenih ukrepov, 
ki bodo omogočili nadaljevanje postopkov in del. V letu 2011 so se izdelovale tudi druge strokovne 
podlage, študije ter investicijska in projektna dokumentacija, ki so podlaga za sprejetje DPN za 
območje HE Mokrice.  
 
HE Boštanj 
 
Na HE Boštanj je bilo marca 2011 zaključeno poskusno obratovanje in pridobljeno  uporabno 
dovoljenje za akumulacijski bazen. Zaključena je bila sanacija še zadnjega statorja generatorja na 
agregatu 1. Poleg rednega obratovanja in proizvodnje električne energije so se opravljala tudi redna 
vzdrževalna dela. V zaselku Dvorec je bilo s strani prebivalcev podan ugovor glede rešitev zaščite pred 
podtalnico, zato so bile podane  nove tehnične rešitve in je potekalo usklajevanje obsega potrebnih 
izvedb zaščit. Izvajal se je Projekt za vpis v uradne evidence, izveden je bil parcelacijski načrt, ki je v 
postopku potrditve na Ministrstvu za okolje in prostor. 
 
HE Blanca 
 
Po izgradnji leta 2009 in pridobitvi uporabnega dovoljenja za jezovno zgradbo leta 2010, je bilo v 
decembru leta 2011 pridobljeno še uporabno dovoljenje za akumulacijski bazen. Poleg nemotenega 
obratovanja in proizvodnje električne energije, je potekalo tudi redno vzdrževanje. Na sami elektrarni 
so se odpravljale pomanjkljivosti na gradbenih delih. Poleg tega je bila izvedena tudi montaža sistema 
absolutne meritve položaja zapornic na petem prelivnem polju, ki je sedaj v poskusnem obratovanju 
oz. testiranju. Izvedeni so bili testi daljinskega vodenja elektrarne iz centra vodenja. Uspešno je bil 
izveden pregled vseh treh agregatov pred potekom garancijske dobe, potekala pa so usklajevanja in 
iskanje rešitev za nadomestni vir pitne vode. Zaradi pomanjkanja sredstev v družbi Infra, namenjenih 
za infrastrukturne ureditve, je prišlo do zamika izvedbe določenih infrastrukturnih ureditev, ki bodo 
zaključene predvidoma v prvi polovici leta 2012. Zaradi dviga podtalnice je potekala študija vpliva na 
ogrožene objekte za morebiten  obseg potrebnih sanacij. Dela se bodo predvidoma izvedla v letu 
2012. Izvajal se je Projekt za vpis v uradne evidence, izveden je bil parcelacijski načrt, ki je v postopku 
potrditve na Ministrstvu za okolje in prostor. 
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3.3 DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 

 
V družbi DEM d.o.o. so bile v letu 2011 planirane investicije v višini 48,1 mio EUR. Realizirano je bilo 
za 15,7 mio EUR investicij oz. 32 % načrtovanih investicij. V nadaljevanju so navedene investicije v 
letu 2011, za katere je bilo namenjeno največ sredstev.  
 
Izgradnja ČHE Kozjak  
 
Projekt ČHE na Dravi in DV povezava do RTP Maribor je zaključil fazo postopka umestitve objekta v 
prostor - državnega prostorskega načrta. Vlada RS je v Ur. list št.12. dne 25.02.2011 objavila Uredbo 
o državnem prostorskem načrtu za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo ČHE – 
RTP Maribor. Uredba daje podlago za nadaljevanje upravnih postopkov pridobivanja soglasij nosilcev 
urejanja prostora, pridobivanje zemljišč ter pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja v 
skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, na podlagi katerih se izda gradbeno dovoljenje. V 
izdelavi je PVO ter strokovne podlage za PVO iz področja EMS, hrupa in vibracij, arheologije. 
Najpomembnejše soglasje predstavlja OVS, kot zaključek postopka CPVO tega projekta. V preteklem 
letu se aktivnosti na izdelavi PVO in na strokovnih podlagah za PVO ter pridobivanja zemljišč niso 
izvajale zaradi dogovora o prilagojeni hitrosti projekta glede na priporočila HSE.  
 
IDP je bil v času izdelave in dopolnjevanja recenziran. Revizijo noveliranega IDP je izdelal Lahmeyer 
Internacional. Zaključki revizije potrjujejo projekt ČHE Kozjak tako s tehničnega kot konstruktivnega 
vidika. Revizija je predlagala še proučitev variante izvedbe strojnice v kaverni, ki je v izdelavi. 
Kavernska varianta strojnice bo izdelana na nivoju IDP, z namenom potrditi tehnično ekonomsko 
najugodnejšo izvedbo na obravnavani lokaciji. 
 
Ker predstavlja Idejni projekt tehnično podlago za izdelavo Investicijskega programa, je bila pri 
izdelavi dopolnitev IDP posebna pozornost posvečena oceni stroškov investicije. Osnovni investicijski 
program je bil izdelan v letu 2008 ter 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 na NS HSE v letu 2008. Po dokončani dopolnitvi in reviziji IDP 
v letu 2011, ter izdelani novelaciji Študije trga električne energije in produktov ČHE Kozjak, je bil 
novembra 2011 izdelan noveliran investicijski program ter predstavljen HSE. 
 
Izgradnja HE na Muri  
 
DEM nameravajo na podlagi določitve za koncesionarja, kot investitor energetsko izkoriščati reko 
Muro z izgradnjo hidroelektrarn. V letu 2006 je bil izdelan program »Preveritve možnosti energetske 
izrabe reke Mure«. S programom je bila opredeljena naloga preveritve trajnostnega razvoja regije ob 
upoštevanju izgradnje HE na Muri. Študija trajnostnega razvoja območja bo podala stanje okolja ter 
vplive na okolje in naravo. Izdelane bodo potrebne strokovne podlage, kje so možne lokacije 
energetske izrabe ter izdelava projektno tehničnih rešitev HE, kjer je z upoštevanjem pogojev možno 
zgraditi HE.  
 
Po zaključeni trajnostni preveritvi območja v povezavi z energetsko izrabo je bila pozornost 
namenjena strokovnim podlagam in sicer Preveritev lokacij z vidika varstva narave, v katerih so 
obravnavane Idejne tehnične rešitve HE glede na stroge omejitve okolja in narave. Slednje so se 
izkazale kot ene najpomembnejših faktorjev.  
 
Izraba celotnega potenciala reke Mure je podrobno obdelana v do sedaj izdelanih strokovnih 
podlagah in Idejnih tehničnih rešitvah v več variantah. Na podlagi le-teh je izdelan  predlog pobude 
DPN za HE na lokaciji med vtokom Kučnice in avtocestnim mostom preko Mure - HE Hrastje Mota. 
Predlog pobude je posredovan pobudniku MG in koordinatorju priprave DPN MOP v usklajevanje. To 
je prvi korak postopka umeščanja v prostor v skladu z veljavno zakonodajo. DEM pričakuje, da bo 
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pobuda usklajena in se bo s tem pričel postopek dela s pobudo in prvo aktivnostjo, ki ga predstavlja 
izdelava gradiva za pridobitev smernic, kar bo izhodišče za pričetek postopka DPN. 
 
Na podlagi strokovne podlage za obravnavo HE na Muri z usmeritvami investitorju za nadaljnje 
odločitve in zaključkov študije trajnostnega razvoja, kjer je bil proučen vpliv izgradnje HE na trajnost, 
so v izdelavi ter pripravi še dokumentacije za lokacije na: 

 odseku med Ceršakom in Sladkim vrhom - nadomestni objekt mHE Ceršak 

 širšem območju Gornje Radgone - protipoplavne zaščite območja z visokovodnimi nasipi. 
 
Obnova jezu Markovci in izgradnja MHE  
 
Projekt obsega sanacijo in stabilizacijo dna struge reke Drave, obnovo jeza in izgradnjo MHE in SN 
stikališča. Dela na projektu so se izvajala v skladu z revidiranim terminskim planom, ki je upošteval 
dejansko stanje izvedbe del. Gradbena dela na vtočnem delu objekta so bila zaključena in poteka 
montaža strojne in hidromehanske opreme. Izvedba gradbenih del na strojnici in iztočnem kanalu so 
do kote 210,00 dokončana. V tem delu strojnice so vgradili prve elemente strojne turbinske opreme, 
kakor tudi hidromehansko opremo iztočnih zapornic. 
 
Sončni park Zlatoličje  
 
Izgradnja Sončne elektrarne Sončni park Zlatoličje predstavlja za investitorja DEM možnost 
dodatnega izkoriščanja naravnih potencialov na področju obnovljivih virov. Na razvojno tehničnem 
področju pa predstavlja možnost planiranja, projektiranja, izgradnje, vzdrževanja in upravljanja 
solarnih elektrarn. Projekt obsega izgradnjo sončne elektrarne na območju hidroelektrarne Zlatoličje. 
V letu 2011 so izvedli naslednje aktivnosti: 

 izdelana je bila razpisna dokumentacija za izgradnjo Sončni park Zlatoličje – 1. Faza, 

 izdelana je bila razpisna dokumentacija za izgradnjo Sončni park Zlatoličje – 2. Faza, 

 izdelana je bila razpisna dokumentacija za dobavo opreme priklopa na 20kV distribucijsko 
omrežje, 

 izdelana je bila razpisna dokumentacija za montažo opreme priklopa na 20kV distribucijsko 
omrežje, 

 izdelana je projektna dokumentacija PZI, 

 dokončana je izgradnja Sončni park Zlatoličje 1. Faza, 

 dokončana so gradbena dela, 

 zaključen je razpis za montažo opreme za priklop na distribucijsko omrežje, 

 prevzeta je bila oprema za priklop na distribucijsko omrežje, 

 demontirana je bila oprema LR na projektu prenove HE Zlatoličje, 

 izvedena je kabelska trasa za 20kV kablovod, 

 izvedena so bila montažna dela priklopa opreme sončne elektrarne na distribucijsko omrežje, 

 izvedeni so bili postopki vstavljanja v pogon opreme za priklop na distribucijsko omrežje, 

 SE elektrarna je bila priklopljena na distribucijsko omrežje 29.07.2011, 

 izveden je bil delni interni tehnični pregled objekta Sončni park Zlatoličje - priklop sončne 
elektrarne na distribucijsko omrežje 04.08.2011, 

 izveden je bil strokovni tehnični pregled objekta Sončni park Zlatoličje za potrebe začetka 
obratovanja objekta 18.08.2011 nato inšpekcijski pregled 06.09.2011 in 08.10.2011 je bilo 
uspešno zaključeno poskusno obratovanje. 

 
Sončna elektrarna Formin  
 
Aprila 2011 je bila imenovana projektna skupina za izgradnjo sončne elektrarne Formin z nalogo 
izgradnje sončne elektrarne na strehi strojnice in garaž. Pridobili smo lokacijsko informacijo in sklenili 
pogodbo z družbo HSE Invest d.o.o. za izdelavo projektne in razpisne dokumentacije ter sodelovanje 
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pri izgradnji sončne elektrarne na HE Formin. 08.11.2011 je bila sklenjena pogodba za izgradnjo SE 
Formin s podjetjem HTZ IP d.o.o.. 20.11.2011 smo pričeli z izgradnjo, 16.12.2011 pa je bil uspešno 
izveden strokovni tehnični pregled naprave Sončna elektrarna Formin, za potrebe začetka 
obratovanja objekta. 22.12.2011 je bila sončna elektrarna priključena na omrežje in pričelo se je 
pogodbeno poskusno obratovanje. 
 
Aneks k poslovni stavbi – OCV III izgradnja  
 
Vrednost investicije je pridobljena na osnovi projektantske ocene vrednosti (projektna 
dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja – PGD, ki ga je maja 2007 izdelala družba 
Arhitekt Maribor d.o.o.. Z deli se je pričelo 01.08.2011 v skladu s pogodbo in potekajo po potrjenem 
terminskem planu. Zamud trenutno ni, dobava vseh strojnih elementov in montaža se odvijata po 
planu. 
 
Prenova Jezu Melje 
 
V mesecu novembru je bil zaključen tudi postopek izbora izvajalca za sanacije krova jezu Melje in 
žerjavnih tirnic. Kot najugodnejši izvajalec med tremi ponudniki je bil izbran izvajalec Final Pasarič, le 
temu je bila v začetku decembra v podpis posredovana tudi pogodba za izvedbo teh del. Ker izbrani 
izvajalec do konec leta 2012 ni vrnil podpisane pogodbe, ga je naročnik ponovno pozval k podpisu. Na 
osnovi ponovnega poziva k podpisu pogodbe je izvajalec poslal dopis, da odstopa od pogodbe. Zaradi 
odstopa od pogodbe je naročnik bil primoran, da pozove drugega najcenejšega ponudnika in sicer 
podjetje MAP Trade. Ker je tudi z njegove strani bil podan odgovor, da ponujene cene niso več 
relevantne in da za naveden obseg del ceno zvišuje se je naročnik odločil, da izvede ponoven razpis 
predvidenih del. 
 
Prenova MHE Melje 
 
Ker je podjetje Montavar v likvidaciji, odprte pa so ostale se določene pomanjkljivosti, ki kljub 
večkratnim pozivom s strani naročnika niso bile odpravljene, je naročnik pristopil k unovčitvi bančne 
garancije. Bančna garancija je bila s strani banke unovčena 02.12.2011 v skupni vrednosti 0,1 mio 
EUR. Na osnovi unovčene bančne garancije bo tako naročnik vse odprte zadeve odpravil sam oz. z 
drugimi izvajalci. 
 
Prenova HE Zlatoličje 
 
S pričetkom prenove agregata 1 meseca julija se je izvajalec ESOTECH d.o.o. znašel v manjših težavah, 
saj je zaradi likvidnostnih težav Konstruktorja nakazovalo, da bo ostal brez podizvajalca za gradbena 
dela. Ker je bila verjetnost stečaja Konstruktorja vse večja smo bili s strani Esotecha d.o.o. obveščeni, 
da je pristopil k  zamenjavi podizvajalca za gradbena dela po pogodbi LOT DM in sicer je nov 
podizvajalec za navedena gradbena dela tako postalo podjetje MAT Trade. Zaradi stečaja 
pogodbenega partnerja na pogodbi LOT PGO - Konstruktor VGR, je naročnik zaradi neizpolnitve 
pogodbenih obveznosti v skladu s pogodbo pristopil k unovčitvi bančne garancije sklenjene pri Banki 
Koper in tudi k prekinitvi pogodbe. Za navedena dela, ki so po pogodbi LOT PGO ostala nerealizirana, 
se bo z zbiranjem ponudb poiskal nov izvajalec. Demontaža starega agregata 1 je glede na terminski 
plan zamujala cca 10 dni zaradi slabe organizacije izvajalca. S pričetkom sanacije traverznega obroča 
se je uradno pričela tudi montaža agregata 1. Dela na sanaciji traverznega obroča so dejansko 
potekala v večjem obsegu, kot je bilo to s terminskim planom predvideno, saj se je v fazi pregleda 
ugotovilo, da je le ta v slabšem stanju kot je bil traverzni obroč agregata 2, na osnovi katerega je bil 
predviden obseg del v terminskem planu. Glede na dejstvo, da gre za več dela, se je zamuda glede na 
trenutno veljaven terminski plan R08 še povečala. Zaradi navedene zamude bo potrebno izvesti 
revizijo terminskega plana. Oprema za obnovo T1 je na objektu, del opreme pa je še v tovarni in čaka 
na transport. Vsa oprema v tovarni je bila uspešno prevzeta ali se vršijo zaključni prevzemi za 



15 
 

nekatere pozicije dobave. Izdelava opreme v tovarni ni na kritični poti. Litostroj vrši stalni nadzor s 
svojim nadzornikom montaže in izvaja vse potrebne aktivnosti za nemoten potek montažnih del. 
Oprema za generator G1 je že vsa dobavljena in ustrezno zaščitena oziroma konzervirana ter čaka na 
pričetek vgradnje. 
 
 

3.4 SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA 

 
V družbi SENG d.o.o. je bilo v letu 2011 planiranih za investicije 21,2 mio EUR sredstev. Investicije so 
bile realizirane v višini 16,3 mio EUR oz. 77 % načrtovanih investicij. Posamezne večje investicije, ki so 
se izvajale v družbi v letu 2011 so predstavljene v nadaljevanju. 
 
Zaključek ČHE Avče 
 
Gradnja ČHE Avče je bila zaključena v letu 2009. Stroški v letu 2011 so evidentirani zaradi končnega 
obračuna z izvajalcem hidromehanske opreme in zaradi investicijskega vzdrževanja sanacije 
kavitacijskih poškodb gonilnika turbine agregata ČHE Avče. Objekt je v poizkusnem obratovanju, ki je 
podaljšano do januarja 2013. Izvaja se tehnično in okoljsko opazovanje skladno z dokumentacijo in 
zakonskimi zahtevami. Zaradi problematike prehodnih pojavov v določenih režimih obratovanja 
elektrarne je razpoložljivost zgornjega bazena še vedno omejena na spodnjo koto 610.00 m n.m. 
Problematika in možne rešitve so podrobneje opisane pod točko Razširitev vodostana ČHE Avče. V 
okviru pregledov naprav ČHE Avče med poskusnim obratovanjem je bila ugotovljena potencialna 
napaka na rotorju generator/motorja. Pristopilo se je k odpravi napake z zamenjavo rotorja v celoti 
kot najustreznejši način odprave napake. Dela so se izvajala v okviru reklamacijskega zahtevka od 
marca 2011 ter bodo zaključena v začetku leta 2012. Z aprilom 2011 dalje je bil na rotorju 
vzpostavljen dodaten monitoring za spremljanje stanja delovanja. Konec avgusta je pri obratovanju v 
generatorskem režimu prišlo do medfaznega kratkega stika na rotorju, kar je povzročilo tudi 
določene poškodbe na statorju, katerega sanacija se je pričela v začetku septembra. Vzporedno je 
potekala sestava rotorja kot je bilo predvideno po potrjenem terminskem planu. Spust novega 
rotorja v generatorski sod je bil izveden 26.10.2011. V novembru 2011 je bila zaključena sestava 
generatorja in pričeli so se izvajati suhi in mokri testi. Pred zaključkom izvajanja programa mokrih 
testov je v začetku decembra 2011 prišlo do povečanih vibracij agregata zaradi težav na spodnjem 
generatorskem ležaju. Takoj se je pristopilo k temeljiti analizi vzrokov za nastalo situacijo, izdelavi 
predloga sanacije poškodb in izboljšav na konstrukciji agregata ter izvedbi ukrepov. Ponovna 
testiranja se bodo izvajala v začetku leta 2012. Obratovanje agregata mora biti prilagojeno pogojem, 
ki jih daje še nerekonstruirano prenosno omrežje, ki je v upravljanju ELES-a. 
 
Novogradnja HE Kneža 
 
V teku je pridobivanje potrebnih dovoljenj za izgradnjo. 
 
Zamenjava avtomatike lokalnega vodenja in krmiljenja v HE Hubelj 
 
V zadnjih letih se pogosto pojavljajo težave s sistemom vodenja v mHE Hubelj, kar vpliva na 
zanesljivost obratovanja in varnost objekta. Predvsem je nezanesljivo delovanje start-stop 
avtomatike, avtomatska regulacija kanalske zapornice, regulacija jalove moči, in delovanje nekaterih 
zaščitnih funkcij turbine. Vzdrževanje sistema je praktično nemogoče zaradi nezmožnosti dobave 
rezervnih delov in zastarelosti opreme, zato je potrebna zamenjava avtomatike lokalnega vodenja in 
krmiljenja. V letu 2011 je bil izveden razpisni postopek, ki se je zaključil s sklenitvijo pogodbe z 
izvajalcem. V decembru 2011 so bila izvedena dela na obnovi avtomatike agregata 1, konec januarja 
2012 pa je planiran pričetek del na avtomatiki agregata 2 in skupinskem regulatorju. 
 
  



16 
 

Investicijsko vzdrževalna dela na čistilnem stroju na jezu Podselo 
 
Investicija je bila v celoti prenesena iz leta 2010 v leto 2011. Namen investicije je povečati 
zanesljivost obratovanja čistilnega stroja v času visokih voda. V okviru rekonstrukcije se bo zamenjal 
obstoječ grabilec z novim ustreznejšim tipom grabilca ter nadgradila programska ter ostala strojna in 
elektro oprema čistilnega stroja za bolj robustno obratovanje. V letu 2011 je bil izveden razpisni 
postopek, ki še ni zaključen. Trenutno so v teku pred pogodbena usklajevanja z izbranim 
ponudnikom. Zaključek realizacije je predviden v prvi polovici 2012. 
 
Razširitev vodostana ČHE Avče 
 
Zaradi problematike prehodnih pojavov v določenih režimih obratovanja elektrarne ČHE Avče je 
razpoložljivost zgornjega bazena še vedno omejena na spodnjo koto 610.00 m.n.m.. Na osnovi 
dodelanega in umerjenega matematičnega in fizičnega modela je projektant v letu 2010 in 2011 
pripravil možne rešitve problema prehodnih pojavov z dograditvijo novega vodostaja. V fazi izvajanja 
meritev na fizičnem modelu v prvi polovici 2011, se je nakazala možna alternativna rešitev z 
dodajanjem zraka v sistem, ki pomeni bistveno cenejši ukrep za opisano problematiko. Rešitev je 
predlagana z izvedbo odzračevalne cevi. Zaradi premajhne stopnje podobnosti med fizičnim 
modelom in prototipom v naravi, se lahko dodatne raziskave izvedejo le na prototipu. Zato je bilo 
predlagano, da se na zgrajenem prototipu na podlagi opravljenih meritev in analiz obratovanja 
ugotovi varnost obratovanja elektrarne v črpalnem režimu. V kolikor rezultati meritev ne bodo 
zagotavljali ustrezno varnost obratovanja, bo potrebno pristopiti k rešitvi z dograditvijo vodostana 
ST-2. Na osnovi pridobljenega gradbenega dovoljenja št. 35105-60/2011-TŠ/HČ z dne 30.9.2011 je 
pričela izvedba odzračevalne cevi kot I. faza rešitve problematike prehodnih pojavov. Vsa dela so bila 
izvedena do konca leta 2011. Hkrati se je konec leta 2011 vzpostavil tudi pomožni sistem za hladilno 
vodo. 
 
Posodobitev programske in strojne opreme v CV 
 
Obstoječa strojna in programska oprema CV SENG obratuje od leta 2003. Proizvajalec SCADA  
programske opreme ViSpro nima več tehnične podpore in tudi strojna oprema je zastarela za 
kakršnokoli nadgradnjo. Nov center vodenja bo nudil razširjeno funkcionalnost ter boljšo zanesljivost 
povezav na centre vodenja HSE, ELES in EP.  
 
Video nadzor mHE 
 
V letu 2011 je potekalo preizkušanje pilotske verzije. Na osnovi rezultatov preizkusa pilota se bo 
izbralo način izvedbe videonadzora in izdelal terminski plan realizacije po posameznih mHE. Izvedba 
se iz leta 2011 prenaša v leto 2012. 
 
Posodobitev opreme za daljinsko vodenje 
 
Projekt posodobitve opreme za daljinsko vodenje zajema novo strojno in programsko opremo za 
zajem podatkov na objektih malih HE ter komunikacije proti CV SENG. V letu 2011 je bila predvidena 
posodobitev opreme na sedmih malih HE. V mHE Marof, mHE Cerkno, mHE Plužna, mHE Mesto so 
dela izvedena, testirana in predana v daljinski nadzor v CV SENG. Posodobitev v mHE Hubelj potek 
skupaj z obnovo lokalnega vodenja in krmiljenja. Pripravljena je dokumentacija za mHE Tolmin ter 
testiranje nove GSM/UMTS povezave za potrebe daljinskega vodenja mHE Možnica. 
 
Rekonstrukcija hidromehanske opreme – jez Podselo 
 
V letu 2011 se je začelo z deli na rekonstrukciji leve trodelne zapornice. Izvedla se je zamenjava 
pogonskih mehanizmov in popravilo obrabljenih delov. Ob prvem večjem pretoku reke Soče se bo 
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izvedlo testiranje dviganja zapornice z vodnim natokom. Od sredine leta 2011 je izvajalec Montavar 
Metalna nova d.o.o. v likvidacijskem postopku in zaradi nezmožnosti izvedbe pogodbenih obveznosti 
smo pridobili novega izvajalca Metalvar d.o.o..  
 
Rekonstrukcija II. faza HE Plave I in HE Doblar I 
 
V okviru rekonstrukcije II. faza HE Plave I in HE Doblar I se izvaja zamenjava agregatov v HE Doblar I. 
Rekonstrukcija II. faza HE Plave I se bo začela po zaključku rekonstrukcije v HE Doblar I. V letu 2011 je 
v okviru rekonstrukcije agregatov v HE Doblar I potekala zamenjava agregata 3. Dobavljena in 
montirana je bila naslednja nova oprema: turbina, pred turbinska loputa, pomožna strojna opreme, 
generator, vzbujalni sistem in ostala elektro oprema. Dela na agregatu 3 so zaključena. V teku je 
pogodbeno poizkusno obratovanje. Izveden je bil tehnični pregled za agregat 3. V tovarni 
dobaviteljev je potekala izdelava opreme za rekonstrukcijo agregata 2. V septembru se je začela 
demontaža agregata 2, ki je zaključena. V okviru montaže agregata 2 poteka nameščanje spirale 
turbine in priprava na ob betoniranje spirale. 
 
Projektna dokumentacija HE Učja 
 
HE Učja je nova elektrarna, katera je z razvojnim načrtom SENG d.o.o. predvidena za izgradnjo med 
leti 2015 - 2018. Izkoriščala bo celoten razpoložljiv hidro potencial reke Učje, ki se pri vasi Žaga zliva v 
reko Sočo. Proizvedena energija v HE bo vršna. Elektrarna bo imela pregradni objekt, dovodni sistem, 
strojnico z enim agregatom inštalirane moči cca. 34 MW in z letno proizvodnjo 31 GWh ter izravnalni 
bazen. Pridobljeno je energetsko dovoljenje s strani Ministrstva za gospodarstvo ter podana vloga za 
izdelavo državnega prostorskega načrta za HE Učja na Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za 
energijo in posredovano na Ministrstvo za okolje in prostor. Pobuda za začetek postopka priprave 
državnega prostorskega načrta za HE Učja je bila v aprilu 2011 ustavljena na MOP zaradi določil v 
Zakonu o Soči, ki prepoveduje tovrstne posege v prostor. Intenzivno se zato vodijo aktivnosti za 
pripravo predloga spremembe tega zakona in vključevanja projekta v nove strateške dokumente 
države. Sočasno se pripravljajo strokovne tehnične podloge za sprejemljivost objekta v prostoru.  
 
Projektna dokumentacija HE Kneža 
 
HE Kneža je nova mala hidroelektrarna, katere izgradnja je v planskih dokumentih predvidena od leta 
2012 do leta 2014. Predviden koncept je pretočnega tipa, brez možnosti akumuliranja vode. Lokacija 
zajetja je predvidena na odseku med strojnico HE Knežke Ravne II ter zajetjem HE Knežca. Derivacija 
je predvidena s tlačnim jeklenim cevovodom, ki bo pretežno vkopan v cestno telo. Strojnična zgradba 
je predvidena na desnem bregu Liščaka. V strojnici je predviden en agregat z instalirano močjo ca. 
850 kW, ocenjena letna proizvodnja je 3,3 GWh. Priključek na električno omrežje bo izveden na 
obstoječi DV, ki poteka po dolini Kneže. Intenzivno se vodijo aktivnosti za pridobitev vodne pravice – 
koncesije za izkoriščanje vode za proizvodnjo električne energije v mHE, podanih je bilo že več urgenc 
na Ministrstvo za okolje ter izvedenih več sestankov. V letu 2011 sta bila izdelana idejni projekt 
izbrane variante in investicijski program. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je v zaključni 
fazi in je vezan na izdajo koncesijske pravice. 
 
Projektna dokumentacija fotovoltaičnih elektrarn 
 
Po meritvah in izračunih ter preliminarni študiji se je ugotovilo, da je lokacija zgornjega bazena ČHE 
Avče primerna za postavitev fotovoltaičnih elektrarn. Glede na količino obsevanosti s soncem je 
področje okoli zgornjega bazena ČHE Avče primerno za postavitev FVE, skupne moči cca 1,0 MW z 
letno proizvodnjo 1,1 GWh električne energije. Glede na zakonske spremembe pogojev za izgradnjo 
FVE, se ponovno izvaja preverba Idejne zasnove z upravičenostjo izgradnje. Predviden čas gradnje je 
2 leti (2012 – 2013). V prvem tromesečju 2011 je bila izdelana dokumentacija za postopek sprejema 
prostorskega načrta ČHE Avče za izgradnjo vetrne in fotovoltaične elektrarne v obsegu, kot je 
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potrebna za pobudo, ki je bila podana na Ministrstvo za gospodarstvo. Junija se je pripravilo vlogo za 
energetsko dovoljenje, v septembru pa je bila podana vloga za izdajo licence za opravljanje 
energetske dejavnosti na Javno agencijo RS za energijo. Za pridobitev licence je bila potrebna 
predhodna sprememba družbene pogodbe SENG, ki je bila potrjena v decembru 2011. 
 
Projektna dokumentacija vetrne elektrarne Avče 
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 možnih lokacij za postavitev vetrne 
elektrarne je na Kanalskem Vrhu, neposredno okoli akumulacijskega bazena ČHE Avče. Idejna 
zasnova predvideva možnost postavitve 3, 5 ali 8 vetrnih generatorjev z močjo 2 MW. Mikrolokacija 
bo določena na podlagi smeri vetrov ter na podlagi možnosti, ki jih omogoča prostor in relief terena. 
Na osnovi izvajanja meritev vetra na lokaciji, se bo ponovno preverila Idejna zasnova za VE. V prvem 
tromesečju 2011 je bila izdelana dokumentacija za postopek sprejema prostorskega načrta ČHE Avče 
za izgradnjo vetrne in fotovoltaične elektrarne v obsegu, kot je potrebna za pobudo, ki je bila podana 
na Ministrstvo za gospodarstvo. Junija se je pripravilo vlogo za energetsko dovoljenje, v septembru 
pa je bila podana vloga za izdajo licence za opravljanje energetske dejavnosti na Javno agencijo RS za 
energijo. Za pridobitev licence je bila potrebna predhodna sprememba družbene pogodbe SENG, ki je 
bila potrjena v decembru 2011. Izdeluje se študija »Raziskave potencialnega vpliva vetrne elektrarne 
na Kanalskem Vrhu na ptice« in izvajanje meritev na lokaciji. 
 
Vetrna elektrarna Avče – izvajanje meritev 
 
V okviru načrtovanja vetrne elektrarne na Kanalskem Vrhu se izvajajo meritve, na podlagi katerih se 
bo določil vetrni potencial. Le ta je izhodiščni parameter za dimenzioniranje vetrne elektrarne. 
Meritve se izvajajo s pomočjo merilnega stolpa, ki je bil zmontiran konec leta 2009. Meritve potekajo 
od leta 2010 in bodo potekale še v prvi polovici leta 2012. 
 
Vgradnja trajnega monitoringa rotirajočega stroja v ČHE Avče 
 
Investicija zajema vgradnjo sistema za celovit in trajni »on-line« monitoring stanja agregata ČHE 
Avče. Ta obsega monitoring: vibracij in opletanj na ležajih in ohišjih agregata, zračne reže 
generatorja, kavitacije in pulzacije na turbini, monitoring parcialnih praznitev na generatorju ter 
ostalih obratovalnih in pogonskih veličin agregata npr. temperature, tlakov, pretokov in drugo. 
Sistem bo omogočal celovito spremljavo stanja in trendov v obratovanju agregata skozi celotno 
življenjsko dobo ter celovito analizo posameznih dogodkov v obratovanju agregata. To bo pripomoglo 
k zgodnjemu odkrivanju anomalij ter ciljno in učinkovito planiranje in izvajanje vzdrževanja. Pretežni 
del dobave opreme in izvedbe del je bil realiziran v letu 2010. Do februarja 2011 so bile izvedene 
namestitve in nastavitve programske opreme in izvedena testiranja sistema. V teku je odprava 
pomanjkljivosti iz naslova STP, ki je bil opravljen v marcu 2011. V letu 2011 je bil vgrajen sistem za 
nadzor prehodnih pojavov na cevovodu. Sistem je bil vzpostavljen pred ponovnim testiranjem ČHE po 
zamenjavi rotorja generatorja v decembru 2011. 
 
 

3.5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 

 
V družbi TEŠ d.o.o. so bile v letu 2011 investicije planirane v skupni višini 248,8 mio EUR. Za investicije 
je bilo porabljenih 348,5 mio EUR sredstev. V letu 2011 je bilo realizirano 40 % več investicij kot je 
bilo predvideno v gospodarskem načrtu. 
 
Blok 6 
 
Glavni razlog za novo nadomestno enoto Blok 6 TEŠ je v dotrajanosti obstoječih proizvodnih enot, saj 
te obratujejo z zastarelo tehnologijo, ki sčasoma ne bo več izpolnjevala minimalnih zahtev za tovrstne 
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enote. Za presojo o smiselnosti investicije je ključnega pomena energetska lokacija z vso potrebno 
infrastrukturo za odvod električne energije, kakor tudi naklonjenost prebivalcev. Danes je ne samo v 
Sloveniji, temveč tudi širše izjemno zamudno pridobiti novo energetsko lokacijo v relativno kratkem 
času. S postavitvijo nove nadomestne enote na premogovno kurjavo (Blok 6) se bodo zaradi uporabe 
najnovejše (BAT) tehnologije bistveno zmanjšale obremenitve okolja z emisijami toplogrednega plina 
CO2 in drugimi emisijami in to z doseganjem bistveno višjega energetskega izkoristka nove enote. 
Ključni cilji investicije so: 

 ohraniti proizvodnjo električne energije na lokaciji TEŠ z uporabo domačega premoga, 

 proizvodnja električne energije cca 3.500 GWh ob cca 30 % nižji porabi premoga, 

 znižati emisijski faktor (kg CO2 / kWh) z 1,25 na 0,87, 

 znižati stroškovno/lastno ceno električne energije za več kot 20 EUR/MWh, 

 doseči donosnost na lastniški kapital najmanj v velikosti 10 %, 

 v povezavi s Premogovnikom Velenje zagotoviti nadaljnji obstoj energetike v Šaleški dolini, 

 izpolniti podnebne zaveze v okviru EU, 

 doseči interno stopnjo donosa (ISD), ki bo večja od 7 %. 
 
Investicijski program 
 
Odločitev o gradnji nadomestnega 600 MW bloka 6 iz ekološkega vidika pomeni nadaljevanje 
ekološke sanacije, ki jo je TEŠ z veliko skrbjo za okolje pričel že v letu 1983. Po sprejetem strateškem 
razvojnem načrtu TEŠ, junija 2004, bo Blok 6 s 600 MW postopoma nadomestil tehnološko zastarele 
in ekonomsko nerentabilne bloke 1, 2, 3, 4 in 5. Gre za nacionalno pomemben projekt, ki je uvrščen v 
Resolucijo Nacionalnega energetskega programa in v Resolucijo o nacionalnih in razvojnih projektih 
za obdobje 2007 – 2023, ki ga je vlada sprejela 12. oktobra 2006, novelirala pa v letu 2008. Spomladi 
2009 je bil uvrščen tudi v Zeleno knjigo. Na osnovi sprejetega razvojnega načrta so pričeli z zbiranjem 
potrebne investicijske dokumentacije. Izdelani so bili: predinvesticijska študija »Postavitev bloka 6 v 
TEŠ« - april 2005, »Identifikacije investicijskega projekta« - maj 2005 in študija »Vidiki vključitve bloka 
6 TEŠ v elektroenergetski sistem Slovenije« - junij 2005.  
 
Predinvesticijska zasnova je bila predstavljena na strateški konferenci HSE septembra 2005. Na tej je 
bil projekt izgradnje bloka 6 TEŠ uvrščen med prednostne projekte skupine HSE. Vse navedeno je bilo 
podlaga za izdelavo investicijskega programa za nadomestni energetski objekt imenovan Blok 6 TEŠ. 
Investicijski program, k je bil izdelan aprila 2006 je obravnaval postavitev bloka z izbrano tehnologijo 
prašne kurjave z nadkritičnimi parametri pare (270 bar, 600/610°C) v tako imenovani tehniki BoA 
(Betriebsoptimierte Anlagen) in z močjo 600 MW na sponkah generatorja. Investitor je novembra 
2006 objavil Periodično informativno obvestilo za izbiro sposobnih ponudnikov za dobavo glavne 
tehnološke opreme za blok 6 moči 600 MW. Na podlagi prejetih prijav je naročnik priznal sposobnost 
kandidatoma Alstom Power Centrales ter Siemens AG v konzorciju s Hitachi Power Europe in Siemens 
Ljubljana. Aprila 2007 je naročnik obema kandidatoma poslal razpisno dokumentacijo za dobavo in 
montažo glavne tehnološke opreme.  
 
Noveliran investicijski program(revizija 1, september 2007), ko je TEŠ prejeti ponudbi ovrednotil in 
kot ustrezno ocenil ponudbo podjetja Altom.  
 
Novelirani investicijski program (revizija 2, marec 2009) je obravnaval postavitev bloka z izbrano 
tehnologijo prašne kurjave z nadkritičnimi parametri pare (270 bar, 600/610°C) v tako imenovani 
tehniki BoA (Betriebsoptimierte Anlagen) in z močjo 600 MW na sponkah generatorja. 
 
Noveliranega investicijskega programa (revizija 3, oktober 2009 in Dodatek 1) je bil zaradi izdelan 
zaradi naslednjih razlogov: 
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 sprememba investicijske vrednosti - znižanje pogodbene vrednosti glavne tehnološke 
opreme Bloka 6, znižanje vrednosti za napravo za razžveplanje dimnih plinov Bloka 6, 
sprememba načina evakuacije električne energije, 

 povečanje predvidene prodajne cene električne energije s 70 EUR/MWh na 71,5 EUR/MWh, 

 vključitev celotnih stroškov emisijskih kuponov za emisije CO2 po letu 2012, 

 skrajšanje gradnje s 63 mesecev na 60 mesecev, 

 sprememba stroškov financiranja v času gradnje na osnovi spremenjenih izhodišč v zvezi s 
strukturo in dinamiko virov financiranja.  

 
Noveliran investicijski program (revizija 4, avgust 2011) je bil potreben zaradi: 

 realne ocenitve stroškov pogodbe za dobavo glavne tehnološke opreme, 

 spremembe vrednosti gradbenih objektov, 

 spremembe v obsegu opreme po paketih, 

 spremenjenih pogojev financiranja in posledično stroški financiranja, 

 vključitve stroškov razgradnje vseh enot v ekonomiko projekta, 

 podrobnejše opredelitve vseh parametrov premoga in 

 uresničitve sklepov vlade. 
 
Upravni postopek 
 
Vzporedno s pripravo, obravnavo in potrditvijo investicijske dokumentacije so potekali tudi drugi 
postopki, ki so potrebni za umestitev načrtovane investicije v energetski sistem in v prostor. 
Investitor mora ob gradnji bloka 6 upoštevati veljavno zakonodajo in zatečeno stanje na področju 
graditve zahtevnih energetskih objektov v Republiki Sloveniji. 
 
Tehnični podatki 
 
Blok 6, ki naj bi poskusno začel obratovati v letu 2015, zagotavlja viden ekonomski učinek, saj 
zagotavlja nižjo ceno električne energije kot jo dosegamo trenutno v Termoelektrarni Šoštanj, 
zagotavlja pa tudi bistven ekološki učinek. V okolje bomo namreč že leta 2015, po zagonu bloka 6, 
zmanjšali izpuste žveplovih oksidov iz 400 na 100 mg/Nm3 ter dušikove okside iz 500 na 150 
mg/Nm3, glede na doseženo emisijo obeh polutantov v letu 2008. Tehnični podatki: 

 moč na generatorju   600 MW 

 moč na pragu    545,5 MW 

 specifična poraba na pragu   8.451 kJ/kWh 

 cena premoga    2,25 EUR/GJ 

 ure obratovanja s polno močjo   6.650 ur/leto 

 število zaposlenih   200 

 življenjska doba   40 let 

 emisija CO2     1,056 kg CO2/kg premoga 
 
Dobava opreme in storitev 
 
TEŠ je 2. 12. 2009 po predhodno pridobljenem soglasju NS TEŠ plačal prvi obrok dobavitelju GTO, s 
čimer je postala veljavna pogodba (Start date) med TEŠ, Alstom Power Centrals, Alstom Power 
Systems. Z veljavnostjo pogodbe so se začeli realizirati tudi pogodbeni členi, kot je izdelava 
podrobnih načrtov, potrebnih za pridobitev gradbenega dovoljenja, naročilo opreme, začeli so teči 
terminski roki idr.. 
 
Zaradi zamude pri pridobitvi Okoljevarstvenega dovoljenja so se s pet mesečno zamudo začela tudi 
gradbena dela. Posledično je bil z dodatkom k glavni pogodbi z Alstomom (podpis septembra 2011) 
dogovorjen 3,5 mesečni zamik terminskega plana. V skladu z noveliranim terminskim planom je 15. 
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februarja 2012 TEŠ Alstomu za namen začetka montaže predal področje kotlovnice, kar je eden 
izmed pomembnih mejnikov v izvedbi projekta. Z dobaviteljem Alstomom potekajo redne delavnice 
vsaj 1 krat mesečno, na katerih se preverjajo opravljene aktivnosti in usklajujejo posamezne 
dejavnosti.  
 
Na podlagi sklepa Vlade RS 18. marca 2010 o potrebnem ponovnem pogajanju o znižanju cene za 
GTO so od začetka aprila 2010 do julija 2010 potekala ponovna pogajanja o izboljšanju pogodbenih 
določil, predvsem cene, z njo povezanih eskalacijskih določil, tehniško tehnoloških izboljšav in 
skrajšanja rokov izvedbe. Rezultat pogajanj je predlog o nižji pogodbeni vrednosti za 1 mio EUR zaradi 
spremenjene tehnološke opreme in fiksiranje 18,5 % pogodbene cene, ki ni več podvržena 
eskalacijski formuli. Sam način izračuna eskalacije se ni spreminjal. Aneks 2 k pogodbi je bil podpisan 
januarja 2011. V mesecu septembru 2011 je bil podpisan še Aneks 3, s katerim je bilo dogovorjeno, 
da zneski plačil za eskalacijo ne bodo presegli 93,0 mio EUR.  
 
Meseca novembra 2009 je bil v Ur. listu EU objavljen razpis - Obvestilo o naročilu – gospodarske 
javne službe z naslovom "Hladilni sistem bloka 6 v TEŠ". Pogodba z najugodnejšim ponudnikom 
(konzorcij Rudis&SPX) je bila podpisana februarja 2010. Do konca leta 2011 je bil hladilni stolp 
zgrajen do 31 obroča oz. do višine 58 m. Zaključek gradbenih del je predviden v aprilu 2012, nato pa 
sledi montaža opreme. 
 
Z izvajalcem za dobavo naprave za RDP potekajo vse aktivnosti v skladu s pogodbo in terminskim 
planom. Septembra 2011 so se pričela gradbena dela, začetek montaže opreme pa je predviden za 
junij 2012. V mesecu juliju 2011 je bil podpisan Aneks 2, s katerim je bila ukinjena eskalacija.  
 
Glede izvedbe pripravljalnih del je v letu 2010 potekal izbor najugodnejšega ponudnika za izvedbo 
gradbenih del za ureditev zahodnega uvoznega platoja v TEŠ. Z najugodnejšim ponudnikom je bila 
podpisana pogodba. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno. 
 
Razpis za preostala pripravljalna gradbena dela t.j. ureditev brežine in platoja za hladilni stolp in 
transformatorje je bil objavljen 25. 2. 2010 v Uradnem listu EU št. 2010/S 39-057681. Gradbeno 
dovoljenje je bilo pridobljeno, vsa dela so bila zaključena v letu 2011. 
 
Razpisno dokumentacijo za gradbena dela GTO je jeseni 2010 izdelal HSE Invest d.o.o. Objava razpisa 
je bila januarja 2011 in marca 2011. Od začetka gradbenih del aprila 2011 do konca leta 2011 so bila 
opravljena naslednja gradbena dela: 

 stavba bunkerja je bila zgrajena do kote 29 m, 

 strojnica je bila zaključena plošča na koti - 4 m, 

 kotlovnica je bila zaključena plošča na koti - 0,08 m, 

 zaključeno je bilo pilotiranje el. filtrov, 

 zaključena je bila temeljna plošča naprave za razžvepljevanje dimnih plinov, 

 južno stopnišče je bilo zgrajeno do kote 92,8 m.  
 
Ostali razpisi za: transport premoga, obdelavo produktov, pripravo vode, za tehnološke povezave in 
priključitev na EES ter drugo so bili vsebinsko pripravljeni v letu 2011. Večinoma pa objavljeni v prvi 
polovici leta 2012, razen razpisa za transport premoga, ki je bil objavljen decembra 2011.  
 
V letu 2009 je potekala zaključna faza izbora za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije PGD in PZI 
za Blok 6. Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za Blok 6 je bila vložena na MOP 28. 12. 2010. Izvaja 
se tudi postopek priprave PZI dokumentacije, ki se bo izdelovala postopno in sočasno s predvidenimi 
gradbenimi deli. 
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Terminski plan  
 
Pomembnejši termini po terminskem planu v projektu Blok 6 so sledeči: 

 september 2007 - izbor dobavitelja GTO in podpis pogodbe o rezervaciji, 

 junij 2008 - podpis pogodbe za GTO, 

 junij 2009 - podpis pogodbe za RDP, 

 december 2009 - podpis NTP in Start date za GTO, 

 marec 2011 - gradbeno dovoljenje za GTO in HS, 

 marec 2011 - začetek gradnje HS, 

 april 2011 - začetek gradbenih del GTO, 

 marec 2012 - začetek montaže kotlovnice, 

 junij 2012 - začetek montaže RDP, 

 februar 2013 - začetek montaže strojnice, 

 avgust 2014 - prva sinhronizacija, 

 april 2015 - zaključeno pogodbeno poskusno obratovanje. 
 
Financiranje projekta 
 
Financiranje projekta je predvideno v kombinaciji lastniških in dolžniških virov financiranja. Lastniški 
viri so načrtovani kot kombinacija lastnih virov TEŠ (dobiček in prosta amortizacija) in dokapitalizacija 
obvladujoče družbe HSE d.o.o.. Za financiranje investicije je HSE d.o.o. že nakazala 130,3 mio EUR 
dokapitalizacije. Dolžniški kapital je načrtovan v obliki dolgoročnih kreditov. Aprila 2010 je bila 
podpisana pogodba z EIB za 440 mio EUR in aneks k pogodbi iz leta 2007, s katerim je bil znesek 
kredita znižan iz 350 mio EUR na 110 mio EUR. Vezano na problematiko statusa državnih pomoči je 
načrtovano, da bo država izdala državno poroštvo za 440 mio EUR kredita, za 110 mio EUR kredita pa 
bo investitor banki predložil bančno garancijo. Garancijska pogodba je bila sklenjena 24. 11. 2010 s 
petimi bankami garantkami. Konec januarja 2011 so bili izpolnjeni vsi pogoji za črpanje kredita in 17. 
februarja 2011 je EIB nakazal 110 mio kredita.  
 
V januarju 2011 je bila sklenjena finančna pogodba z EBRD banko za 200 mio EUR, prva tranša kredita 
EBRD v vrednosti 82,5 mio EUR pa je bila črpana 1. 6. 2011. Zaradi politične krize RS in posledične 
umaknitve Zakona o poroštvu za kredit EIB iz procedure je TEŠ pristopil k premostitvenemu 
financiranju projekta nadomestnega Bloka 6 za obdobje, ko naj bi nova vlada potrdila in izdala Zakon 
o poroštvu za kredit EIB. Premostitveno financiranje je dogovorjeno v obliki kratkoročnega 
financiranja s strani HSE in v obliki odloga plačil dobavitelju glavne tehnološke opreme za Blok 6 
Alstomu.  
 
V Poslovnem načrtu za leto 2011 je bilo za vlaganja v nadomestni Blok 6 predvidenih 225.529.100 
EUR. V Poslovnem načrtu je bilo tudi navedeno, da bo na podlagi pregleda sklenjenih pogodb in 
dinamike fakturiranja, investicija skupaj z danim avansom Alstomu, do konca leta dosegla 531,5 mio 
EUR. V letu 2011 je bilo porabljeno 325.887.707 EUR, od tega: 

 271,6 mio EUR za glavno tehnološko opremo, 

 16,5 mio EUR za GPO, 

 10,1 mio EUR za stroške financiranja, 

 8,0 mio EUR za hladilni sistem, 

 6,8 mio EUR za stroške zavarovanje, 

 4,8 mio EUR za pripravljalna dela, 

 4,2 mio EUR za RDP, 

 3,4 mio EUR za stroške investitorja, 

 0,5 mio EUR za ostala gradbena dela in opremo. 
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Realizirana vlaganja v letu 2011 so višja od predvidenih v poslovnem načrtu za leto 2011, kjer je bil 
upoštevan likvidnostni vidik. V investicijo nadomestnega Bloka 6 je bilo do konca leta 2011 vloženo 
551.801.419 EUR (vključen dani avans Alstomu). 
 
Vlaganje v zanesljivost proizvodnje 
 
Za vlaganje v zanesljivost proizvodnje, ki je bila v letu 2011 načrtovana kot I. prioriteta je bilo skupno 
predvideno 5,3 mio EUR. Porabljenih je bilo 5,7 mio EUR, kar znaša 107 % načrtovane vrednosti 
Pomembnejše aktivnosti in projekti v okviru vlaganj v zanesljivost proizvodnje v letu 2011 so še bili: 

 pogodba o dobavi in zamenjavi statorja in rotorja generatorja Bloka 5. V letu 2011 je bilo 
vloženo 4,1 mio EUR; 

 projekt izločanja suhe substance iz odpadnih voda - dobavljena je bila centrifuga. Vrednost 
le-te znaša 0,1 mio EUR. Izdelan je bil že razpis za tehnološko opremo. Po ponovni preučitvi 
dinamike izgradnje Bloka 6 in ekoloških zahtev, je bilo dogovorjeno, da se investicija prekine, 
pospeši gradnja dekarbonatizacije in naprav za čiščenje voda v okviru Bloka 6. Kapaciteta bo 
zadoščala tudi za čiščenje voda iz obstoječih dekarbonizacij, nabavljena oprema pa bo 
uporabljena za investicijo na Bloku 6. To pomeni, da bo načrtovana investicija v vrednosti 0,8 
mio EUR realizirana samo v višini 0,1 mio EUR; 

 investicija v zbirno jamo odpadnih voda katere načrtovana vrednost je bila 1,9 mio EUR, se je 
pričela v mesecu oktobru. Predviden zaključek del je bil v mesecu decembru. Zaradi težav pri 
sidranju in sočasnosti del na gradbišču bloka 6, je zaključek del predviden v aprilu 2012. Od 
načrtovanih 1,9 mio EUR je bilo v letu 2011 realizirano 1,0 mio EUR. Zaradi tega smo izvedli 
korekcijo plana za leto 2012 tako, da smo dodali postavko zbirne jame odpadnih voda v 
vrednosti 1,0 mio EUR; 

 ureditev deponije premoga oz. platoja v višini 0,4 EUR. 
 
Investicijsko vzdrževanje 
 
V juliju 2011 je bilo zaključeno investicijsko vzdrževanje Bloka 5 po cca. 30.000 obratovalnih urah. Za 
izvedbo je bil porabljeno 11,7 mio EUR. V novembru in decembru 2011 je bil izveden še remont 
plinske turbine PLT2 skladno z dolgoročno vzdrževalno pogodbo v višini 3,2 mio EUR. 
 
 

3.6 TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE 

 
Načrtovane investicije v višini 2,6 mio EUR so bile v letu 2011 realizirane v višini 1,3 mio EUR oz. 49 % 
planirane vrednosti. Večje investicije, ki so se izvajale v družbi v letu 2011 so opisane v nadaljevanju.  
 
Plinsko parna elektrarna 
 
V letu 2011 se je nadaljevala priprava in izdelava državnega prostorskega načrta in strokovnih podlag. 
Predvsem gre za izdelavo idejnih rešitev (IBE Ljubljana) in idejne zasnove. V okviru idejnih rešitev je 
bil prikazan širši nabor in pregled posameznih konfiguracij plinsko parnih elektrarn, ki se v okviru 
naših predvidenih parametrov za moč in gorivo pojavljajo na svetovnem trgu. Na podlagi skrbnega 
pregleda in z upoštevanjem prostorskih in tehnoloških omejitev se je v nadaljevanju izdelala idejna 
zasnova. Ta variantno obdeluje ožji izbor možnih konfiguracij postavitve plinsko parne elektrarne na 
območju nekdanje premogovne enote PE-1. V zadnjem času pa je največ aktivnosti na področju 
izdelave Državnega prostorskega načrta. Za ta namen je bilo v letu 2011 porabljeno 0,4 mio EUR. 
 
  



24 
 

Ekologija 
 
Dokončevala se je izgradnja usedalnika. V njem se zbirajo onesnažene vode s površin odlagališča, 
nato se s pomočjo črpalk prečrpajo v rezervoar, kjer se voda porablja za vlaženje pri odlaganju 
materiala. 
 
Prenova Bloka 4 
 
Za nadaljnji obstoj oziroma zagotavljanje proizvodnje električne energije iz TET po letu 2015 sta bila 
izdelana: 

 PIZ – Daljinsko ogrevanje Trbovelj in Hrastnika z možnostjo ogrevanja Zagorja iz TET  

 PIZ – Zagotavljanje proizvodnje električne energije in toplote z Blokom 4  
 
Na pobudo lastnika HSE d.o.o. je bila izdelana tudi naloga na temo »Razvoj energetske lokacije v 
Trbovljah« in ekonomsko vrednotenje variante posodobitve obstoječe enote na lokaciji TET.  
 
 

3.7 PREMOGOVNIK VELENJE 

 
V letu 2011 je družba Premogovnik Velenje d.o.o. načrtovala naložbe v višini 24,6 mio EUR. Naložbe 
so bile realizirane v višini 19,9 mio EUR kar predstavlja 81 % realizacijo gospodarskega načrta. Večje 
investicije po posameznih skupinah so prikazane v nadaljevanju. 
 
Gradbeni objekti – jama 
 
Zaključili so izgradnjo novega oz. nadomestnega glavnega jamskega črpališča na lokaciji k.-41,5. 
Največja investicija, ki se nadaljuje iz lanskega leta, je izdelava navezav povezanih z odpiralnimi deli 
centralnega dela jame in navezav za odkopavanje stebra centralnega dela od kote -126 do kote -135. 
Potekala je izdelava in izolacija jamskih prog v jami Preloge, v severnem delu jame Preloge  etaža 
G3/C, v jami Pesje etaža k.-65 in etaža 65 F v krovnem delu jame Pesje. Na deloviščih v pripravi se je 
izvajala izdelava protipožarne obloge. Investicijska dela so se izvajala tudi na sanaciji glavnega izvoza 
in na sanaciji odvoznega nadkopa Pesje.  
 
Gradbeni objekti zunaj 
 
Izvajale so se investicije v okviru večjih vzdrževalnih del v industrijskem območju NOP. Izvedli smo 
rekonstrukcijo in energetsko prenovo kopalnic in sanitarij za rudarje ter zamenjali streho na objektu 
garderobe in kopalnice. Manjša investicijska vzdrževalna dela smo izvajali tudi na drugih zunanjih 
objektih NOP in na ostalih objektih Premogovnika Velenje. Intenzivno se izvaja investicija izgradnja 
novega izvoznega jaška NOP II. Izvedena so bila pripravljalna dela za ureditev platoja jaška, elektro 
pripravljalna dela in pripravljalna dela za globljenje in izdelavo jaška. Pričeli smo z izvedbo rudarskih 
gradbenih del pri globljenju oziroma izdelavi jaška NOP II. 
 
Na energetskem področju je bil izveden remont toplotne postaje, zgrajena nova trafo postaja na 
Starem jašku, posodobili smo zunanjo razsvetljavo ter izvedli razne manjše posege na področju 
klimatizacije, prezračevanja in CNSE.  
 
Oprema za odkope 
 
Največje naložbe so bile namenjene posodobitvam odkopne opreme. Največjo investicijo predstavlja 
nabava opreme za odkopne in smerne verižne transporterje: verige in patentni členi, reduktorji, 
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žlebovi ipd.. Večjo postavko predstavlja transporter s trakom širine 1200. Ostale večje nabave so bile: 
še oprema za hidravlično podporje, oprema za odkopne stroje in krmilna ter energetska oprema.  
 
Oprema za delovišča 
 
Za pripravka delovišča smo izvajali investicije v nadomeščanje iztrošene opreme in posodobitev 
opreme za transport premoga. Izvedli smo večjo investicijo v posodobitev odvoza premoga iz 
pripravskih delovišč oziroma procesa izdelave jamskih prog. Gre za vpeljavo kontinuiranega 
avtomatskega daljšanja pripravskih odvozov. Največjo postavko v tej skupini predstavlja jamsko 
jekleno ločno podporje. Nabavili so še opremo za natezalne postaje transporterjev s trakom, 
rezervne dele za napredovalne stroje ter razno manjšo opremo oziroma stroje, potrebne za izdelave 
jamskih prog in jamskih objektov. V tem sklopu so izvajali razvojni projekt, sofinanciran preko RIP09 
t.j. razvoj tehnologije jamskega vrtanja in nabavili ter posodobili vrtalne stroje. Nabavili so vrtalno 
udarna kladiva, stroje za omet in opremo za zapolnjevanje.  
 
Oprema za infrastrukturo 
 
Za potrebe odvodnjavanja in zagotavljanja tehnološke vode v jami, so nabavili cevovode in merilce 
pretokov. Večji del investicij je v tem delu šel za opremo oz. črpalke ter pripadajočo strojno opremo 
črpališča k.-41,5, k.+120 in k.+85. Nabavili so spojni material in tesnila za spajanje cevovodov in 
posodobili sistem protipožarne varnosti.  
V okviru skupine investicij v elektro opremo so nabavili: opremo za VoIP telefonijo in govorno 
komunikacijo v jami, bliskavice oz. sistem alarmiranja. Nadgradili so video nadzorni sistem in nabavili 
optično opremo.  
Za mednarodno sofinanciran projekt COGASOUT v sklopu katerega bo izveden pilotni testni preizkus 
dreniranja plinov je bila nabavljena oprema.  
 
Oprema za prezračevanje 
 
Pri opremi za prezračevanje so izvedli nakup stabilnih in prenosnih merilnih instrumentov za 
merjenje koncentracij jamskih plinov in ostalih parametrov jamske atmosfere.  
 
Oprema za transport materiala 
 
Nabavljeni so bili pnevmatski ranžirni vlaki, vitli ter ostala opremo za transport materiala t.j. tirnice, 
vozičke, palete, dvižne grede ipd..  
 
Oprema za transport premoga in klasiranje 
 
V tej skupini so izvedli manjše investicije za vzdrževanje transporterjev s trakom za odvoz premoga. 
Nabavljeni so bili detektorji kovin, motorska in bremenska stikala, programska oprema, valjčki ipd.. V 
opremo za transport premoga in klasiranje je bilo investirano v manjšem obsegu. Ta dejavnost in 
pripadajoča osnovna sredstva so bila prenesena na hčerinsko podjetje HTZ IP organizacijska enota 
OUTN.  
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4 SKUPINA GEN  

 
Tri neposredno povezane družbe in matična družba v skupini GEN so v letu 2011 načrtovale 
investicije v višini 195,1 mio EUR. Za naložbe je bilo porabljenih 108,3 mio EUR oz. 55 % planiranih 
sredstev. Investicije, ki so bile realizirane v letu 2011 po posameznih družbah iz skupine GEN so 
opisane v nadaljevanju. 
 

4.1 GEN ENERGIJA d.o.o.   
 
Krovna družba Gen energija d.o.o. je v letu 2011 načrtovala naložbe v višini 132,1 mio EUR. Investicije 
so bile realizirane v višini 48,6 mio EUR oz. 36 % načrtovanega. Podrobnejši pregled investicij za 
katere so družbe namenile največ sredstev je prikazan v nadaljevanju. 
 
Odkup poslovnih deležev SEL 
 
Skladno s poslovnim načrtom za leto 2011 je bil izveden odkup poslovnih deležev manjšinskih 
družbenikov v družbi SEL v višini 15,4 mio EUR. 
 
Dokapitalizacija NKBM 
 
Na svoji 23. seji dne 14. 4. 2011 je Agencija za upravljanje kapitalskih naložb RS sprejela sklep o 
spremembi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija d.o.o. in hkrati s tem 
tudi odločitev, da se opravi nakup delnic Nove kreditne banke Maribor, d.d. v višini 20 mio evrov. 
Skladno s tem sklepom je družba izvršila odločitev in dne 18. 4. 2011 opravila nakup 2.500.000 delnic 
po ceni 8 EUR/delnico v skupni vrednosti 20 mio EUR. Navedeni posel s poslovnim načrtom ni bil 
predviden. 
 
Izgradnja prostorov za Informacijsko središče GEN 
 
V letu 2011 je bila zaključena izgradnja prostorov za informacijsko središče GEN. Celotna vrednost 
objekta znaša 7,3 mio EUR. 
 
Vložek v projekt izgradnje Hidroelektrarn na spodnji Savi  
 
S prenosom pravice do deleža v Skupnem podvigu HESS z dne 1. 1. 2008 je GEN neposredno vstopil v 
projekt izgradnje HESS. Vplačila v HESS so določena z Družbeno pogodbo, o višini le-teh pa se odloča 
na letni skupščini družbe. V letu 2011 je bilo v projekt HESS vplačanih 2,2 mio EUR.  
 
Dokapitalizacija GEN-I 
 
Glede na hitro rast poslovanja, se je pojavila potreba po zagotavljanju kapitalske ustreznosti družbe 
GEN-I d.o.o., zato je bila v januarju izvedena dokapitalizacija družbe v vrednosti 1,5 mio EUR. 
 
Projekt razširitve proizvodnih kapacitet JEK in odkup zemljišč 
 
V okviru načrtovanih pripravljalnih aktivnosti za razširitev proizvodnih kapacitet JEK 2 so že bile 
izvedene številne študije ter analize izvedljivosti in upravičenosti projekta. Pripravljeni so bili tehnični 
dokumenti za podporo procesu odločanja, izvajajo pa se tehnične analize za optimalno izvedbo 
projekta, izbiro tehnologije in specifične analize lokacije objekta.  
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Investicije v informacijsko tehnologijo in druga osnovna sredstva 
 
Investicije v informacijsko tehnologijo so bile v večji meri povezane z nabavo nove opreme in selitvijo 
obstoječe strojne in programske opreme v Informacijsko središče GEN. Tudi vlaganja v druga osnovna 
sredstva so povezana z nabavo pisarniške opreme ter Sveta energije za Informacijsko središče GEN.  
 
 

4.2 SAVSKE ELEKTRARNE    
 
Družba SEL d.o.o. je za leto 2011 planirala investicije v višini 6,4 mio EUR. Investicije so bile realizirane 
v višini 5,2 mio EUR oz. 81 %. Posamezne večje investicije so predstavljene v nadaljevanju. 
 
Posodobitev sekundarne opreme in rekonstrukcija 110 kV stikališča HE Mavčiče 
 
V prvem kvartalu 2011 so potekle naslednje aktivnosti: 

 zamenjava opreme izmenične, enosmerne in razsmerjene lastne porabe elektrarne,  

 interni tehnični pregled št. 2 za navedeni obseg, 

 priprave na drugo fazo del z demontažo obstoječe opreme v stikališču 110 kV in na AG1.  
 
V drugem kvartalu se je odvijal najbolj kompleksen del projekta in te aktivnosti: 

 demontaža obstoječe prostozračne opreme v stikališču 110 kV, dobava, vgradnja in spuščanje v 
pogon GIS enote 1 s pripadajočo sekundarno opremo, uspešen zaključek z ITP 3; 

 dobava, montaža in spuščanje v pogon opreme vodenja, vzbujanja, turbinske regulacije AG1, 
skupnih naprav in delno naprav lastne porabe, uspešen zaključek z ITP 4; 

 montaža sekundarne opreme stikališča (GIS enote 2), preizkušanje sistemov vodenja in zaščite, 
spuščanje v pogon v celoti rekonstruiranega in zankanega stikališča 110 kV HE Mavčiče 
(vzpostavitev DV Medvode – Mavčiče in DV Mavčiče – Labore), uspešen zaključek z ITP 5. 

 
Obnova HE Moste 
 
Dela v okviru 2. faze so bila konec leta 2011 praktično pri koncu. Fizično so vsa dela zaključena, vse 
naprave obratujejo v okviru zagonskih preizkusov. Izvajale so se še preostale aktivnosti na objektu. V 
zadnji fazi obnove HE Moste je predvidena še sanacija talnega izpusta na pregradi.  
 
Zamenjava turbinske regulacije v HE Vrhovo  
 
Zamenjava turbinske regulacije na AG1 je bila izvedena v prvem kvartalu 2011. V času od 3.5. do 
13.6.2011 pa je bila izvedena zamenjava turbinskega regulatorja na AG3. Uspešno so bili izvedeni vsi 
preizkusi in spuščanje v pogon. Pred zaustavitvijo AG3 je bilo ugotovljeno, da je poškodovan 
hidrocilinder vodilnika, katerega tesnjenje je družba Andino uspešno obnovila v času zaustavitve AG3. 
 
Rekonstrukcija RTP 110 kV HE Moste 
 
Rekonstrukcije stikališča 110 kV v Mostah se je izvajala skupaj z Elektro Gorenjsko d.d. in ELES d.o.o.. 
Tako je v skladu z Energetskim zakonom prišlo do delitve lastništva na proizvodni, prenosni in 
distribucijski del. Dela na rekonstrukciji so bila uspešno končana konec lanskega leta. V letu 2011 pa 
se je dokončevala izvedbena dokumentacija ter izdelovala strokovna ocena in izjava o zanesljivosti 
objekta. Po pridobitvi omenjene dokumentacije je bil konec junija izpeljan uradni tehnični pregled 
objekta in 3.8.2011 je bilo izdano uporabno dovoljenje s čimer je investicija uspešno zaključena.  
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Mala sončna elektrarna Medvode 2 
 
V aprilu 2011 so bil izdelani projekti za nosilno konstrukcijo in elektro del za malo sončno elektrarno 
na strehi stikališča v Medvodah Od distributerja električne energije Elektro Gorenjske d.d. je bilo 
14.4.2011 pridobljeno soglasje za priključitev elektrarne na distribucijsko omrežje. Maja so bili izbrani  
dobavitelji PV modulov, razsmernikov in preostale elektro opreme. Avgusta je bila dobavljena vsa 
oprema in material. V septembru se je pričelo z izdelavo nerjaveče konstrukcije in montažo 
razsmernikov in fotonapetostnih modulov. Vsa dela so se izvajala v lastni režiji. Novo zgrajena mala 
sončna elektrarna na strehi stikališča v Medvodah ima moč 26 kW.  
 
Postavitev vetrne elektrarne 
 
V PE Medvode je bila v mesecu marcu postavljena manjša vetrna elektrarna moči 2,2 kW. Vetrna 
turbina je tipa »blade tip power system«, ki je primerna tako za domačo uporabo, kot za poslovno in 
deluje že pri vetru okoli 1 m/s.  
 
Sončna elektrarna Vrhovo 2 
 
Dela na projektu so bila končana decembra 2010, v prvem kvartalu leta 2011 pa so bili pridobljeni vsi 
potrebni dokumenti in podpisana pogodba za pridobitev premije za proizvedeno električno energijo. 

 
 
4.3 TERMOELEKTRARNA BRESTANICA 
 
V družbi TEB d.o.o. so bile investicije za leto 2011 planirane v višini 4,9 mio EUR. Realizirane so bile v 
višini 0,3 mio EUR oz. 6 %. Večje investicije družbe so predstavljene v nadaljevanju. 
 
Ključno vlogo v TE Brestanica imajo plinski bloki PB 1-3 (3 x 23 MW), ki so v obratovanju od leta 1974 
in predstavljajo pomembno vlogo v zagotavljanju jedrske varnosti NE Krško. V primerih kritičnih 
razmer v sistemu npr. razpad elektroenergetskega sistema so v vlogi hitrega, zanesljivega in 
neodvisnega  vira napajanja lastne rabe NEK. Plinski bloki PB 1-3 so na izteku tehnične in ekonomske 
življenjske dobe. Ocenjujejo, da se z obstoječim blokom PB 1-3 lahko zagotovi razpoložljivost in 
zanesljivost na dosedanjem nivoju le do leta 2015. Po tem obdobju bodo agregati sicer še 
obratovalno sposobni, vendar zahtevane visoke zanesljivosti in razpoložljivosti ne bodo več 
zagotavljali, kar pa je z vidika jedrske varnosti nezadostno in nesprejemljivo. V zvezi z projektom 
zamenjave plinskih blokov PB 1-3 (3 x 23 MW) v TE Brestanica je potrebno sprejeti dokončno 
odločitev o izvedbi projekta v najkrajšem času. 
 
Projektna in investicijska dokumentacija, študije, nadzor, inženiring  

 

V okviru te pozicije je bil, v sklopu projekta zamenjave PB1-3, izdelan investicijski program, ki je bil 
revidiran s strani revizijske komisije. Pričele so se tudi aktivnosti na področju umeščanja novih PB v 
prostor. Izdelana je bila pobuda za pričetek postopka umeščanja v prostor in izvedbo postopka v 
okviru OPPN. S strani nosilcev urejanja prostora so bile pridobljene smernice, ki so se nato analizirale 
in smiselno upoštevale pri nadaljnji izdelavi OPPN. Za potrebe izdelave OPPN se je morala izdelati 
tudi CPVO, v okviru katere se je moralo pripraviti okoljsko poročilo. Pri izdelavi OP je bil poseben 
poudarek namenjen obvladovanju emisij nevarnih snovi v zrak (NOx, SOx, CO) in obvladovanju emisij 
hrupa, za kar sta bili s strani ustreznih strokovnih institucij izdelani ločeni strokovni podlagi. Konec 
leta 2011 sta bila predlog Odloka o OPPN in okoljskega poročila, ki sta bila izdelana in dopolnjena v 
skladu z pridobljenimi smernicami, posredovana na MOP v pregled in potrditev, na osnovi katerega 
bo razpisana javna razgrnitev in izvedena javna razprava z zainteresirano javnostjo. 
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Pričele so se tudi aktivnosti na področju izdelave razpisne dokumentacije za dobavo opreme in 
storitev za izvedbo projekta. S projektno nalogo je predvidena razdelitev razpisne dokumentacije na 
posamezne LOT-e, s pomočjo katerih se bodo izvedli razpisi za posamezne večje sklope opreme in 
storitev kot so glavna pogonska oprema, dimnik, transformatorji ipd.. Trenutno je v teku izdelava 
dokumentacije za razpis za LOT 1 glavna tehnološka oprema – paket plinska turbina in električni 
generator. V sklopu projekta zamenjave PB1-3 predstavlja pomemben mejnik tudi s strani MG 
pridobljeno energetsko dovoljenje marca 2011. Do dokončne odločitve o realizaciji projekta o 
zamenjavi PB1-3, predstavljajo vse izvedene aktivnosti neposredne stroške storitev študij in analiz, 
zato bremenijo poslovni izid tekočega leta v katerem so bile realizirane. 
 

Izvedba manjših tehnoloških modifikacij na obstoječih napravah 

 

V okviru te pozicije je bila v letu 2011 izdelana vhodna dokumentacija za realizacijo manjših investicij 
v smislu avtomatizacije in daljinskega nadzora naprav. Predvsem tistih obstoječih tehnoloških 
postrojev, ki zahtevajo skladno s predpisi lokalno posluževanje in nadzor ter vplivajo na učinkovito 
rabo energije in zmanjšanje stroškov dela.  
 
 

4.4 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO 

 
Družba NEK d.o.o. je v letu 2011 planirala investicije v skupni vrednosti 51,4 mio EUR. Investicije so 
bile realizirane v višini 54,2 mio EUR oz. 5 % več kot je bilo planirano. Pomembnejše investicije, ki so 
bile realizirane v letu 2011 so navedene v nadaljevanju. 
 
 
Izboljšava izmeničnega varnostnega napajanja 
 
Aktivnost pomeni izboljšanje izmeničnega varnostnega napajanja elektrarne z zagotovitvijo 
alternativnega izvora ob morebitni izgubi celotnega izmeničnega napajanja (SBO). Nadgradnja 
varnostnega napajanja vključuje vgradnjo dodatnega diesel generatorja (DG3), moči 4 megavatov 
(6,3 kV, 50 Hz, zagonski čas manj kot 10 sekund), ki bo preko nove 6,3-kilovoltne zbiralke (MD3) 
povezan z varnostnima zbiralkama MD1 ali MD2. Za potrebe novega diesel generatorja je zgrajen nov 
objekt, ki je lociran približno dvajset metrov jugozahodno od obstoječe zgradbe za dekontaminacijo. 
Ta bo ščitil diesel generator pred morebitnimi projektnimi dogodki, vključno s padcem letala v bližini 
in izlitjem goriva po platoju. Ob zgradbi za DG3 je vkopan rezervoar za dieselsko gorivo, katerega 
zmogljivost bo zadoščala za sedemdnevno obratovanje diesel generatorja na nazivni moči. Za 
potrebe zagona in regulacije bodo v posebnih prostorih nameščene 125 voltne baterije s polnilnikom. 
V posebnem prostoru bo tudi 6,3 in 0,4 kilovoltna stikalna oprema. Ker je tretji diesel generator 
varnostni, lahko zamenjuje enega od obeh obstoječih. Ocenjeni vpliv uporabe diesel generatorja, 
polne moči, na verjetnost taljenja sredice (CDF), je zaradi notranjih dogodkov manjši za 39,7 %, zaradi 
seizmičnih dogodkov za 51,9 %, zaradi notranjih in seizmičnih dogodkov pa za 29,9 %. Nadaljevala so 
se zaključna dela z gradnjo zgradbe za diesel generator. Dobavljen in vgrajen je bil rezervoar za 
gorivo. Sklenjene so bile pogodbe za montažna dela. Dobavljena je bila vsa osnovna in pomožna 
oprema. Izdelana je bila tudi projektna dokumentacija in sprožen proces pridobivanj potrebnih 
dovoljenj in strokovnega mnenja. 
 
Zamenjava reaktorske glave 
 
Na osnovi obratovalnih izkušenj industrije, ki poroča o korozijskih problemih ob penetracijah na 
reaktorski glavi, povezanih z materialom glave Inconel 600, je bila z namenom zagotovitve varnega 
obratovanja do konca podaljšane življenjske dobe elektrarne izvedena zamenjava reaktorske glave. 
Korozijsko obstojnejši materiali in boljši postopki izdelave, zagotavljajo varno in zanesljivo 
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obratovanje tudi v bodoče. Predlagana modifikacija temelji na enem od osnovnih načel NEK t.j. 
proaktivno zagotavljanje varnega obratovanja.  
 
Z izvedeno modifikacijo bodo: povečali varnost obratovanja NEK, zmanjšali tveganja za okvaro in 
prisilno zaustavitev elektrarne, občutno skrajšali čas, potreben za med obratovalne preglede te 
komponente z nedestruktivnimi metodami, skrajšali čas za odstranitev in namestitev glave reaktorja 
in posledično znižali radiološko obremenitev osebja. Hitrejšo odstranitev in namestitev omogočajo 
nekatere nove rešitve glave, kot so integrirani hladilni vodi, radiološki ščiti, dvižni nastavek in kabelski 
paneli. Vzporedno z glavo reaktorja bodo zamenjani tudi mehanizmi za upravljanje s kontrolnimi 
svežnji. Zamenjava teh je, poleg posodobitev, priporočljiva tudi z vidika optimizacije časa pri 
inštalaciji nove glave reaktorja. V letu 2011 so potekale aktivnosti izdelave analiz in načrtov hkrati s 
pripravo modifikacijskega paketa. V španski tovarni ENSA se je izvajala obdelava penetracij 
reaktorske glave s pripadajočimi priključki vodil kontrolnih palic ter ostalih priključkov. Prav tako je v 
ZDA potekala izdelava nadgradnje reaktorske glave s sistemi ventilacije, reaktorskih ščitov in ščita 
pred izmetom kontrolnih palic. 
 
Zamenjava rotorja glavnega generatorja  
 
Zamenjava rotorja glavnega generatorja je bila določena na osnovi ocene, da je bila življenjska doba 
vseh pod komponent generatorja projektirana in upoštevana pri izdelavi za trideset let, z 
upoštevanjem normalnih pogojev in zanesljivosti obratovanja. S podaljšanjem življenjske dobe 
elektrarne na šestdeset let je bilo potrebno določiti, katere komponente ne morejo zadovoljiti tega 
kriterija in je potrebna njihova zamenjava. Tipične pričakovane življenjske dobe glavnih delov rotorja 
so med dvajset in šestdeset let. V remontu 2010 je bilo na rotorskem navitju glavnega generatorja 
izvedeno več neodvisnih električnih meritev. Meritve so potrdile prisotnost med ovojnega stika v 
enem od štirih polov rotorja. Posledično se med obratovanjem pojavi neuravnotežena termična in 
magnetna obremenitev stroja, to je debalans med poli. V NEK je bil izmerjeni debalans 4,5%. 
Zgodovina obratovanja Westinghousove flote velikih štirih polnih generatorjev kaže razmeroma nizek 
riziko pri obratovanju s 4-5% debalansom polov. Kar nekaj nuklearnih elektrarn je izbralo kratkotrajno 
obratovanje za čas enega ali dveh gorivnih ciklov s prisotnim med ovojnim stikom. Kljub temu, da 
smo se odločili podobno, proizvajalec generatorja priporoča, da napako odpravimo že v naslednji 
daljši zaustavitvi generatorja, do takrat pa je potrebno upoštevati določene omejitve med 
obratovanjem. V letu 2011 so potekale naslednje aktivnosti: priprava in obdelava odkovka, izdelava 
pod komponent rotorja, sestavljanje rotorja in testiranje med sestavljanjem ter izdelava in odobritev 
projektne dokumentacije ter QC aktivnosti pri spremljanju izdelave vseh komponent.  
 
Investicije za povečanje poplavne varnosti 
 
Na osnovi novo določene vrednosti maksimalne možne poplave (PMF) – pretoka reke Save in z 
uporabo hibridnega hidravličnega modela okolice NEK je bila določena nova poplavna višina. Na novo 
določena višina predstavlja vhodni podatek za višanje obstoječe protipoplavne zaščite. 
 
V letu 2011 smo tako pristopili k rekonstrukciji oziroma poviševanju obstoječih nasipov. Ker ni bilo 
dovoljeno poseganje v vodni svet, smo nasipe širili v zemljišča v zaledju. Odseka nasipa ob Savi in 
Potočnici sta bila zgrajena. Na vmesnem delu, kjer sovpadata cesta in nasip so pričeli gradbena dela. 
Nasip je zgrajen do 80 %.V prvi polovici leta 2012 bo dokončan tudi tretji odsek na področju bodoče 
obvoznice mesta Krško. 
 
Posodobitev sistema požarnega javljanja 
 
Na tehnološkem delu je bila predvidena zamenjava konvencionalnih dimnih, termičnih in ročnih 
javljalnikov z adresabilnimi ter vgradnja adresabilnih modulov za javljanje aktivacije pršilnih in 
poplavnih sistemov. Prav tako je bila predvidena širitev inteligentne požarne centrale, da se porazdeli 
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ter razširi sistema detekcije na celotni tehnološki del elektrarne vključno z novo zgradbo za tretji DG. 
V sklopu tega projekta je potrebno izvesti tudi določene akcije ščitenja opreme, kot to zahteva ZDA 
NRC regulativa in kar je pred leti od NEK že zahtevala tudi URSJV. Modifikacija je potrebna zaradi 
izboljšanja možnosti lociranja potencialnih požarov, izboljšanja zanesljivosti delovanja sistema in 
odpravo problemov povezanih z zastarelo opremo, kjer je težko nabaviti rezervne dele na trgu. V letu 
2011 je bila tako izvedena delna vgradnja nove detekcije TB100, TB107, TB115, ESW, TP4, TP5, TP6, 
TP7, TPJ, RH1, AB. Zamenjana in testirana je bila detekcija nad zbiralkami M1 in M2, odklopljena je 
bila zanka System 3 in priključeni so bili novi detektorji na novo FP centralo. Postavljene in zagnane 
so bile tri nove FP centrale (switchgear room CB107) in grafične nadzorne PC postaje v MCR in v sobi 
gasilske ekipe. 
 
Mobilni izvori napajanja in pripadajoča oprema 
 
Skladno s priporočili industrije in zahtevami ameriškega upravnega organa NRC so v NEK pristopili k 
pospešeni izvedbi potrebnih modifikacij. Te se nanašajo na zahtevo za zagotavljanje alternativnih 
načinov hlajenja z mobilno opremo za primer padca velikega komercialnega letala na elektrarno. 
Modifikacije so tudi posledica dogodkov na japonski elektrarni Fukushima. V skladu z opravljenimi 
analizami in ugotovitvami internih pregledov EOP in SAMG smo se odločili za nabavo dveh mobilnih 
izvorov izmeničnega (AC) električnega napajanja. To je dva diesel agregata z vso potrebno opremo za 
avtonomno delovanje minimalno sedem dni. Manjši agregat moči 1000 kVA/0,4 kV bo zagotavljal 
dodaten izvor napajanja za polnilec varnostnih baterij in pogon batne črpalke za dobavo tesnilne 
vode reaktorskim črpalkam. Večji agregat moči 2000 kVA/6,3 kV bo zagotavljal dodatni izvor za 
pogon servisne črpalke SW in črpalke za hlajenje komponent in bazena za izrabljeno gorivo CC. Oba 
agregata sta v obliki mobilnih kontejnerjev na prikolici in vključujeta dodatno opremo za avtonomno 
delovanje t.j. kontrola, hlajenje, rezervoar za gorivo, transformator, distribucijska omara, priključni 
kabli, itn.. Prav tako so bili za potrebe nujnih bremen na 400 kV napetostnem nivoju nabavljeni trije 
diesel agregati moči 150 kVA. 
  
Mobilne črpalke za dobavo vode v uparjalnika in zadrževalni hram 
 
Ob morebitni izvenprojektni nesreči lahko pride do izgube vsega električnega napajanja, tako da 
ostane edini vir za zagotavljanje zakasnele toplote, turbinska pomožna napajalna črpalka TD AF. V 
primeru nezmožnosti dobave vode s pomočjo turbinske pomožne črpalke je potrebno najti 
alternativni vir za transport vode v uparjalnike in zadrževalni hram. Črpalke morajo biti sposobne 
črpati vodo iz obstoječih rezervoarjev ali iz reke Save ali pa iz drugih razpoložljivih virov. Za dobavo 
vode v uparjalnika ali poplavitev zadrževalnega hrama je potrebno imeti črpalko, ki je sposobna 
premagati tlak v uparjalniku kapacitete 56 m3/hr pri 13,8 bar. Za zagotovitev vode s prečrpavanjem 
so nabavili potrebne potopne črpalke s kapaciteto 1000 l/min (60m3/hr). Takšne potopne črpalke bo 
mogoče uporabiti tudi za druge namene, kot so izčrpavanje vode iz potopljenih delov, dovajanje vode 
za hlajenje bazena za iztrošeno gorivo, kakor tudi za potrebe gašenja v primeru požara nerjavečega 
materiala. V drugi polovici leta 2011 je potekala še nabava protipožarne črpalke višje zmogljivosti 
(HS-450). Predvideli so tudi način transporta črpalke. Za ta namen so nabavili vozilo za transport 
črpalke in cevi, ki lahko dostopa do težje dostopnih mest npr. do reke Save. Prav tako so nabavili 
potrebna ustrezna pomožna sredstva, kot so priključki, cevi, idr.. 
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5 BORZEN 

 
Družba BORZEN d.o.o. je v letu 2011 planirala naložbe v višini 0,8 mio EUR. Investicije so bile 
realizirane v višini 0,7 mio EUR oz. 81 % . Družba je namenila 0,3 mio EUR za investicije v informacijski 
sistem in 0,4 mio EUR v prenovo in opremo poslovnih prostorov.  
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6 ELEKTRO SLOVENIJA 
 
Družba ELES d.o.o. je v gospodarskem načrtu za leto 2011 planirala naložbe v višini 48,8 mio EUR. 
Investicije so bile realizirane v višini 37,4 mio EUR oz. 77 %. Od tega je bilo za nove investicije 
porabljenih 21,3 mio EUR ter 16,1 mio EUR za rekonstrukcije. V nadaljevanju so navedene nove 
investicije in rekonstrukcije za katere je bilo namenjeno največ sredstev. 
 
Nove investicije 
 
DV 2 x 400 kV Beričevo – Krško, DV + OPGW 
 
V letu 2011 so potekala sklepanja preostalih služnosti z lastniki zemljišč. Do konca leta 2011 je imel 
ELES pridobljenih 98 % služnosti za zemljišča. Marca je bilo pridobljeno delno gradbeno dovoljenje 
(97,3 % zemljišč ter 200 stojnih mest). Septembra je ELES vložil vlogo za dopolnilno gradbeno 
dovoljenje (99,3 % zemljišč ter 227 stojnih mest). Izdelani so bili projekti za izvedbo gradbene 
konstrukcije, temeljenje in delavniška dokumentacija konstrukcij in projekt za izvedbo dostopnih poti 
do stojnih mest. Izdelani so projekti za izvedbo del za preureditev 110 kV daljnovodov, DZR-PZI za 
ureditev križanj z NN, SN za El. Ljubljano d.d. in EL. Celje d.d. ter križanj TK za Telekom Ljubljana in TK 
Novo Mesto. Podpisana je pogodba z izvajalcem del. V teku je izvedba javnega naročila za nabavo 
opreme DV:vodniki, OPGW, optični kabelski sistem ter izolatorji. Konec novembra je bila uradna 
otvoritev gradbišča.  
 
Izgradnja nove poslovne stavbe v Beričevem 
 
V letu 2011 je bilo v ta namen porabljenih 2,2 mio EUR. 
 
RTP 400/110 kV Krško, drugi TR+DV polja 400 kV, primarna+sekundarna oprema 
 
Temelj transformatorja je izdelan. Vsa polja so gradbeno zaključena in zmontirana je bila VN oprema. 
Izdelana je lastna raba, dostavljene so omare sekundarne opreme in v teku je izvajanje kabliranja. 
Tovarniško testiranje transformatorja ni bilo uspešno, zato je tovarna pričela izdelovati novo navitje, 
ki je bilo v decembru pripravljeno za ponovno testiranje. 
 
Orodja in instrumenti  
 
NEK 400 kV stikališče - primarna in sekundarna oprema 
 
Izdelana je dokumentacija po standardih NEK – design modificatiom package (DMP), investicijska 
dokumentacija in PGD, ki je v fazi revidiranja. Dobavljena je vsa VN oprema in izdelane omare 
sekundarne opreme za remont 2012. V teku je izbira izvajalca del.  
 
Osebna vozila za ELES 
 
V letu 2011 so bila nabavljena osebna vozila za potrebe ELES v višini 1,3 mio EUR. 
 
HE Mavčiče, HIS izvedba 110 kV stikališča in prevezava polj 
 
Izvedena je bila rekonstrukcija stikališča in posodobitev sekundarne opreme ter vzankanje HE 110 kV 
Mavčiče v obstoječi DV 110 kV Medvode - (Mavčiče) - Labore. Na osnovi Sporazuma o sofinanciranju 
z družbo SEL je izgradnjo vodila družbaSEL. Projekt je s primopredajo v celoti zaključen. 
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Črpalna HE Golica – soudeležba  
 
V letu 2011 je bilo za ta namen namenjenih 1,1 mio EUR. 
 
DV 2 x 400 kV Cirkovce – Pince 
 
Načrtovani daljnovod DV2 x 400 kV bo Sloveniji omogočil povezavo s prenosnim omrežjem sosednje 
Madžarske, s katero Slovenija še nima daljnovodne povezave. V letu 2011 je bil pripravljen dokument 
stališč do pripomb posredovanih med javnimi razgrnitvami in javnimi obravnavami dopolnjenega 
osnutka državnega prostorskega načrta (doDPN) za izgradnjo daljnovoda in poročila o vplivih na 
okolje. V juniju in novembru so potekale v lokalnih skupnostih javne seznanitve s spremenjenimi 
rešitvami oz. spremembami poteka trase daljnovoda v primerjavi z doDPN. Usklajevale so se lokacije 
za nadomestne habitate in potekali pogovori s civilnimi iniciativami. Izdelana je bila »Analiza in prikaz 
hidrološko – hidravličnih značilnosti trase daljnovoda«. Na sestanku na Ministrstvu za 
gospodarstvo,ki je potekal 24. 6. 2011, in so se ga udeležili predstavniki Ministrstva za gospodarstvo, 
Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za zunanje zadeve, je bil sprejet sklep, da je treba 
premakniti traso daljnovoda iz območja naselij Kapca in Gaberje t.j.traso iz doDPN), k trasi že 
obstoječega 110 kV distribucijskega daljnovoda, ki deloma poteka po k.o. Sv. Martin na Muri (hrvaški 
kataster). Glede na odpor civilnih iniciativ proti poteku daljnovoda je za pričakovati tudi negativna 
mnenja k predlogu DPN. Z ozirom na navedeno obstaja potencialna možnost, da Vlada RS ne bo 
sprejela Uredbe o DPN. 
 
RTP 400/220/110 kV Divača, prečni TR 
 
Dela so zaključena v celoti. 
 
RTP 400/220/110 kV Beričevo, izgradnja dveh DV polj 110 kV Trbovlje III in Litija (prim.+sek.) 
 
Dobavljena in zmontirana je vsa oprema. Izvedena je prilagoditev podstavkov NIT in TIT ter pridobljen 
je geodetski posnetek novega stanja. V teku so preizkušanja naprav in meritev galvanskih povezav 
ozemljitvenega sistema. 
 
RTP 400/220/110 kV Beričevo, izgradnja dveh DV polj 400 kV Krško I in II 
 
Zaključena so gradbena, strojno montažna dela in elektro montažna dela primarne opreme ter 
izvedena antikorozijska zaščita (AKZ). V teku je testiranje in spuščanje v obratovanje. 
 
RTP Kleče, izgradnja 110 kV polj Litostroj I in II 
 
Podpisane so vse pogodbe za opremo in izvedbo del. Dne 13/10-2011 je bilo pridobljeno gradbeno 
dovoljenje. Na objektu je dobavljena vsa VN oprema. Izvedenih je cca 50% gradbenih del in cca 40% 
del na jeklenih konstrukcijah. 
 
Uvedba novih tehnologij 
 
V sklopu novih tehnologij so bili v letu 2011 uvedeni: 

 Informacijski sistem za podporo vzdrževanju v SPO, GMS - IS Maximo SPO, 

 Grid monitoring system - GIS pregledovalnik daljnovodov, laserskega in termografskega 
snemanja DV, služnostnih pogodb in soglasij, 

 RTP pregledovalnik 3D modelov lasersko posnetih VN polj, lasersko snemanje RTP in DV, 
monitoring temperature na DV,  

 DAMOS sistem - spremljanje temperature in pretoka vetra v območju daljnovodov, 

 OTLM on-line - monitoring temperature na vodnikih daljnovodov. 
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Rekonstrukcije 
 
Vzpenjalni sistemi za DV 
 
Projekt upošteva Evropsko direktivo o varovanju delavcev daljnovodnih skupin pri vzpenjanju na 
višino. V letu 2011 se je nadaljevala montaža fiksnih varovalnih sistemi (FVS) na daljnovodih ELES-a. 
Vgradili so 37.300 m lestev (FVS).Projekt je večletni. Dinamika izvedbe je bila definirana s pogodbo, 
odvisna pa je bila predvsem od stanja v elektroenergetskem sistemu in plana odklopov naprav  
 
Telekomunikacijska in komunikacijska tehnologija  
 
RTP Kleče – obnova lastne rabe 
 
Projekt zajema ureditev napajanja objekta iz 20 kV stikališča in razvod LR po relejnih hišah. Izvedena 
so bila javna naročila za: projektiranje,nabavo in montažo opreme, gradbena dela in za elektro 
montažna dela. Vsa dela so zaključena. Opravljen je bil STP. 
 
DV 2 x 110 kV Brestanica–Hudo; rekonstrukcija in DPN 
 
Na podlagi postopka, izvedenega po Uredbi o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike 
je bilo julija in avgusta 2011 izvedeno obveščanje vseh lastnikov na trasi DV. Do oktobra 2011 so bili 
izdelani cenilni zapisniki. Pridobljeno je bilo 65,3 % oz. 458 dokazil o pravici graditi od skupno 
približno 700 pogodb. Izdelan je bil elaborat popisa parcel, elaborat razmestitve stebrov, strokovno 
mnenje o okoljski skladnosti, poročilo o vplivih na okolje, javni razpis za geomehanske meritve in 
izdelano je bilo geološko poročilo. Izvedena je bila predstavitev projekta za občinski svet in upravo 
občine Šmarješke Toplice ter pred krajani Bele Cerkve in Družinske vasi. Po postopku pridobitve DPN 
na odseku od SM 84 do SM 102 so bile izvedene naslednje aktivnosti: izdelan je bil javni razpis za 
izdelovalca DPN skladno ZUPUDPP, izdelane so bile idejne rešitve in dopolnjena pobuda DPN, 
pridobljene so bile smernice od nosilcev urejanja prostora, izdelana je bila analiza smernic NUP, 
izdelan je bil idejni projekt, izvedena je bila prostorska konferenca, izdelano je bilo poročilo o vplivih 
na okolje ter okoljski elaborat in izdelana je bila študija variant. 
 
DV 110 kV Formin–Cirkovce + OPGW 
 
Projekt obsega zamenjavo obešalnega materiala, izolatorjev, OPGW in napenjanje vodnikov. V lastni 
režiji je bila izdelana razpisna in projektna dokumentacija. Izvedena so bila javna naročila za: dobavo 
opreme, posek trase, izvedbo del na DV, za optični kabelski sistem ter za ozemljitve. Vsa dela so 
zaključena in izveden je bil strokovni tehnični pregled. V teku je zaključevanje projekta in aktiviranje 
investicije. 
 
DV 2 x 110 kV Doblar–Gorica, odsek SM 72–RTP Gorica 
 
Daljnovod v nadzemni izvedbi je zgrajen, razen na odseku daljnovoda SM 72–RTP Gorica, kjer bo 
potrebno izvesti pokablitev DV. Za pokablitev je bilo potrebno pridobiti manjkajoča dokazila o pravici 
graditi. Gradbenega dovoljenja je bilo pridobljeno dne 11.10.2011. Nov daljnovod bo zagotovil 
zanesljivejšo energetsko povezavo zgornje Soške doline in boljše možnosti za obratovanje ČHE Avče v 
elektroenergetskem sistemu. 
 
DV 110 kV Zlatoličje–Cirkovce vzhod in DV 110 kV Zlatoličje–Cirkovce zahod 
 
Projekt obsega zamenjavo obešalnega materiala, izolatorjev, napenjanje vodnikov in OPGW. V lastni 
režiji je bila izdelana razpisna in projektna dokumentacija. Izvedena so bila javna naročila za dobavo 
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opreme, za posek trase, za izvedbo del DV, optični kabelski sistem in ozemljitve. Polaganje OPGW  je 
potekalo v lastni režiji. Vsa dela so zaključena in izveden je bil strokovni tehnični pregled. 
 
DV 110 kV Maribor-Cirkovce I, sanacija jeklenih stebrov 
 
Projekt zajema postopno zamenjavo jeklene konstrukcije, izdelavo temeljev in elektro montažna 
dela. Na podlagi pregleda in poročila IMK-ja, so v letu sanirali štiri najbolj kritične stebre. Izdelana je 
bila projektna dokumentacija in izvedeno je bilo javno naročilo za izbiro izvajalca. Dela so bila 
zaključena v avgustu 2011 in izveden je bil STP. Služba za razvoj ELES-a je proučila potrebe po 
prenosu električne energije v bližnji prihodnosti. Na podlagi predložene študije, je bilo odločeno, da 
se gre v izvedbo dvo sistemskega daljnovoda 2 x 110 kV Maribor-Cirkovce. Zaradi spremembe 
izvedbe eno sistemskega daljnovoda v dvo sistemskega je potrebno izvesti preprojektiranje. 
 
DV 110 kV Maribor–Cirkovce II, sanacija AB stebrov 
 
Strokovna študija iz leta 1997, ki jo je izdelal Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije (IRMA) iz 
Maribora, obsega pregled armirano betonskih portalov na območju Maribora in podaja tudi predlog 
rešitev. Vsako leto smo na podlagi podatkov iz študije sanirali določeno število AB portalov na 
različnih daljnovodih na področju Maribora. Zaradi časovne odmaknjenosti je bil v lanskem letu 
opravljen ponovni pregled AB konstrukcije na omenjenem daljnovodu in ugotovljeno je bilo 
povečano število poškodb, glede na predhodno študijo. Iz študije je tako razvidno, da je potrebno 
takoj pristopiti h gradbeni sanaciji daljnovoda, ki jo lahko izvajamo parcialno, saj nam termini odklopa 
ne omogočajo, da bi naenkrat lahko sanirali celoten daljnovod. Izveden je bil postopek javnega 
razpisa za izbiro izvajalca. Dela so izvedena in opravljena je primopredaja. Projekt je zaključen. 
 
DV 2 x 110 kV Gorica–Divača 
 
V letu 2011 smo pridobivali manjkajoča dokazila o pravici graditi na vseh odsekih za pridobitev 
dokončnega gradbenega dovoljenja. Na MOP so bile poslane štiri vloge za podaljšanje vloge za izdajo 
gradbenega dovoljenja z dodatnimi pridobljenimi dokazili o pravici graditi. Na MOP je bila vložena in 
večkrat dopolnjena pobuda za pričetek postopka priprave DPN na področju Renč tudi zaradi nove 
prostorske zakonodaje in pridobljene so smernice za nadaljnje načrtovanje DPN. Dne 16.3.2011 je bil 
izveden strokovno tehnični pregled za vzpostavitev napetosti na odseku Vrtojba - Sežana. 
 
Gradbene rekonstrukcije 
 
V letu 2011 so bile izvedene še druge manjše gradbene rekonstrukcije in sicer: ograja v Klečah, 
sanacija pomožne stavbe v RTP Maribor, zamenjava oken in izvedba fasade v RTP Podlog. 
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7 DRUŽBE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE 

 
Vseh pet družb za distribucijo električne energije je v letu 2011 planiralo naložbe v skupni višini 102,4 
mio EUR. Investicije so bile realizirane skupno v višini 100,6 mio EUR oz. 98 % predvidenega načrta. 
Največje nove investicije in rekonstrukcije po posameznih družbah so prikazane v nadaljevanju 
poročila.  
 
 

7.1 ELEKTRO CELJE  
 
Družba Elektro Celje d.d. je v letu 2011 planirala izvedbo investicij v višini 22,0 mio EUR. Investicije so 
bile realizirane v višini 25,3 mio EUR oz. 15 % več kot je bilo planirano. Največ sredstev za nove 
investicije in rekonstrukcije je bilo porabljenih na objektih in naprav, ki so prikazane v nadaljevanju. 
 
Objekti 110 kV 
 
V sklopu objektov 110 kV so bile v letu 2011 realizirane sledeče nove investicije in rekonstrukcije : 

 RTP 110/20 kV Vojnik s TR 110/20 kV 2x20 MVA, 

 RTP 110/20 kV Žalec s TR 110/20 kV 2x31,5 MVA, 

 DV 2 x 110 kV Sevnica - Mokronog – Trebnje, 

 RTP 110/20 kV Lava - zamenjava primarne in sekundarne opreme v 110 kV TR poljih, 

 RTP 110/20(10) kV Selce - vgradnja Petersenove tuljave, 

 RTP 110/20 kV Rogaška Slatina - zamenjava primarne in sekundarne opreme 20 kV,  

 RTP 110/20 kV Velenje - zamenjava sekundarne opreme v 20 kV stikališču, 

 RTP 110/20 kV Slovenj Gradec - zamenjava primarne in sekundarne opreme v 110 kV TR 
poljih,  

 RTP 110/20 kV Brestanica - vgradnja Petersenove tuljave, 

 RTP 110/20 kV Krško - zamenjava primarne in sekundarne opreme v 110 kV TR poljih in  

 DV 110 kV Podlog-Lava-Šentjur. 
 
Objekti SN 
 
V sklopu objektov SN so bile v letu 2011 realizirane naslednje nove investicije in rekonstrukcije: 

 nadzemni vodi SN - izgradnja 3,8 km SN nadzemnih vodov, 

 kablovodi SN - izgradnja 45,2 km kablovodov, 

 TP SN/0,4 kV - izgradnja 42 novih transformatorskih postaj, 

 nadzemni vodi SN - menjava vodnikov, drogov z opremo in ločilnikov, 

 kablovodi SN - menjava SN podzemnih vodov, 

 TP SN/0,4 kV - menjava NN omaric, odvodnikov prenapetosti ter obnova gradbenega dela 
transformatorskih postaj. 

 
Objekti NN 
 
V sklopu NN objektov je bilo zgrajenih 5,3 km nadzemnih vodov in 20,7 km kablovodov. Zamenjani so 
bili drogovi nadzemnih vodov. Obnovili in nadomestili so kablovode in izvajala so se dela na javni 
razsvetljavi. 
 
Sekundarna oprema 
 
V sklopu sekundarne opreme so bila sredstva porabljena za naslednje investicije: 

 merilne naprave - zamenjava 12.600 števcev, 
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 telekomunikacijsko omrežje: 

 optična povezava Mozirje - Nazarje-Ljubno - nabavljena ethernet oprema za obe 
lokaciji, nadgradnja radijskega omrežja z digitalnimi DMR repetitorji in 
pripadajočo opremo, videokonferenčni sistem, sistem za dokumentiranje 
optičnega omrežja FiberManager, 

 optična povezava RP Mokronog - RTP Trebnje ter RP Iverka - RTP Slovenj Gradec; 

 avtomatizacija SN omrežja - nabava DVLM in nabava indikatorjev okvare, 

 RIP 09 za CE, SG, KK - vgradnja merilno krmilnih naprav:690 koncentratorjev, 722 merilnih 
naprav za TP, 7.500 merilnih naprav po globini omrežja; 

 Implementacija produkta DMS funkcij za celotno omrežje Elektra Celje. Preko 
informacijskega protokola ICCP se je sistem DMS povezal s sistemom PSI.  

 
Dokumentacija 
 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI in za odškodnine za objekte 
110 kV, SN in NN, ki jih načrtujemo za prihodnost in so usklajeni z načrtom razvoja do leta 2020. 
 
Druge neenergetske investicije  
 
Na področju Celja so preuredili in obnovili prostore prvega nadstropja v obratni zgradbi Selce in ga 
opremili z novim inventarjem. Zamenjana so bila vhodna vrata v avlo ter mehanično delavnico in 
elektro delavnice. Na dvorišču v Selcah so se nivojsko uredili jaški, utrdil se je spodnji ustroj dvorišča 
in na novo preplastil z asfaltom. Na vzhodnem delu objekta je bilo zgrajeno novo parkirišče za 
dvaindvajset vozil. Izvedena je bila statična ureditev in zamenjana je bila kritina na objektu 
centralnega skladišča Šempeter ter priprava kanalizacije za video nadzor. Preurejena in obnovljena je 
avla v upravni stavbi. Dogradili so varnostni sistem kontrole pristopa. Na področju Slovenj Gradca so 
preuredili in obnovili prostore prvega nadstropja obratne zgradbe Velenje. V Krškem je bila 
obnovljena razsvetljave v poslovni stavbi Krško, preurejen je bil protipožarni sistem, uredila se je 
varnostna razsvetljava, preurejeni in obnovljeni so bili prostori za skupinovodje, obnovljene so bile 
betonske stene delavnic in izgrajena je bila nadstrešnica pri delavnicah. 
 
 

7.2 ELEKTRO PRIMORSKA 

 
Družba Elektro Primorska d.d. je v letu 2011 planirala investicije v višini 13,2 mio EUR. Investicije so 
bile realizirane v višini 13,5 mio EUR oz. 3 % več kot je bilo predvideno v gospodarskem načrtu. Nove 
investicije in rekonstrukcije, za katere je bilo namenjenih največ sredstev v letu 2011 so prikazane v 
nadaljevanju po posameznih skupinah objektov in naprav. 
 
RTP 110/20 kV  
 
V sklopu objektov 110 kV so bile v letu 2011 realizirane sledeče in nove investicije in rekonstrukcije : 

 RTP 110/20 kV Dekani – elektro montažna dela ob zamenjavi okvarjenih 110 kV kombiniranih 
instrumentnih transformatorjev (110 kV daljnovodno polje Divača) ter zamenjava enega sistema 
akumulatorskih baterij,  

 RTP 110/20 kV Ilirska Bistrica - demontaža fiksne požarne naprave,  

 RTP 110/20 kV Ajdovščina - ureditev zemljiškoknjižnih zadev z ELES d.o.o. - odkup zemljišča,  

 RTP 110/20 kV Vrtojba - zamenjava sistema akumulatorskih baterij,  

 RTP 110/35/20 kV Tolmin – elektro montažna dela in izvajanje funkcionalnih preizkusov novo 
vgrajene opreme v 110 kV transformatorskem polju TR 3, ter nabava zaščita in vodenja za 110 kV 
transformatorski polji TR 1 in TR2,  
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 RTP 110/20 kV Postojna – elektro montažna dela v 110  kV transformatorskem polju TR 2 ter 
zagonski in funkcionalni preizkusi transformatorskega polja TR 2. Za novozgrajeno 110 kV 
transformatorsko polje TR 2 pridobljeno uporabno dovoljenje; 

 RTP 110/20 kV Koper - rekonstrukcija 20 kV stikališča v nizu B in D - vgradnja 22 kos novih 20 kV 
celic ter vgradnja novega energetskega transformatorja TR 2 (110/20 kV, 40 MVA) namesto 
obstoječega (110/35 kV, 31,5 MVA).  
 

Objekti SN 
 
V sklopu objektov SN so bile po posameznih skupinah naprav realizirane naslednje nove investicije in 
rekonstrukcije: 

 nadzemni vodi SN - zgrajenih je bilo 32,48 km srednje napetostnih vodov (3,97 km na novo 
zgrajenih, 19,71 km rekonstruiranih in 8,8 km obnovljenih),  

 kablovodi SN - zgrajenih je bilo 23,85 km kablovodov 20 kV (21,57 km na novo zgrajenih ,1,32 km 
rekonstruiranih in 0,96 km obnovljenih), 

 RTP SN/SN in RP SN z zaščito in vodenjem:  

 RP 20 kV Sela - izvajali so dela za zamenjavo 20 kV malo oljnih odklopnikov z vakuumski 
odklopniki,  

 RP 20 kV Cerkno - izvedli so izračun o upravičenosti vgradnje kompenzacijske naprave po  
spremenjenih osnovnih obratovalnih stanjih,  

 RP 20 kV Bovec - pričetek popotresne statične sanacije stavbe 20 kV stikališča,  

 RP 20 kV Trebuša - zamenjava akumulatorske baterije,  

 TP 20/0,4 kV - 35,8 novih TP, 7 rekonstruiranih TP in obnovljeni 3 TP.  
 
Objekti NN 
 
V sklopu NN objektov je bilo na novo zgrajenih 6,55 km nadzemnih in 13,58 km podzemnih kabelskih 
NN omrežij. Rekonstruirano je bilo 1,94 km nadzemnega in 0,15 km kabelskega NN omrežja. 
Obnovljeno je bilo 21,38 km nadzemnega in 1,45 km podzemnega NN omrežja. Skupaj je bilo 45,05 
km.  
 
Sekundarna oprema  
 
V sklopu sekundarne opreme so realizirane investicije na naslednjih področjih: 

 daljinsko vodenje - vgradnja zaščitnega sistema pol izoliranih vodnikov in vgradnja zaščite 
uporov, ki so vgrajeni v nevtralni točki energetskih transformatorjev. Vpeljava novih 
komunikacijskih protokolov za komunikacijo med DCV in napravami. Vgradnja daljinsko vodenih 
stikal. Zamenjava postajnega računalnika v RTP Dekani; 

 telekomunikacije - izboljšanje obstoječih telekomunikacijskih povezav skladno z novo tehnologijo 
in razvojem telekomunikacij - snemalna naprava DCV, digitalna radijska povezava Koper/Nanos, 

 merilna oprema - nabava merilnih števcev za tarifne in upravičene odjemalce, nabava opreme za 
spremljanje kvalitete električne energije skladno s standardom SIST EN 50160, 

 dokumentacija - izdelanih 105 kosov projektne dokumentacije. 
 
Druge neenergetske investicije  
 
Na področju neenergetskih investicij so bile realizirane naslednje investicije po posameznih skupinah: 

 poslovne in obratne stavbe - odkup parkirnih mest v poslovni stavbi na Bidovčevi, zamenjava UPS 
v poslovni stavbi Koper in Tolmin, rekonstrukcija kotlovnice na lokaciji Gorica, 

 mehanizacija in orodje - nakup mehanizacije (premontaža platforme) in orodja (ozemljitvene 
garniture, izolacijske palice), 

 transportna sredstva - nakup dotrajanih in poškodovanih transportnih sredstev, 
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 pisarniška oprema - zamenjava dotrajane pisarniške opreme, 

 poslovna informatika - prenova informacijskega sistema, nabava računalniške opreme za 
strežnike in nabava programske opreme. 

 
 

7.3 ELEKTRO GORENJSKA  

 
Družba Elektro Gorenjska d.d. je v letu 2011 planirala izvedbo investicij v višini 12,7 mio EUR. 
Investicije so bile realizirane v višini 13,8 mio EUR oz. 8 % več kot je bilo planirano z gospodarskim 
načrtom. Nove investicije in rekonstrukcije, ki so bile izvedene v letu 2011 so navedene v 
nadaljevanju po posameznih skupinah objektov in naprav  
 
Objekti 110 kV  
 
V skupini vodov na 110 kV so bile v letu 2011 realizirane sledeče investicije: 

 110 kV DV RTP Železniki – RTP Bohinj v letu 2011 zaključili s pridobivanjem služnostnih in 
odškodninskih pogodb, 

 110 kV DV RTP Jesenice – RTP Kranjska Gora na podlagi uredbe o vzdrževanju v javno korist začeli 
s prvim pilotnim projektom obnove oziroma rekonstrukcije DV 5 stojnih mest, ki je bil uspešno 
zaključen. Na podlagi tega se nadaljuje z nadaljnjim postopkom pridobitve ustreznih služnosti in 
soglasij; 

 110 kV DV RP Visoko – RTP Brnik prve aktivnosti v zvezi z umeščanjem predvidenega daljnovoda v 
prostor. 

 
V skupini RTP in RP postaj so bile v letu 2011 realizirane sledeče aktivnosti in dela: 

 RTP Bohinj 110/20 kV – pridobitev soglasja in služnosti ter kompletna projektna dokumentacija 
za pridobitev gradbenega dovoljena, ki je bila decembra meseca posredovana na MOP. Sočasno 
se je izdelala tudi ustrezna razpisna dokumentacija, na podlagi katere so izvedli razpise za: 
gradbena dela, obrtniška dela, dobavo in montažo 110 kV priključnega kablovoda in 110kV GIS 
stikališča ter 31,5 MVA transformatorja; 

 RTP Moste 110/20 kV – opravljen je bil tehnični pregled. Objekt je bil v celoti zaključen in predan 
obratovanju; 

 RTP 110/20 kV Radovljica – zamenjava celotnega dotrajanega 20 kV stikališča s primarno in 
sekundarno opremo. Dogradil se je ozemljilni sistem nevtralne točke energetskih 
transformatorjev z dušilkama in nadomestil se je obstoječi zbiralčni sistem s kabelskim. Sočasno 
so uredili še zunanji del obstoječega 110 kV stikališča(pleskanje, zamenjava varovalne ograje in 
asfaltiranje dovozne poti); 

 RTP 110/20 kV Škofja Loka – predelane so bile kabelske kinete in temelji za potrebe dograditve 
ozemljitvenega sistema nevtralne točke energetskih transformatorjev z dušilkama. V okviru tega 
se je odstranil tudi del 20 kV DV žičnih povezav, ki so bile nadomeščene s kabelskimi; 

 RTP 110/20 kV Jesenice – potekala je zamenjava obstoječih 20 kV celic in obnova ter dograditev 
nevtralne točke energetskih transformatorjev z dušilkama. 

 
Objekti SN 
 
V sklopu SN objektov so bile v letu 2011 realizirane sledeče aktivnosti: 

 RTP SN/SN, RP SN z vodenjem in zaščito - gradbeno dovoljenje za novo RP Visoko. Na podlagi 
razpisov se je pričelo z izgradnjo objekta, ki je bil ob koncu leta zaključen do III. gradbene faze. 
Izveden je bil tudi razpis za dobavo in montažo 20 kV opreme stikališča, ki bo v letu 2012. 
Zaključilo se je izgradnjo RP Savica in RP Jeprca ter pričelo s postopki za izgradnjo nove RP Brnik, 
ki bo služila za kasnejšo razširitev v RTP Brnik; 
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 vodi,TP SN/0,4 kV - izgradnja 20 kV kabelskih vodov na področju RTP Moste v smeri jug. Večji del 
sredstev je bilo namenjenih zamenjavi, oziroma kablitvi dotrajanih 20 kV daljnovodov ter obnovi  
in rekonstrukciji predvsem pripadajočih transformatorskih postaj in naprav.  

 
Objekti NN 
 
Vlaganja v NN omrežje so bila namenjena posodobitvi prosto zračnega omrežja. Izvedeno je bilo 
nadomeščanje prostozračnega omrežja z zemeljskimi kabli. Cilj je izboljšanje kakovosti dobave 
električne energije in zmanjšanje števila prekinitev dobave električne energije odjemalcem.  
 
Sekundarna oprema 
 
V sklopu sekundarne opreme so bile v letu 2011 realizirane investicije v naslednjih podskupinah: 

 telekomunikacije in zaščita - dobava in montaža testnih WiMax CPE enot ter montaža BWA 
baznih postaj: Vogel 1S, Ravni 1S, Šmarjetna gora 3S, Lubnik 2S. Oba sistema se bosta v 
prihodnosti še nadgrajevala ter služila za prenos podatkov,  

 merilne naprave - AMI števci. 
 
Druge neenergetske investicije  
 
V letu 2011je bila izgrajena nadstrešnica za gospodarska vozila in naprave ter izvedena sanacija 
hidrantnega omrežja za potrebe gašenja na celotnem območju poslovne enote Primskovo in uredili 
so potrebne oljne lovilce. Z izčlenitvijo tržnih dejavnosti je bilo izvedenih nekaj manjših predelav 
pisarniških prostorov.  
 
 

7.4 ELEKTRO LJUBLJANA 

 
Družba Elektro Ljubljana d.d. je v letu 2011 planirala izvedbo investicij v višini 22,0 mio EUR. 
Investicije so bile realizirane v višini 21,0 mio EUR oz. 95 % glede na gospodarski načrt. Nove 
investicije in rekonstrukcije, ki so bile izvedene v letu 2011 so prikazane po posameznih skupinah 
objektov in naprav v nadaljevanju. 
 
Objekti 110 kV  
 
V sklopu RTP in RP postaj so v letu 2011 potekale sledeče aktivnosti: 

 RTP 110/20 kV Litostroj - gradnja RTP Litostroj je bila v letu 2010 fizično končana. V letu 2011 
je bil po uspešno opravljenih zagonskih in funkcionalnih preizkusih opravljen tehnični pregled 
objekta in pridobljeno uporabno dovoljenje; 

 110 kV kablovod RTP Šiška – RTP Litostroj - na kablovodu so se v letu 2011 izvajali zagonski in 
funkcionalni preizkusi, opravljen je bil tehnični pregled objekta in pridobljeno uporabno 
dovoljenje, 

 RTP Potniški center Ljubljana (PCL) Vilharjeva cesta LJ - plačan prvi obrok za prostore RTP, 
pripravljena je tehnična dokumentacija za razpis za dobavo 110 kV in 20 kV opreme ter 
opreme lastne rabe; 

 RTP 110/20 kV Trebnje - razširitev in rekonstrukcija - izvedeno je bilo preizkušanje in 
nastavitve zaščite in daljinskega vodenja v obeh 110 kV poljih s pripadajočo 20 kV TR celico v 
20 kV stikališču. Do konca julija 2011 so bila izvedena vsa dela na objektu. Do konca leta 2011 
je bil izdelan projekt izvedenih del in pridobljeno strokovno mnenje s strani pooblaščene 
inštitucije s čemer so bila dela na objektu tudi formalno končana; 
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 RTP 110/20 kV Cerknica - razširitev in rekonstrukcija – izvedene so bile aktivnosti na razširitvi 
in rekonstrukciji RTP Cerknica, montaža jeklenih konstrukcij za 110 kV aparate v novem 110 
kV transformatorskem polju TR1 in novem 110 kV daljnovodnem polju Logatec 1; 

 RP 20 kV Škofljica - dobavljene in ključavničarsko zmontirane so bile 20 kV celice in naprave 
lastne rabe.  

 
Objekti SN in NN 
 
Objekte SN in NN je družba v veliki večini gradila z lastnimi izvajalskimi skupinami. Gradbena dela so 
izvajali zunanji izvajalci. Fizični obseg investicij v objekte SN in NN obsega: 

 46 novih transformatorskih postaj, 

 14 obnovljenih ali rekonstruiranih transformatorskih postaj,  

 105 vgrajenih transformatorjev instalirane moči 26.620 kVA,  

 77 km zgrajenih in obnovljenih SN vodov v nadzemni ali kabelski podzemni izvedbi,  

 74 km zgrajenega in obnovljenega NN omrežja ter  

 22 km zgrajenih kabelskih kanalizacij za SN in NN vode. 
Med objekti SN in NN so bile v letu 2011 realizirane ali v gradnji naslednje večje samostojne 
investicije:  

 obnova 20 kV kabelske zanke v Ribnici,  

 izgradnja transformatorskih postaj TP Zavrtke, TP Goriča vas, TP Lipovec in TP Ribnica grad, 
vse z 20 kV priključki in NN razvodi, 

 obnove NNO Grčarice, NNO Velike poljane, NNO Žlebič jug, NNO Žlebič sever in NNO Jakšiči 
na DE Kočevje, 

 izgradnja kablovoda 10(20) kV na relaciji RTP Litostroj – ŠP Stožice in TP Brinje – TP A, 

 obnova, kabelske kanalizacije RTP Vič – Plinska elektrarna Barje, Okrogarjeva – TAČ, RTP Vič – 
Kozarje 1. etapa, Brdo – jug, Brodska cesta, Kajakaška cesta, Gornji trg, Dolenjska cesta, 
Gimnazija Šentvid, Prušnikova - Hafnerjeva, Rimska cesta – Igriška, Pražakova – Cigaletova in 
Majorja Lavriča ter transformatorske postaje TP Imparo Cesta v Gorice, TP Srednje Gameljne 
in TP Tomačevo Rudis na DE Ljubljana mesto, 

 izgradnja dvosistemskega 20 kV kablovoda RTP Kamnik – PC Komenda, transformatorske 
postaje TP Zalog nadomestna, TP Drenov grič – Fik, TP Kitni vrh – Kobiljek, TP Plešivica, TP 
Ravno Brdo, TP Stegne nadomestna, TP Idrijska nadomestna, TP Kalce Štangar, TP Škofljica 
most, TP Podpeč Apnenca, TP Lanevše, TP Depala vas Jurček, TP Podšentjur Kovkar in TP 
Rakitna jezero s priključnimi vodi in NN razvodi,  

 obnova NNO Oševek ter izvedba investicijsko vzdrževalnih del (IV) na DV Kamnik, DV 
Domžale Vrba – Moravče, DV Tuhinj in DV Senožeti na DE Ljubljana okolica, 

 izgradnja kabelske kanalizacije na Ljubljanski vpadnici, kablovodi 20 kV TP Breg revolucije - TP 
Trdinova in 20 kV KB Uršna sela – Podgrad, 

 izgradnja transformatorskih postaj TP Verdun pri Uršnih Selih, TP Herinja vas, TP Kurja vas, TP 
Gornja gomila, TP Ručetna vas 2 in TP Medvedjek s priključnimi 20 kV vodi in NN razvodi, 

 obnova DV Mirna peč ter obnova NNO Trebnje, NNO Čadraže in NNO Trška gora na DE Novo 
mesto, 

 izgradnja TP SE Obrat Trbovlje, TP Močilno 3, TP Gvido, TP Vodenik, TP Novi Log s priključnimi 
vodi ter NN razvodi,  

 pokablitev 20 kV daljnovoda Sopota,  

 obnova NNO TP Slatno izvod Turje in obnovitvena dela na NNO Zagorje na DE Trbovlje. 
 
Sekundarna oprema 
 
V sklopu sekundarne opreme so bila sredstva porabljena za: 

 posodobitev sekundarne opreme TK in UKV zvez za DCV Elektro Ljubljana,  
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 dodatno strojno opremo za lažje servisiranja sistema, ki predstavlja redundanco osnovni 
opremi,  

 optično povezavo RTP Radeče – RTP Trebnje, 

 merilno opremo za široko potrošnjo, industrijske odjemalce in oprema za potrebe AMR. 
 
Neenergetske dejavnosti 
 
V letu 2011 so bila izvedena obrtniška dela ob selitvi organizacijskih enot na lokacijah Ljubljana, 
(Slovenska cesta) in Ljubljana (Kotnikova ulica). Obstoječi stari DCV je bil predelan v pisarniške 
prostore. Nabavljene so bile klimatske naprave za lokacije DCV Ljubljana, CV Novo mesto in Ljubljana 
(Slovenska 56) in nabavljeno je bilo pohištvo za lokacijo Ljubljana, kar je posledica izvajanja selitev 
organizacijskih enot.  
 
V skupini varstvo pri delu je bil realiziran nakup ozemljilnih in preizkuševalnih naprav ter delovne 
opreme za potrebe izvajalskih skupin.  
 
Stroški dokumentacije vključujejo neposredne stroške za izdelavo projektne dokumentacije, stroške 
za pridobivanja potrebnih soglasij in za pridobitev upravnih dovoljenj. Vključeni pa so tudi stroški 
pridobivanja služnosti in eventualnega odkupa zemljišč za distribucijske objekte. Priprava in 
pridobivanje investicijsko tehnično dokumentacije je za distribucijske objekte VN, SN in NN ki se bodo 
gradili kasneje.  
 
 

7.5 ELEKTRO MARIBOR 

 

Družba Elektro Maribor d.d. je v letu 2011 planirala izvedbo investicij v višini 32,4 mio EUR. Investicije 
so bile realizirane v višini 26,9 mio EUR oz. 83 % realizacija glede na gospodarski načrt. Nove 
investicije in rekonstrukcije za katere je bilo namenjenih največ sredstev v letu 2011 so prikazane v 
nadaljevanju po posameznih skupinah objektov in naprav. 
 
Objekti 110 kV  
 
V sklopu vodov na 110 kV so bile v letu 2011 realizirane sledeče investicije: 

 DV/KB VN - 110 kV kablovod med postajo RTP Koroška vrata in RTP Pekre. Z novo 110 kV 
kabelsko povezavo se bo zagotovilo dvostransko napajanje RTP Koroška vrata, zadostilo kriteriju 
n-1 in tudi zaključilo 110 kV zanko okoli mesta Maribor.  

 
V sklopu RTP in RP postaj so se izvajala dela na : 

 RTP VN/SN Radvanje - obnova oziroma rekonstrukcija razdelilne transformatorske postaje. 
Naročena in dobavljena je vsa primarna in sekundarna oprema. Izvedba je orientirana na obnovo 
oz. rekonstrukcijo prve polovice postaje tj. eno DV 110 kV polje, ½ spojnega polja, eno TR 110 kV 
polje in en sistem 20 kV celic; 

 RTP VN/SN RTP Podvelka nov - izvedba provizorija razdelilne transformatorske postaje in rušitev 
obstoječe postaje. Začeti so bili postopki javnih naročil za strateško opremo nove RTP 110/20 kV 
Podvelka. Pridobljeni so projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobljeno je samo 
dovoljenje za gradnjo. Podpisan je pisni sporazum med ELES d.o.o. in Elektro Maribor d.d.; 

 RTP Mačkovci - zaključuje se izgradnja. Do izgradnje daljnovoda 2x110 kV Murska Sobota – 
Mačkovci prilagojen za obratovanje na 35/20 kV. Izvesti je potrebno še zaključna gradbena dela 
na objektu in ustrezno tehnično preverjanje s STP in uradnim tehničnim pregledom. 
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Objekti SN 
 
V skupini objektov SN je bilo položenih cca. 25,0 km SN kablovodov in saniranih 58,6 km nadzemnih 
SN vodov. V nekaterih primerih je omrežje dotrajano, v veliko primerih pa gre za vključitev novih TP-
jev zaradi priključitve novih uporabnikov. V letu 2011 je bilo zgrajenih 38 novih transformatorskih 
postaj in rekonstruiranih 40 transformatorskih postaj.  
 
Objekti NN 
 
V letu 2011 je bilo položenih cca. 107 km NN kablovodov. Od teh 107 km je bilo cca. 66 km 
prekabliranja iz nadzemnega omrežja v podzemno. Rekonstruirali so cca. 61 km nadzemnih vodov.  
 
Sekundarna oprema 
 
V sklopu sekundarne opreme so bila v letu 2011so bile o posameznih skupinah izvedene naslednje 
investicije: 

 DCV, avtomatizacija SN omrežja - dobavljena je vsa programske in strojna oprema celotne 
prenove DCV. V mesecu avgustu se je pričela izgradnja daljinsko vodenih stikal na 4 lokacijah; 

 TK zveze - zaključena je bila izgradnja optične povezave v smeri Slov. Konjic in proti Rogli, ter TP-
jev na tem območju. Prav tako je izvedeno obešanje ADSS kabla med RTP Slov. Bistrica - RTP 
Slov.Konjice. Izvedena so dela na optični povezavi RTP Studenci - RTP Radvanje; 

 merilne naprave in instrumenti - realiziran projekt AMI,  

 orodja in mehanizacija - nabavljeno je bilo vso orodje, ki je nujno potrebno za varno delo. Prav 
tako je bilo nabavljeno orodje za delo pod napetostjo in varnostna oprema; 

 transportna sredstva – nabavljena so bila osebna vozila, ki so bila planirana in dva rovokopača za 
lažje delo pri izvajanju gradbenih del v lastni režiji, 

 inventar in delavni prostori poslovnih in energetskih objektov - zaključena je polnilna postaja za 
električna vozila na OE MZO. Zaključen je bil sistem ogrevanja in hlajenja na SE Maribor v 
Radvanju in na OE Slov. Bistrica; 

 dokumentacija za energetske objekte: 

 daljnovod 2 x 110 kV M. Sobota /Mačkovci  
Za obratovanje nove razdelilne transformatorske postaje RTP 110/20 kV Mačkovci in za 
izboljšanje napetostnih razmer in zanesljivosti napajanja z el. energijo na območju Goričkega 
ter za zagotavljanje zadostne količine el. energije za elektrifikacijo železniške proge do 
Hodoša je potrebno izvesti novi dvo sistemski daljnovod na 110 kV napetostnem nivoju do 
obstoječe postaje v Murski Soboti. Dolžina bodočega daljnovoda znaša slabih 15 km. 
Postopek umestitve daljnovoda v prostor je bil zaključen z uredbo o državnem lokacijskem 
načrtu. Trenutno se izvajajo aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja. V ta namen 
tečejo postopki za pridobitev okoljevarstvenega soglasja in dokazil pravice graditi za koridor 
in stojna mesta predvidenega daljnovoda ter izdelavo projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja (PGD); 

 daljnovod 2 x 110 kV M. Sobota/Lendava  
Za izboljšanje napetostnih razmer in zanesljivosti napajanja z el. energijo na območju 
Lendave ter za zagotavljanje kriteriju n-1 je potrebno izvesti novi daljnovod na 110 kV 
napetostnem nivoju med postajo RTP 110/20 kV Murska Sobota in RTP 110/20 kV Lendava, ki 
je trenutno napajana na 110 kV napetostnem nivoju radialno le iz RTP 110/20 kV Ljutomer. 
Dolžina bodočega daljnovoda znaša cca. 28 km. Postopek umestitve daljnovoda v prostor je 
bil zaključen z uredbo o državnem prostorskem načrtu. Trenutno se nadaljujejo aktivnosti za  
pridobivanje pravice graditi za koridor in stojna mesta predvidenega daljnovoda ter izdelavo 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobitev GD in okoljevarstvenega soglasja; 

 daljnovod 2 x 110 kV Lenart /Radenci 
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Za izboljšanje napetostnih razmer in zanesljivosti napajanja z el. energijo na območju Lenarta 
ter za zagotavljanje kriteriju n-1 je potrebno izvesti novi daljnovod na 110 kV napetostnem 
nivoju med postajo RTP 110/20 kV Radenci in RTP 110/20 kV Lenart, ki je trenutno napajana 
na 110 kV napetostnem nivoju radialno le iz RTP 400/110 kV Maribor. Dolžina bodočega 
daljnovoda znaša cca. 20 km. Priključni 2x110 kV kablovod za RTP Podvelka.Za obratovanje 
nove razdelilne transformatorske postaje RTP 110/20 kV Podvelka je potrebno izvesti novi 
dvosistemski priključek na 110 kV omrežje; 

 računalniška oprema za komuniciranje - zamenjava tehnološko zastarele opreme, monitorjev, 
računalnikov, dopolnitev opreme za izpisovanje dokumentov v skladu s sprejeto standardizacijo, 
podpora izvajanju opravil na terenu z dlančniki in oprema za odčitavanje in zamenjava strežnikov,  

 odkup elektroenergetske infrastrukture - odkupljena TP Tovarne sladkorja v Ormožu.  
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8 SODO  
 
Družba Sodo d.o.o. je v letu 2011 planirala izvedbo investicij v višini 7,2 mio EUR. Investicije so bile 
realizirane v višini 2,1 mio EUR oz. 30 % zneska predvidenega v gospodarskem načrtu. Realizacija 
investicij je prikazana v nadaljevanju. 
 
Objekti 110 kV  
 
V sklopu RTP in RP postaj je bila v letu 2011 realiziran RTP Škofja Loka. 
 
Objekti SN 
 
V sklopu SN objektov je bilo realiziranih 1,0 mio EUR investicij za SN kablovode in TP SN 0,4 kV. 
 
Neenergetske investicije 
 
Za neenergetske investicije, ki so potrebne za izvajanje storitev je bilo namenjeno 0,4 mio EUR. 
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9 PLINOVODI  

 
Družba Plinovodi d.o.o. je v letu 2011 planirala investicije v višini 97,1 mio EUR. Investicije so bile 
realizirane v višini 75,9 mio EUR oz. 78 % v primerjavi z gospodarskim načrtom. Najpomembnejše 
investicije so bile naslednje: 
 

 M2/1 Rogaška Slatina-Trojane 
Visokotlačni plinovod dolžine 65 km in premera 800 mm, začetna točka na razdelilni postaji 
Rogaška Slatina (odcep plinovoda proti Novemu mestu) in končna točka na razdelilni postaji 
Trojane (odcep plinovoda proti Trbovljam). Trasa poteka večinoma vzporedno z obstoječim 
plinovodom z oznako M2 Rogatec-Vodice. Manjša odstopanja so posledica prilagajanja geološkim 
in poselitvenim okoliščinam. Uredba o državnem prostorskem načrtu je bila sprejeta v letu 2010. 
V letu 2011 je bil vložen zahtevek za pridobitev gradbenega dovoljenja. V istem letu sta bili 
pridobljeni dve delni gradbeni dovoljenji in sicer za 37,3 km trase. Izvršena je bila dobava vseh 
cevi. 

 M1/1 Ceršak-Kidričevo 
Visokotlačni plinovod dolžine 35,5 km in premera 800 mm, začetna točka na mejni postaji Ceršak 
(Slovenija/Avstrija) in končna točka na kompresorski postaji Kidričevo. Trasa poteka večinoma 
vzporedno z obstoječim plinovodom z oznako M1 Ceršak-Rogatec. Manjša odstopanja so 
posledica prilagajanja geološkim okoliščinam. Uredba o državnem prostorskem načrtu je bila 
sprejeta v letu 2007. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v letu 2010. V istem letu se je začela 
gradnja ,ki se je končala s pridobitvijo uporabnega dovoljenja v letu 2011. 

 M2/1 Trojane-Vodice 
Visokotlačni plinovod dolžine 34 km in premera 800 mm, začetna točka na razdelilni postaji 
Trojane (odcep plinovoda proti Trbovljam) in končna točka na razdelilni postaji Vodice 
(plinovodni razcep proti Novo Gorici in Jesenicam). Trasa poteka večinoma vzporedno z 
obstoječim plinovodom z oznako M2 Rogatec-Vodice. Manjša odstopanja so posledica 
prilagajanja geološkim in poselitvenim okoliščinam. Uredba o državnem prostorskem načrtu je 
bila sprejeta v letu 2010. V letu 2011 je bil vložen zahtevek za pridobitev gradbenega dovoljenja; 
v tem letu je bila izvršena dobava vseh cevi. 
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10 TE - TOL 

Družba TE-TOL d.o.o. je za leto 2011 planirala investicije v višini 27,6 mio EUR. Investicije so bile 
realizirane v višini 4,2 mio EUR oz. 15% v primerjavi s planom. 
 
Glavne dejavnosti na projektu PPE TOL so v letu 2011 bile naslednje: 

 pridobitev ponudb za LOT1, 

 pridobitev ponudb za LOT2, 

 podpis pogodbe za prestavitev 110 kV daljnovoda Kleče/Moste in 110 kV portala KV Center, 

 postopek izbora konzultanta, 

 aktivnosti za zagotovitev finančnih virov. 
 
LOT1: turbina in generator plinskega bloka s pripadajočo opremo, utilizator s pripadajočo opremo ter 
zgradba plinskega turboagregata in utilizatorja 
 
TE-TOL je pridobil ponudbe vseh štirih kvalificiranih kandidatov za LOT1, ena od teh ponudb pa je bila 
izločena iz nadaljnjega postopka evalvacije zaradi neustreznosti ponudbe.  
Ponudbene cene so bile višje od pričakovanih v investicijskem programu zaradi: 

 Sprememb na trgu z energetsko opremo 

 Spremembe obsega LOTa1 v odnosu do obsega, definiranega v času izdelave investicijskega 
programa, med katere sodi: 

 meja dobav se je premaknila iz povezovalnega mostu med starim objektom in novo 
kotlovnico do prirobnic oziroma do priključnih sponk LOTa2 in drugih LOTov.  

 Dodala se je poudarjena zahteva za funkcionalnost celega projekta ob zahtevanih 
parametrih dobav.  

 Posledično se je LOTu1 obseg povečal. 

LOT2: razpis za izvedbo je bil objavljen v uradnem listu EU, v uradnem listu RS in na spletni strani 
družbe. 
 
Razpisno dokumentacijo je dvignilo 13 kandidatov. Rok za oddajo je bil določen s 6.10.2011, po 

podaljševanju roka za pripravo ponudb na zahtevo ponudnikov, pa je končni rok za oddajo 

17.11.2011. V teku je postopek pregleda ponudb in tehnična usklajevanja. 

110 kV Portal TE TOL – Kleče, Moste in oljna sklopka 110 kV kablovoda proti RTP Center – 
prestavitev  
 
Pogodba za izvedbo prestavitve portalov je podpisana. Na osnovi PGD in pridobljenih razpolagalnih 
pravicah za zemljišča je pridobljeno gradbeno dovoljenje za prestavitev 110 kV portala kablovoda 
Center, medtem, ko je gradbeno dovoljenje za prestavitev portala daljnovodov sestavni del 
gradbenega dovoljenja za celoten PPE TOL. Dela na gradbišču bodo končana do julija 2012.Podpisana 
je tudi pogodba z Elektro Ljubljana o sofinanciranju deleža za izvedbo uvedbe novega 110 kV 
kablovoda v stikališče TE-TOL.  
 
Angažiranje tujega konzultanta 
 
Od desetih kandidatov, ki so dvignili razpisno dokumentacijo, je TE-TOL pridobil pet ponudb. 
Kandidatom so bile poslane zahteve za dopolnitev ponudbe. V ožji izbor so se uvrstili trije kandidati, 
od katerih so se zahtevala še dodatna pojasnila. Po prejemu zahtevanih dopolnil je bil na osnovi 
pogodbenih pogajanj izbran Vattenfall Europe PowerConsult GmbH, Nemčija. 
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Financiranje 
 
V decembru 2010 je bilo večjim komercialnim bankam, ki so izrazile interes za sodelovanje pri 
financiranju izvedbe projekta PPE-TOL, posredovano informativno gradivo o projektu. Kontakti so se 
nadaljevali v letu 2011 s širitvijo nabora bank, tako da je v prvi polovici 2011 interes za sodelovanje 
izrazilo 10 bank.  
 
V istem obdobju so bili obnovljeni tudi kontakti z EIB, kamor je bilo posredovano identično 
informativno gradivo kot komercialnim bankam in investicijski program. EIB je meseca februarja 
napovedala nov »Due dilligence« projekta PPE-TOL z obiskom TE-TOL v aprilu ter novim podrobnim 
vprašalnikom o projektu. V nadaljevanju je bil v aprilu v TE TOL opravljen skrbni pregled due 
dilligence. Nadaljevanje postopka kreditnih pogajanj predvidevamo po izboru ponudnika za LOT1, ko 
bo znan prvi dejanski ponudbeni finančni parameter. 
 
V okviru informiranja bank o stanju na projektu je bilo tako komercialnim bankam kot EIB 20.7.2011 
poslano zadnje dopolnjeno gradivo o TE-TOL – zadnje informacije o dogajanju na projektu in v TE-
TOL, usklajen terminski plan izvedbe del, bilanca stanja za 2011 ter izkazi in poročila o poslovanju 
družbe TE-TOL in JP Energetika za obdobje 2007-2010. 
 
Skladno z določili Zakona o javnih financah so se v prvi polovici leta iskale ponudbe za izbor 
neodvisnega pravnega in finančnega svetovalca na osnovi določil Uredbe o pogojih in postopkih 
zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (in kasneje 88. člena). Tako pravni 
kot finančni svetovalec sta izbrana in z obema je podpisana pogodba. 
 
Konec drugega četrtletja se je začela  priprava dokumentacije za povabilo komercialnim bankam za 
oddajo informativnih ponudb za financiranje. Dokumentacija je bila skupaj s povabilom bankam 
oddana 1.8.2011. 
 
Odziv bank je bil nekaj manjši od pričakovanega, kar je razumljivo glede na stanje na trgu in glede na 
običajni postopek iskanja finančnih virov. Prejeti so bili odgovori sedmih bank, od katerih so štirje 
relativno popolni glede na povpraševanje, dva izražata interes za sodelovanje, eden pa izraža 
podporo projektu z obrazložitvijo omejitve sodelovanja. V nadaljevanju so prejete ponudbe 
posredovane v pregled in oceno neodvisnemu pravnemu in finančnemu svetovalcu.  
Iz razgovorov z bankami je razvidno, da so zaradi finančne krize denarne razmere in čas za najemanje 
kreditov precej neugodni ter marže pri stroških financiranja relativno visoke. 
 
Velik interes za zagotovitev finančnih virov za izvedbo investicije PPE-TOL je izkazan tudi s strani treh 
kandidatov za izvedbo LOTa1. Prve informativne ponudbe za financiranje so oddane ob predaji 
ponudb za LOT1. Oddane ponudbe so predane v pregled in ocenjevanje neodvisnemu pravnemu in 
finančnemu svetovalcu.  
 
V okviru razpisa za LOT2 so ponudniki v prvi fazi tudi povabljeni k oddaji informativnih ponudb za 
financiranje. Te ponudbe kažejo možnosti zaključevanja finančne konstrukcije za celoten projekt in 
smiselnost vključevanja finančnih virov dobaviteljev iz LOT2 v finančno strukturo. 
 
Po prvem poročilu finančnega strokovnjaka kaže, da so ponudbe za financiranje s strani dobaviteljev 
ugodnejše zaradi vključitve izvoznih bank. V poročilu je dan tudi velik poudarek zavarovanju posojil, 
za katera TE-TOL še ni pridobil stališča lastnikov. 
 
Aktivnost za zaprtje finančne konstrukcije projekta PPE-TOL je prepoznana kot tveganje v realizaciji 
terminskega plana projekta. 
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Objekt za energetsko izrabo odpadkov - OEIO (72/06) 
 
Mestna občina Ljubljana in Ministrstvo za okolje in prostor sta za nadaljevanja dela na projektu OEIO 
na skupnem sestanku dne 2.6.2011 sprejela pomembne sklepe: 

 projekt termične predelave odpadkov se po pripravi DIIP-a skladno s 24. členom Uredbe o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
uvrsti med državne razvojne projekte, 

 po izdelavi DIIP-a se začne s postopkom izdelave Državnega prostorskega načrta (DPN), skladno z 
Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP), 

 vlada RS bo na osnovi Uredbe določila nosilca projekta, ki bo v imenu vseh opravljal aktivnosti 
investitorja. 

 
Na istem sestanku je bil podan tudi predlog za imenovanje strokovne komisije za pregled že 
opravljenega dela (pregled dokumentacije) v izogib nepotrebnega podvajanja dela in posledično 
prihranka časa. Na naslednjem sestanku dne 23.8.2011 je bil s strani MOL podan predlog članov za 
strokovno komisijo za pregled že opravljenega dela. MOP svojih predstavnikov v komisijo ni 
imenoval, posledično komisija ni pričela s svojim delom, kar je slabo. MOP je s svojimi aktivnostmi 
pohitel in z izbranim zunanjim izvajalcem že pripravil osnutek novega dokumenta DIIP. Osnutek 
dokumenta je bil 28.9.2011 predstavljen v Celju. Za MOL oziroma družbo TE-TOL so pomembna 
naslednja dejstva, ki jih je moč razbrati iz osnutka dokumenta: 

 investitor v projekt je država, 

 potencialni objekti za energetsko predelavo odpadkov se bodo v prostor umeščali s postopkom 
priprave DPN, 

 osnutek DPN za MOL variantno predlaga postavitev objekta za energetsko predelavo odpadkov. 
Prva varianta vključuje prispevno območje Osrednjeslovenske, Gorenjske, Srednje posavske 
statistične regije in Jugovzhodne Slovenije (923.345 preb.), za kar je predviden objekt z 60.4 MW 
vhodne toplotne moči. Druga varianta za MOL predvideva poleg prispevnega območja iz prve 
variante še Goriško, Obalno-kraško in Notranjsko statistično regijo (1.205.538 preb.), za kar je 
predviden objekt z 81.0 MW vhodne toplotne moči. 

 
Obe predstavljeni varianti v osnutku DIIP, ki ga je pripravilo MOP, precej odstopata od dogovorjenega 
na sestanku z županom MOL dne 16.3. 2010. Takrat smo se dogovorili, da MOL oziroma TE-TOL 
nadaljuje z aktivnostmi na projektu velikostnega reda 30 MW vhodne toplotne moči. To je hkrati tudi 
vhodna toplotna moč, ki se smiselno prilagaja kapaciteti proizvodnje goriva iz odpadkov 
predvidenega regionalnega centra za ravnanje z odpadki na Barju. Opisani varianti v osnutku DIIP, ki 
ga predlaga MOP, v tehnološkem smislu presegata načrtovane razvojne kapacitete TE-TOL, med 
katerimi je prednostna Plinsko-parna elektrarna.  
 
MOP je v novembru 2011 pripravil predlog DIIP in nam ga posredoval v pregled. V predlogu DIIP, 
navkljub našim pripombam, še vedno ostajajo opredeljene variante objekta energetske predelave 
odpadkov v Ljubljani, ki presegajo prispevno območje regionalnega centra za ravnanja z odpadki v 
Ljubljani. MOP smo v decembru ponovno poslali pripombe s predlogom, da se kapaciteta objekta 
energetske predelave odpadkov smiselno prilagodi prispevnemu območju regionalnega centra 
oziroma njegovi kapaciteti proizvodnje alternativnega goriva iz odpadkov. Hkrati smo MOP tudi 
pozvali, da čim prej pristopi k projektnemu imenovanju skupine za realizacijo projekta in pripravi 
državnega prostorskega načrta. Odgovora na naše predloge in pripombe nismo prejeli.  
 
ENOTA 4 - študija tehnologij in kapacitet (71/11) 
 
V luči trendov zmanjševanja odjema toplotne energije, kot jih napoveduje JP Energetika, ter tudi 
trenutne finančne situacije je bilo na strateškem posvetu spomladi odločeno, da ima pred izgradnjo 
Enote 4 prednost prigradnja DeSONOx naprave na K3 ter podaljševanje njegove življenjske dobe do 
leta 2035. Tako je Enota 4 zamaknjena v prihodnost za cca. deset let – aktualna bo predvidoma po 
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letu 2035. Sredstva, predvidena za Enoto 4, se v tem letu niso porabljala. V prihodnje bodo sicer 
sredstva predvidena, vendar bodo zaradi oddaljenosti projekta namenjena predvsem preučevanju 
ustreznih tehnologij, ki se bodo pojavljale. Trenutno je namreč termoenergetski sektor v svetovnem 
merilu pod močnimi pritiski zaradi zniževanja emisij toplogrednih in drugih plinov, ki vplivajo na 
okolje, kar posledično močno razvojno vpliva na razpoložljive tehnologije. 
 
Centralni hladilni sistem (70/07) 
 
K pogodbi o dobavi toplote za potrebe hlajenja med TE-TOL in JPE je bil v maju dodan aneks, ki 
obravnava tudi dobavo toplote za hlajenje s tehnološko paro. Toplota iz te pogodbe je namenjena 
pogonu dislociranih hladilnih strojnic po mestu (npr. že delujoči hladilni agregati v ŠRC Stožice, novi 
pediatrični kliniki in agregat na JPE ter ostali potencialni odjemalci).Za centralni hladilni sistem BTC je 
bila konec junija opravljena predstavitev projekta distributerju hladu, JP Energetika. Skupaj z JP 
Energetiko se bo pripravila predstavitev za potencialne odjemalce na območju BTC. V primeru 
interesa se bo takoj začelo s pripravo investicijske dokumentacije.Trenutno najbolj intenzivno 
potekajo uvodni dogovori z investitorjem v računski center, ki naj bi stal v bližini TE-TOL. Perspektive 
so zaradi odličnega profila odjema hladu preko celega leta in posledično boljše ekonomike projekta 
mnogo ugodnejše od ostalih potencialnih projektov. 
 
 
 
  



52 
 

 

 
 
 
 
 
 

PRILOGE



53 
 

Priloga 1: HSE d.o.o. - Plan in realizacija investicij za leto 2011  

 

PROJEKT 
Skupna 

vrednost 
objekta 

Leto 
začetka 
gradnje 

Leto 
zaključka    
projekta 

Realizacija 
pred 

tekočim 
letom 

Razvojni 
načrt  (za 

tekoče 
leto) 

Viri financiranja (EUR) - 
GOSPODARSKI NAČRT 

Viri financiranja (EUR) -  
REALIZACIJA  

Amortizacija 
Druga 
lastna 

sredstva   
Skupaj Amortizacija 

Druga 
lastna 

sredstva   
Skupaj 

IT infrastruktura         3.446.000 1.350.000 2.096.000 3.446.000 1.425.929 1.026.180 2.452.109 

Števčni sistemi HSE       564.871 100.000   100.000 100.000   7.299 7.299 

Center vodenja bilančne 
skupine HSE 

      
 

2.083.086 
 

512.000 
  

 
512.000 512.000 

  
161.042 161.042 

Center za anal.okv.in dog.HSE       468.175 73.000   73.000 73.000   51.960 51.960 

Srednja Sava 809.778.000 2009 2025 6.256.642 7.311.297   7.311.297 7.311.297   1.086.972 1.086.972 

TK omrežje HSE       2.444.882 1.500.600   1.500.600 1.500.600   219.348 219.348 

Drobne investicije (skupaj)         477.000   477.000 477.000   269.502 269.502 

Operat.vzdrž. 
sekundarnih sistemov 

        
 

118.000 
  

 
118.000 118.000 

  
83.591 83.591 

SKUPAJ  809.778.000     11.817.657 13.537.897 1.350.000 12.187.897 13.537.897 1.425.929 2.905.894 4.331.823 
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Priloga 2: HESS - Plan in realizacija investicij za leto 2011 

 

PROJEKT 
Skupna 

vrednost 
objekta 

Leto 
začetka 
gradnje 

Leto 
zaključka    
projekta 

Realizacija 
pred 

tekočim 
letom 

Razvojni 
načrt  (za 

tekoče 
leto) 

Viri financiranja (EUR) - 
GOSPODARSKI NAČRT 

Viri financiranja (EUR) -  REALIZACIJA  

Amortizacija 
Druga 
lastna 

sredstva   
Skupaj Amortizacija 

Druga 
lastna 

sredstva   
Skupaj 

HE Boštanj 66.812.000 2002 2006 66.969.648             0 

HE Blanca 89.818.000 2005 2009 92.387.063           83.842 83.842 

HE Krško 102.855.000 2007 2012 63.208.033 24.048.665   24.048.665 24.048.665   22.644.942 22.644.942 

HE Brežice 113.011.000 2013 2016 4.271.176 4.262.364   4.262.364 4.262.364   819.701 819.701 

HE Mokrice 91.848.000 2014 2017 2.863.705 1.885.530   1.885.530 1.885.530   424.647 424.647 

Veriga HE kot celota 9.209.000 2002 2017 5.950.803 750.000   750.000 750.000   733.656 733.656 

Dodatna investicijska 
vlaganja 

  2009   831.290 1.206.700 1.206.700   
1.206.700 

178.833   
178.833 

SKUPAJ  473.553.000     236.481.718 32.153.259 1.206.700 30.946.559 32.153.259 178.833 24.706.788 24.885.621 

 

 

 



55 
 

Priloga 3:  DEM - Plan in realizacija investicij za leto 2011 

 

PROJEKT 
Leto 

začetka 
gradnje 

Leto 
zaključka    
projekta 

Realizacija 
pred 

tekočim 
letom 

Viri financiranja (EUR) - 
GOSPODARSKI NAČRT 

Viri financiranja (EUR) -  
REALIZACIJA  

Amortizacija 
Druga 
lastna 

sredstva   
Skupaj Amortizacija 

Druga 
lastna 

sredstva   
Skupaj 

Izgradnja ČHE Kozjak 2006 2015 6.001.465 592.707 10.192.293 10.785.000 592.707 1.142.761 1.735.468 

Izgradnja HE na Muri 2006   2.513.072   2.100.000 2.100.000 0 708.968 708.968 

Obnova jezu Markovci in izgradnja MHE 2009 2012 673.532   2.800.000 2.800.000 0 922.730 922.730 

Sončni park Zlatoličje 2010 2011 50.697   2.000.000 2.000.000 0 296.864 296.864 

Sončni park Formin 2011 2011   230.000   230.000 288.672 0 288.672 

Aneks k poslovni stavbi - OCV III izgradnja 2006   316.285   6.000.000 6.000.000 0 1.317.588 1.317.588 

Remont (predelava) pretočnega polja 2(VZ) 2009 2011 1.120.967 100.000   100.000 77.925   77.925 

Remont (predelava) pretočnega polja 1, 3 in 4 (VZ) 2011 2013   500.000   500.000 179.342   179.342 

Remont pretočnega polja 3 (VH) 2011 2011   110.000   110.000 117.687   117.687 

Nov portalni žerjav (DR) 2010 2011 14.891 1.600.000   1.600.000 988.607   988.607 

Nov voziček za prevoz zapornih tabel (DR) 2011 2011   50.000   50.000 61.380   61.380 

Povečanje nosilnosti dviga portalnega žerjava 2x25T 
(VH) 

 
2010 

 
2011 

  
 

17.000 
  

17.000 
 

91.423 
  

91.423 

Remont mostnih žerjavov 1 in 2 (FO) 2010 2011 146 100.000   100.000 394.000   394.000 

Zamenjava merilnih sistemov za meritev vodnih nivojev 
(DR, VZ) 

2011 2011   110.000   
110.000 

 
86.135 

  
86.135 

Zamenjava sistema vodenja  (FA) 2007 2014 61.150 500.000   500.000 487.664   487.664 

Daljinski nadzor nad napravami brezprekinitvenega 
napajanja (CV) 

 
2010 

 
2011 

 
42.003 

 
80.000 

  
80.000 

 
101.886 

  
101.886 

Delovni mesti za sistem vodenja (VH, OZ) 2011 2011   100.000   100.000 109.466   109.466 

Zamenjava opreme stikališča 10 kV (VZ) 2009 2011 13.283 130.000   130.000 75.525   75.525 

Zamenjava SN opreme (FO) 2007 2011 9.807 95.000   95.000 59.599   59.599 
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Priloga 4: DEM - Plan in realizacija investicij za leto 2011 (nadaljevanje) 

 

PROJEKT 
Leto 

začetka 
gradnje 

Leto 
zaključka    
projekta 

Realizacija 
pred 

tekočim 
letom 

Viri financiranja (EUR) - 
GOSPODARSKI NAČRT 

Viri financiranja (EUR) -  
REALIZACIJA  

Amortizacija 
Druga 
lastna 

sredstva   
Skupaj Amortizacija 

Druga 
lastna 

sredstva   
Skupaj 

Izgradnja deponije plavja (DR) 2010 2011   80.000   80.000 74.767   74.767 

Izgradnja deponije plavja (VZ) 2010 2011 1.791 70.000   70.000 68.405   68.405 

Sistem požarnega javljanja na (FA) 2010 2011 1.199 100.000   100.000 89.723   89.723 

Vmesniki Ethernet za SDH omrežje II. Faza (DEM) 2011 2012   195.000   195.000 189.014   189.014 

Nadgradnja video nadzornega sistema (DEM) 2011 2013   54.000   54.000 57.836   57.836 

Obnova obrežnih zavarovanj na območjih objektov - ZAG 
(DEM) 

2011 2011   200.000   
200.000 

164.712   
164.712 

Obnova asfaltne obloge bazena v pasu oscilacije (FO) 2011 2011   100.000   100.000 151.691   151.691 

Ostalo 2011 2011   250.000   250.000 0   703.699 

CENTRI VODENJA     153.986 531.000 0 531.000 442.973 0 442.973 

ZAŠČITNI SISTEMI     0 124.000 0 124.000 135.550 0 135.550 

REKONSTRUKCIJE     54.639.276 250.000 7.765.000 8.015.000 200.848 2.339.014 2.539.862 

ŠTUDIJE, INV. IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE     55.090 1.220.000 0 1.220.000 383.385 0 383.385 

SEIZMIČNI MONITORING     0 120.000 0 120.000 58.776 0 58.776 

ŠTEVČNI SISTEM     0 80.000 0 80.000 93.425 0 93.425 

DROBNE INVESTICIJE     0 900.000 0 900.000 831.395 0 831.395 

POSLOVNI INFORMACIJSKI SISTEM     0 565.000 0 565.000 623.456 0 623.456 

OSTALO     637 1.346.100 0 1.346.100 1.039.228 0 1.039.228 

SKUPAJ      66.046.437 17.286.307 30.857.293 48.143.600 9.020.904 6.727.925 15.748.829 
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Priloga 5: SENG - Plan in realizacija investicij za leto 2011 

 

PROJEKT 
Skupna 

vrednost 
objekta 

Leto 
začetka 
gradnje 

Leto 
zaključka    
projekta 

Realizacija 
pred tekočim 

letom 

Razvojni 
načrt  (za 

tekoče leto) 

Viri financiranja (EUR) - 
GOSPODARSKI NAČRT 

Viri financiranja (EUR) -  
REALIZACIJA  

Druga 
lastna 

sredstva   
Krediti Skupaj 

Druga 
lastna 

sredstva   
Krediti Skupaj 

ČHE Avče 126.462.671 2004 2010 126.050.084 526.500 526.500   526.500 618.015   618.015 

HE Kneža 3.576.000 2011 2013 0 500.000   500.000 500.000     0 

Zamen. avt. lokal. vod. in krmilj. v HE Hubelj 60.000 2011 2011 0 60.000 60.000   60.000 29.343   29.343 

Inv. vzdrž. dela na čist.stroju na jezu Podselo 50.000 2011 2011 0 50.000 50.000   50.000 0   0 

Razširitev vodostana ČHE Avče 2.000.000 2011 2011 0 2.000.000   2.000.000 2.000.000   480.095 480.095 

Posodobitev progr. in str. opreme v CV 500.000 2010 2012 7.597 300.000 300.000   300.000 21.542   21.542 

Video nadzor mHE 40.000 2011 2012 0 20.000 20.000   20.000 0   0 

Posodobitev opreme za daljinsko vodenje 120.000 2011 2013 0 40.000 40.000   40.000 0   0 

Rekonstrukcija HMO jez Podselo 5.600.000 2008 2013 618.048 1.800.000 800.000 1.000.000 1.800.000 871.910   871.910 

Rekonstrukcija II. faza HE Doblar I, Plave I 40.866.379 2009 2015 2.669.978 14.150.014 7.650.014 6.500.000 14.150.014 7.650.014 6.053.830 13.703.844 

Projektna dokumentacija HE Učja 670.000 2007 2011 242.156 400.000 400.000   400.000     0 

Projektna dokumentacija HE Kneža 300.000 2008 2011 0 155.000 155.000   155.000 8.469   8.469 

Projektna dokumentacija fotovolt. elektrarn 80.000 2011 2011 0 80.000 80.000   80.000 0   0 

Projektna dok. veterne elektrarne Avče 80.000 2011 2011 0 80.000 80.000   80.000 17.622   17.622 

Drobne investicije 550.000 2011 2011 0 550.000 550.000   550.000 439.671   439.671 

Zamenjava in posodobitev inf. sistema 482.000 2011 2011 0 464.000 464.000   464.000 55.799   55.799 

Vetrna elektrarna Avče - izvajanje meritev 200.000 2009 2011 144.833 30.000 30.000   30.000 24.652   24.652 

Vgradnja trajnega monit. rotirajočega stroja 0 2010 2011 129.193 0 0   0 92.559   92.559 

SKUPAJ  181.637.050   36.209 129.861.889 21.205.514 11.205.514 10.000.000 21.205.514 9.829.596 6.533.925 16.363.521 
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Priloga 6: TEŠ - Plan in realizacija investicij za leto 2011 

 

 

Opombe: 

 glede na to, da za vse navedene investicije v tabeli ni potrebno gradbeno dovoljenje, smo v koloni leto začetka gradnje navedli leto, ko se je investicijsko  vlaganje dejansko pričelo,  

 skupna vrednost objekta Blok 6 je upoštevana iz Noveliranega investicijskega programa Rev. 4 in znaša 1.302.747.000,    

 realizacija krediti - predviden vir pomeni vrednost odprtih obveznosti do dobaviteljev v višini 98.734.215 na dan 31.12.2011, za katere je predvideno, da bodo plačani iz kredita.  
  

A

Druga 

lastna 

sredstva  
Krediti Skupaj A

Druga 

lastna 

sredstva  

Krediti-

črpani

Krediti-

predvideni 

vir

Skupaj

Blok 6 1.302.747.000 2005 2014 216.971.933 225.529.100 112.852 3.270.920 222.145.328 225.529.100 279.278 12.374.215 214.500.000 98.734.215 325.887.708

Blok 6-upravna stavba 7.976.140 816.000 816.000 816.000 981.408 981.408

Vlaganje v zanesljivost proizvodnje: 0 0

Zamenjava generatorja bloka 5 16.000.000 2008 2011 11.996.250 2.200.000 2.200.000 2.200.000 4.125.550 4.125.550

Obnova industrijskega vodovoda 3.000.000 2005 2011 2.166.032 400.000 400.000 400.000 0

Sanacija hrupa v TEŠ 950.000 2007 2011 431.688 120.000 120.000 120.000 0

Izločanje suhe substance iz odpad.voda 1.200.000 2008 2011 133.613 800.000 800.000 800.000 157.020 157.020

Sanacija kanalizacije 600.000 2008 2010 351.383 100.000 100.000 100.000 0

Zbirna jama odpadnih voda 2.500.000 2010 2011 1.900.000 1.900.000 1.900.000 994.958 994.958

Obnova sistema komprimiranega zraka 200.000 2010 2011 89.304 100.000 100.000 100.000 0

Zamenjava NT grelnikov A2, A3 in A4 400.000 2011 2011 400.000 400.000 400.000 0

Obnova UK sistema na TP 2 200.000 2011 2011 200.000 200.000 200.000 0

Obnova strehe kotlovnice B 4 100.000 2011 2011 100.000 100.000 100.000 0

Deponija premog-plato za predmontažo 0 409.777 409.777

Obnova vodikarne 998.074 0 5.593 5.593

Investicijsko vzdrževanje blok 5 11.000.000 2011 2011 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.700.990 11.700.990

Investicijsko vzdrževanje  PLT 2 3.300.000 2011 2011 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.230.743 3.230.743

Drobne investicije 2011 2011 475.110 475.110 475.110 475.110 475.110

Ostale drobne inv. neenergetske infrastr. 2011 2011 1.439.890 1.439.890 1.439.890 597.560 597.560

SKUPAJ 1.342.197.000 241.114.417 248.880.100 23.463.852 3.270.920 222.145.328 248.880.100 22.957.987 12.374.215 214.500.000 98.734.215 348.566.417

Viri financiranja - GOSPODARSKI NAČRT Viri financiranja  REALIZACIJA 
Skupna 

vrednost 

objekta

Leto 

začetka 

gradnje

*

Leto 

zaključka 

 projekta

Realizacija 

pred 

tekočim 

letom

Razvojni 

načrt  (za 

tekoče 

leto)

PROJEKT
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Priloga 7: TET - Plan in realizacija investicij za leto 2011 

 

PROJEKT 
Skupna 

vrednost 
objekta 

Leto 
začetka 
gradnje 

Leto 
zaključka    
projekta 

Realizacija 
pred 

tekočim 
letom 

Razvojni 
načrt  (za 

tekoče 
leto) 

Viri financiranja (EUR) - 
GOSPODARSKI NAČRT 

Viri financiranja (EUR) -   
REALIZACIJA 

Amortizacija Krediti Skupaj Amortizacija Krediti Skupaj 

Plinsko parna elektrarna 167.000.000 2006 2014 491.168 179.600 446.600   0 410.539   410.539 

Ekologija 2.688.427 2005 2015 1.900.810 190.000 175.000   175.000 440.771   440.771 

Prenova bloka 125 MW   2010 2015 142.061 0 400.000   400.000 60.594   60.594 

Vlaganje v zanesljivost proizvodnje   2011 2011   1.835.000 1.169.470   1.169.470 224.066   224.066 

Drobne investicije   2011 2011   50.000 149.000   149.000 101.155   101.155 

Poslovno Informacijski sistem   2011 2011   190.000 150.000   150.000 44.247   44.247 

Ostalo   2011 2011   11.000 180.000   180.000 43.810   43.810 

SKUPAJ  169.688.427     2.534.039 2.455.600 2.670.070 0 2.670.070 1.325.182 0 1.325.182 
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Priloga 8: PV - Plan in realizacija investicij za leto 2011 

 

 

 

 

 

 

  

Amortizacija Krediti Skupaj Amortizacija Krediti Skupaj

Gradbeni objekti Jama 2.980.892 849.945 1.500.000 904.520 595.480 1.500.000 2.337.412 643.480 2.980.892

Gradbeni objekti zunaj 2.759.702 2.484.520 7.920.748 4.776.319 3.144.429 7.920.748 2.163.970 595.732 2.759.702

Oprema za odkope 2.417.065 14.070.942 3.676.960 2.217.257 1.459.703 3.676.960 1.895.297 521.768 2.417.065

Oprema za pripravska delovišča 8.095.363 2.284.601 7.394.720 4.459.117 2.935.603 7.394.720 6.347.831 1.747.532 8.095.363

Oprema za infrastrukturo 2.016.226 1.185.653 1.604.580 967.584 636.996 1.604.580 1.580.987 435.239 2.016.226

Oprema za prezračevanje 128.200 176.917 241.300 145.507 95.793 241.300 100.526 27.674 128.200

Oprema za transport materiala 628.379 1.130.439 835.000 503.516 331.484 835.000 492.732 135.647 628.379

Oprema za transport premoga in klasiranje 111.158 79.024 184.000 110.955 73.045 184.000 87.162 23.996 111.158

Oprema na področju informatike 225.627 434.303 700.000 422.110 277.890 700.000 176.921 48.706 225.627

Ostala oprema 585.354 292.042 569.000 343.115 225.885 569.000 440.862 144.492 585.354

SKUPAJ 19.947.967 22.988.387 24.626.308 14.850.000 9.776.308 24.626.308 15.623.701 4.324.266 19.947.967

Razvojni 

načrt  (za 

tekoče leto) 

Viri financiranja (EUR) - 

GOSPODARSKI NAČRT 2011

Viri financiranja (EUR) -  REALIZACIJA 

2011

PROJEKT

Skupna 

vrednost 

objekta 

Realizacija 

pred 

tekočim 

letom 
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Priloga 9: GEN energija d.o.o. - Plan in realizacija investicij za leto 2011 

 

PROJEKT 
Skupna 

vrednost 
objekta 

Leto 
začetka 
gradnje 

Leto 
zaključka    
projekta 

Realizacija 
pred 

tekočim 
letom 

Razvojni 
načrt  (za 

tekoče 
leto) 

Viri financiranja (EUR) -    GOSPODARSKI NAČRT 
Viri financiranja (EUR) -  

REALIZACIJA 

Amortizacija 
Druga 
lastna 

sredstva   
Krediti Skupaj Amortizacija 

Druga 
lastna 

sredstva   
Skupaj 

Razširitev proizvodnih 
zmogljivosti JEK-odkup zemljišč 

(3 do 5)*10
6
 2008 2020 821.479 1.667.400   1.667.400   

1.667.400 
  1.035.353 

1.035.353 

Izgradnja Informacijskega 
središča GEN 

11.859.997 2010 2011 2.239.806 6.569.407 152.220 6.417.187   
6.569.407 

172.985 4.737.883 
4.910.868 

Investicija v projekt izgradnje 
Hidroelektrarne na spodnji Savi 

59.667.678 2003 2015 10.395.377 105.925.372   45.925.372 60.000.000 
105.925.372 

  2.230.200 
2.230.200 

Odkup manjšinskih deležev v 
SEL 

29.749.000 2008 2011 6.905.714 13.754.192   13.754.192   
13.754.192 

  15.406.415 
15.406.415 

Ostala OS 1.980.000 2011 2011   1.980.000 135.223 1.844.777   1.980.000 435.972 2.509.050 2.945.022 

Informacijska tehnologija 1.653.555 2011 2011   1.653.555 1.218.412 435.143   1.653.555 230.585 222.524 453.109 

Dokapitalizacija GEN-I  1.500.000 2011 2011       635.485   635.485   1.500.000 1.500.000 

Dokapitalizacija NKBM 20.000.000 2011 2011               20.000.000 20.000.000 

ZEL-EN 827.043 2011 2014               124.102 124.102 

SRESA 10.000 2011 2011               10.000 10.000 

SKUPAJ  127.247.273     20.362.376 131.549.926 1.505.855 70.679.556 60.000.000 132.185.411 839.542 47.775.527 48.615.069 
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Priloga 10: SEL - Plan in realizacija investicij za leto 2011 

 

PROJEKT 
Skupna 

vrednost 
objekta 

Leto 
začetka 
gradnje 

Leto 
zaključka    
projekta 

Realizacija 
pred 

tekočim 
letom 

Razvojni 
načrt  (za 

tekoče 
leto) 

Viri financiranja (EUR) -     
GOSPODARSKI NAČRT 

Viri financiranja (EUR) -       
REALIZACIJA 

Amortizacija 
Druga 
lastna 

sredstva   
Skupaj Amortizacija 

Druga 
lastna 

sredstva   
Skupaj 

HE na srednji Savi         500.000 500.000   500.000   0 0 

Obnova HE Moste - 2. faza 20.632.740 2006 2012 14.491.261 1.250.000 1.250.000   1.250.000 717.021   717.021 

Posodobitev sekundarne opreme in 
rekonstrukcija stikališča HE Mavčiče 

5.025.404 2006 2011 1.324.435 3.487.012 3.487.012   
3.487.012 

3.700.969   
3.700.969 

Mala sončna elektrarna Medvode 2 103.544 2011 2011   120.000 120.000   120.000 103.544   103.544 

Digitalizacija in postavitev e-arhiva 120.000 2011 2012   120.000 80.078 39.922 120.000 26.271   26.271 

Optična povezava Medvode - Mavčiče 60.000 2011 2012   60.000   60.000 60.000 33.035   33.035 

Obnova črpališča tehnološke vode Vrhovo 30.775 2011 2011   40.000   40.000 40.000 30.775   30.775 

Zamenjava turbinskega regulatorja A3 Vrhovo 108.830 2011 2011   100.000   100.000 100.000 108.830   108.830 

Podaljšanje plavajoče stene Vrhovo 33.390 2011 2011   40.000   40.000 40.000 33.390   33.390 

Nadgradnja programske opreme CV 145.541 2009 2012 36.385 66.000   66.000 66.000 72.770   72.770 

Postavitev veterne elektrarne 14.386 2011 2011   7.000   7.000 7.000 14.386   14.386 

Nakup MHE 350.000 2011 2011   350.000   350.000 350.000 0 0 0 

Male investicije 90.286 2011 2011   75.500   75.500 75.500 90.286   90.286 

Nabava OOS 199.170 2011 2011   258.500   258.500 258.500 199.170   199.170 

Mala sončna elektrarna - Vrhovo 2 1.486.253 2009 2011 1.484.928       0 1.324   1.324 

Rekonstrukcija RTP 110 kV HE Moste 1.447.978 2007 2011 1.410.008       0 37.970   37.970 

Zamenjava turbinskega regulatorja A1 Vrhovo 96.000 2010 2011 78.900       0 17.100   17.100 

Male investicije 2010 358.129 2010 2011 322.553       0 25.418 10.158 35.576 

SKUPAJ  30.302.426     19.148.470 6.474.012 5.437.090 1.036.922 6.474.012 5.212.259 10.158 5.222.417 

 
 
 
 
  



63 
 

Priloga 11: TEB - Plan in realizacija investicij za leto 2011 

 

 

 
  

Druga 

lastna 

sredstva  

Skupaj

Druga 

lastna 

sredstva  

Skupaj

Projektna in investicijska dokumentacija, študije, nadzor, inženiring * 1.350.000 2010 2012 450.000 450.000

Vlaganje v obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije 1.500.000 2011 2012 1.500.000 1.500.000

Rekonstr. črpališča na potoku z izgradnjo cevovoda za požar. vodo 1.400.000 2003 2012 80.151 200.000 200.000 16.853 16.853

C inšpekcija PB4 8.000.000 2011 2012 2.300.000 2.300.000 0 0

Izvedba manjših tehnoloških modifikacij na obstoječih napravah 1.000.000 2010 2012 31.832 110.000 110.000 29.396 29.396

Ostalo (drobne naložbe, orodje, oprema, vozni park) 430.000 2011 2012 430.000 430.000 234.487 234.487

Izgradnja fotovoltaičnih elektrarn 2010 ** 3.500.000 2010 2011 3.716 0 0

Posodobitev informacijske tehnologije 425.000 2008 2010 174.274 12.983 12.983

Ostalo (drobne naložbe, orodje, oprema, vozni park) 1.200.000 2008 2010 241.894 28.382 28.382

Rekonstrukcija 110kV stikališča 6.090.049 2007 2008 5291633

Postavitev PV s pokritjem parkirišča 500.000 2009 2009 656.526

Študije, investicije in projektna dokumentacija 625.939 2007 2007 159.357

SKUPAJ 26.020.988 6.639.385 4.990.000 4.990.000 322.101 322.101

Viri financiranja - 

REALIZACIJA 

Viri financiranja - 

GOSPODARSKI NAČRT 

PROJEKT

Skupna 

vrednost 

objekta

Leto 

začetka 

gradnje

Leto 

zaključka    

projekta

Realizacija 

pred 

tekočim 

letom
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Priloga 12: NEK - Plan in realizacija investicij za leto 2011 

 

PROJEKT 
Skupna 

vrednost 
objekta 

Leto 
začetka 
gradnje 

Leto 
zaključka    
projekta 

Realizacija 
pred 

tekočim 
letom 

Viri financiranja (EUR) - 
GOSPODARSKI NAČRT 

Viri financiranja (EUR) -  REALIZACIJA 

Amortizacija Krediti Skupaj Amortizacija Krediti Skupaj 

Gradbene adapt. tehnološk. prostorov NEK 
4.540.000 2001 2023 3.704.654 50.000   50.000 127.179   127.179 

Zamenjava sekundarne opreme 6,3 kV zbiralk 
4.800.000 2009 2012 54.435 50.000   50.000 10.801   10.801 

Manjše tehnološke izboljšave 13.874.510 2008 2011 6.068.194 750.000   750.000 778.629   778.629 

Zamenjava reaktorske glave 44.400.000 2007 2012 19.699.281 7.820.000 2.880.000 10.700.000 6.575.453 2.880.000 9.455.453 

Zamenjava statorja glavnega generatorja 30.793.000 2006 2010 18.332.973 9.300.000   9.300.000 12.256.345   12.256.345 

PSR akcija - izboljšava AC varnostnega 
napajanja 

25.208.000 2006 2010 3.590.298 9.200.000   9.200.000 13.399.347   13.399.347 

Zamenjava primarne opreme v transform. polju 
AC01in rekonstrukcija zveznega polja AC02 

6.900.000 2010 2015 159.781 100.000   100.000 99.184   99.184 

Posodobitev sistema požarnega javljanja - 
tehn. del in nadgr.sist. za gašenje 

3.950.000 2009 2013 109.722 1.300.000   1.300.000 1.331.655   1.331.655 

Zamenjava potujoče rešetke SW102TSC-01A 
950.000 2010 2012            -        200.000   200.000 147.000   147.000 

Navarjanje na priključnih cevovodih tlačnika 
7.000.000 2009 2010 4.337.602 2.780.000   2.780.000 2.984.972   2.984.972 

Posodobitev sistema seizmične instrumentacije 
350.000 2007 2010 408.746 150.000   150.000 90.810   90.810 

Analize in investicije iz naslova drugega 10. 
letnega pregleda varnosti 

38.200.000 2009 2016 59.747 200.000   200.000 386.373   386.373 

PSR akcija - investicije za povečanje poplavne 
varnosti 

4.700.000 2009 2013 377.406 3.100.000   3.100.000 1.951.008   1.951.008 

PSR akcija - merjenje nevtronskih doz ob 
reaktorski posodi (Ex-vessel Neutron 
Dosimetry) 

450.000 2009 2010 321.873 50.000   50.000 18.564   18.564 
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Priloga 13: NEK - Plan in realizacija investicij za leto 2011 (nadaljevanje) 

 

PROJEKT 
Skupna 

vrednost 
objekta 

Leto 
začetka 
gradnje 

Leto 
zaključka    
projekta 

Realizacija 
pred 

tekočim 
letom 

Viri financiranja (EUR) - 
GOSPODARSKI NAČRT 

Viri financiranja (EUR) -  
REALIZACIJA 

Amortizacija Krediti Skupaj Amortizacija Krediti Skupaj 

Zamenjava gradbenega žerjava na jezu 400.000 2010 2012   150.000   150.000 164.984   164.984 

Zamenjava rotorja glavnega generatorja 15.500.000 2010 2012   0 6.000.000 6.000.000 200.553 6.338.632 6.539.185 

Večnamensko gasilsko vozilo 900.000 2011 2011   0 900.000 900.000    561.368       561.368      

Mobilni izvor napajanja in pripadajoča 
oprema 

3.400.000 2011 2011   3.300.000   3.300.000 1.894.613   1.894.613 

Mobilne črpalke za dobavo vode v SG in 
ZH 

1.000.000 2011 2011   900.000   900.000 1.158.093   1.158.093 

Mobilni izvori stisnjenega zraka 400.000 2011 2011   400.000   400.000 229.630   229.630 

Dodatna zaščitna, komunikacijska in 
merilna oprema za intervencijsko osebje 

2.400.000 2011 2011   1.100.000   1.100.000 342.112   342.112 

Razširitev sistema hladilnih stolpov 7.880.000 2004 2008 7.775.401       224   224 

Zamenjava analognega sistema 
radiološkega monitoringa (RM) 

2.600.000 2004 2012 1.922.211       15.790   15.790 

Zamenjava DEH, ETS in MSR Control 7.800.000 2005 2009 7.302.951       284.300   284.300 

Vgradnja brezprekinitvenega napajanja za 
procesne kontrolne sisteme 

550.000 2007 2009 194.568       19   19 

Remontno napajanje AB in FHB 550.000 2008 2011 453.999       2.146   2.146 

Zamenjava in nadgradnja kontrole RH 
pretokov 

800.000 2009 2012 566.397       4.775   4.775 

SKUPAJ  253.845.510     77.038.473 41.700.000 9.780.000 51.480.000 44.454.559 9.780.000 54.234.559 
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Priloga 14: BORZEN - Plan in realizacija investicij za leto 2011 

 

  

Investicije v informacijski sistem 297.354 585.000 295.600 289.400 585.000 261.699 35.655 297.354

Prenova poslovnih prostorov 304.979 200.000 200.000 200.000 304.979 304.979

Oprema pisarniških prostorov 121.229 100.000 100.000 100.000 121.229 121.229

SKUPAJ 723.562 0 885.000 295.600 589.400 0 885.000 261.699 461.863 723.562

Viri financiranja (EUR) -  REALIZACIJA 

Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva  

Krediti Skupaj Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva  

Skupaj
PROJEKT

Skupna 

vrednost 

objekta

Realizacija 

pred 

tekočim 

letom

Razvojni 

načrt za 

tekoče leto

Viri financiranja (EUR) - GOSPODARSKI NAČRT
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Priloga 15: ELES - Plan in realizacija investicij za leto 2011 – nove investicije 

 

 

 

Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva

Krediti Skupaj Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva

Krediti Skupaj

1 Skupaj daljnovodi 400 kV, 220kV, 110 kV 461.881.200 4.879.000 1.509.000 547.000 2.823.000 4.879.000 955.806 545.103 5.595.017 7.095.926

DV 2x400 kV Beričevo-Krško; DV + OPGW 64.600.000 1998-2015 1.023.000 1.023.000 1.023.000 4.960.585 4.960.585

DV 2x400 kV Divača-Beričevo-Podlog (prehod iz 220 

kV na 400 kV) 200.000.000 2004-2025 120.000 120.000 120.000 19.032 19.032

DV 2x400 kV Podlog-Šoštanj (prehod iz 220 kV na 

400 kV) 8.137.000 2007-2016 100.000 100.000 100.000 31.583 31.583

DV 2x400 kV Cirkovce-Pince; DV + OPGW 65.000.000 2000-2016 417.000 417.000 417.000 516.954 516.954

DV 2x400 kV Okroglo SLO-Udine  I; DV + OPGW + 

polja 65.000.000 2000-2020 10.000 10.000 10.000 9.117 9.117

DV 2x110 kV Toplarna-Polje-Beričevo; DV + KV + 

OPGW 11.250.000 1999-2011 77.000 77.000 77.000 90.472 90.472

DV 2x110 kV Beričevo-Trbovlje; DV + OPGW 16.000.000 2003-2012 1.262.000 462.000 800.000 1.262.000 217.686 217.686

KV 110 kV Koper - Izola - Lucija; KV + ZOK + polja v 

RTP Koper 7.594.200 2005-2015 500.000 200.000 300.000 500.000 33.486 33.486

Priključni vodi HE Krško 7.500.000 2006-2020 1.320.000 620.000 700.000 1.320.000 582.579 634.432 1.217.011
2 Skupaj RTP in RP postaje 261.028.419 7.354.000 1.209.000 1.435.000 4.710.000 7.354.000 1.948.460 1.772.914 2.251.426 5.972.800

RTP 400/110 kV Krško, drugi TR + DV polja 400 kV; 

prim.+ sek.opr. 14.300.000 2003-2012 2.540.000 2.540.000 2.540.000 1.500.858 1.500.858

RTP 400/220/110 kV Divača prečni TR 50.800.000 2007-2012 870.000 870.000 870.000 750.568 750.568

RTP 400/220/110 kV Beričevo - izgradnja dveh DV 

polj 400 kV  Krško I+II (prim.+sek.) 1.251.900 2006-2011 600.000 600.000 600.000 442.692 442.692

NEK 400 kV stikališče (prim. + sek.) 4.300.000 2007-2016 835.000 835.000 835.000 1.330.222 1.330.222

RP 110 kV Hudo, DV polje 110kV Brestanica II (polje 

+ sek. sist. sik.) 700.000 2011-2015 0 0 0 698 698

RTP 400/220/110 kV Beričevo - izgradnja dveh DV 

polj 110 kV Trbovlje III in Litija (prim.+sek.) 1.500.000 2005-2011 739.000 339.000 400.000 739.000 519.283 519.283

RTP Moste v GIS izvedbi 11.873.500 2007-2010 0 0 0 63.190 63.190

RTP 110/20 kV Slovenska Bistrica 2.500.000 2010-2015 35.000 35.000 35.000 10.388 10.388

Viri financiranja  (EUR) - REALIZACIJA

PROJEKT / OBJEKTI

Skupna 

vrednost 

objekta

Predvideno 

trajanje 

izvedbe 

projekta 

Gospod. 

načrt za 

tekoče leto

Viri financiranja  (EUR) - GOSPODARSKI NAČRT
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Priloga 16: ELES - Plan in realizacija investicij za leto 2011 – nove investicije (nadaljevanje) 

 

 
 
 
 
 
 

Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva

Krediti Skupaj Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva

Krediti Skupaj

RTP 110/35 kV Plave v HE Plave 6.000.000 2009-2014 250.000 250.000 250.000 17.519 17.519

RTP 220/110/35 kV Kleče; izgradnja 110 kV polj 

Litostroj I in II 1.500.000 2009-2012 340.000 140.000 200.000 340.000 264.874 264.874

HE Mavčiče, HIS izvedba 110 kV stikališča in 

prevezava polj 970.000 2011-2011 1.050.000 350.000 700.000 1.050.000 1.067.600 1.067.600

RTP 110/20 kV Podvelka 2.200.000 2011-2013 65.000 65.000 65.000 4.908 4.908
3 Skupaj telekomunikacije 22.670.200 1.200.000 500.000 0 700.000 1.200.000 264.993 0 0 264.993

Infrastruktura TK za SOPO 15.260.700 2000-2018 200.000 200.000 200.000 252.607 252.607

Prenova TK povezav HE Golica 2009-2010 0 0 216 216
Uvedba standardnega ERP informacijskega sistema 2.150.000 2011-2012 1.000.000 300.000 700.000 1.000.000 11.520 11.520
Dokumentacijski sistem in uvedba eArhiv-a 400.000 2011-2012 0 0 650 650

4 Skupaj velike investicije na področju obratovanja 44.900.900 3.934.000 3.234.000 0 700.000 3.934.000 1.930.909 0 0 1.930.909

Sistem za vodenje in nadzor EES - EMS 9.675.900 2006-2016 1.450.000 1.450.000 1.450.000 587.242 587.242

Pametna omrežja 30.000.000 2011-2015 654.000 654.000 654.000 68.390 68.390

Črpalna HE Golica (soudeležba) 4.700.000 2009-2011 1.200.000 500.000 700.000 1.200.000 1.131.446 1.131.446

Povezava HVDC Slovenija - Italija 350.000 350.000 350.000 143.831 143.831
5 Skupaj poslovne stavbe, oprema, dokumentacija 35.364.000 8.877.650 5.877.650 0 3.000.000 8.877.650 6.122.153 0 0 6.122.153

Izgradnja nove poslovne stavbe v Beričevem 12.000.000 2010-2012 4.100.000 1.100.000 3.000.000 4.100.000 2.272.709 2.272.709

Oprema poslovnih stavb (inventar) 125.450 125.450 125.450 96.752 96.752

Osebna vozila 1.411.000 1.411.000 1.411.000 1.356.056 1.356.056

Orodje, instrumenti, naprave, rezervni deli, 

komponente 1.893.100 1.893.100 1.893.100 1.574.721 1.574.721

Informacijski sistem 659.100 659.100 659.100 290.525 290.525

Ostalo - uvedba novih tehnologij 6.900.000 2006-2020 689.000 689.000 689.000 531.390 531.390

SKUPAJ nove investicije 825.844.719 26.244.650 12.329.650 1.982.000 11.933.000 26.244.650 11.222.321 2.318.017 7.846.443 21.386.781

Viri financiranja  (EUR) - REALIZACIJA

PROJEKT / OBJEKTI

Skupna 

vrednost 

objekta

Predvideno 

trajanje 

izvedbe 

projekta 

Gospod. 

načrt za 

tekoče leto

Viri financiranja  (EUR) - GOSPODARSKI NAČRT
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Priloga 17: ELES - Plan in realizacija investicij za leto 2011 – rekonstrukcije 

 

 

 

  

Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva

Krediti Skupaj Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva

Skupaj

1 Skupaj daljnovodi 400 kV, 220kV, 110 kV 48.776.926 9.702.393 5.877.393 25.000 3.800.000 9.702.393 7.601.305 116.803 7.718.108

DV 400 Kv Divača-Redipuglia 2009-2010 1.474.130 88.499 88.499

DV 400 kV Beričevo-Divača nabava in zmenjava 

zač.OPGW v zat. polje (SM37-SM47) 2010-2011 36.799 25.000 25.000 25.000 28.304 28.304

DV 220 kV Beričevo - Podlog, sanacija varnostnih višin 

in povišanje stebra SM 44 2012-2013 336 336

DV 2x110 kV Gorica-Divača (DV + OPGW) 2001-2013 10.571.244 85.000 85.000 85.000 168.291 168.291

DV 2x110 kV Divača-Pivka (DV + OPGW) 2007-2018 2.578

DV 110 kV Doblar-Plave in DV 110 kV Gorica-Plave 2006-2010 2.495.670 6.412 6.412

DV 2x110 kV Doblar-Gorica, odsek SM 72 - Avče 

(DV+OPGW) 2005-2013 7.808.766 444.000 444.000 444.000 509.021 509.021

DV 2x110 kV Pivka-Il Bistrica (DV + OPGW) 2007-2018 3.807 3.807

DV 2x110 kV Dravograd-Velenje, obešanje drugega 

sistema + OPGW 2006-2013 5.061.218 150.000 150.000 150.000 57.901 57.901

DV 2x110 kV Dravograd-Ravne (I in II) + OPGW 2003-2014 486.202 190.800 190.800 190.800 87.131 87.131

DV 110 kV Maribor-Cirkovce (obnovitev I in II) + OPGW  2010-2014 36.328 358.000 358.000 358.000 320.087 320.087

DV 2x110 kV Brestanica - Hudo, sanacija varnostne 

višine med SM 40 in 41(DV + OPGW) 2007-2015 211.859 1.300.000 500.000 800.000 1.300.000 1.872.715 1.872.715

DV 110 kV Cirkovce - Formin + OPGW 2009-2013 12.688 795.000 795.000 795.000 630.041 630.041

DV 2x110 kV Okroglo-Moste I, II 2010-2011 272.894 150.000 150.000 150.000 146.344 146.344

DV 110 kV Moste-Radovljica 2010-2011 73.656 60.500 60.500 60.500 61.992 61.992

DV 110 kV Okroglo-Tržič 2011 220.000 220.000 220.000 221.452 221.452

Vzpenjalni sistemi za DV 2007-2014 12.042.282 4.600.000 1.600.000 3.000.000 4.600.000 3.045.583 3.045.583

DV 110 KV Zlatoličje-Cirkovce in DV 110 KV Zlatoličje-

Cirkovce 2009-2011 188.598 368.500 368.500 368.500 399.189 399.189

Viri financiranja  (EUR) - GOSPODARSKI NAČRT Viri financiranja  (EUR) - REALIZACIJA

PROJEKT / OBJEKTI

Predvideno 

trajanje 

izvedbe 

projekta 

Realizacija 

pred  tekočim 

letom

Gospod. 

načrt za 

tekoče leto
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Priloga 18: ELES - Plan in realizacija investicij za leto 2011 – rekonstrukcije (nadaljevanje) 

 

 

 

  

Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva

Krediti Skupaj Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva

Skupaj

DV 2x110 kV Črnuče-Kleče, prevezava RTP Črnuče v 

drugi sistem na SM 25 2011-2012 25.000 25.000 25.000 11.483 11.483

DV 2x110 kV Gorica - Ajdovščina, dvig dveh SM 2011-2015 1.000 1.000 1.000 298 298

DV 2x 110 kV Doblar-Gorica, KB odsek SM 72-RTP Gorica 2012-2013 24.508 24.508

DV 110 kV Kleče-Okroglo II in Dv 110 kV Medvode-

Mavčiče, prestavitevSM 25 2012 4.167 4.167

2 Skupaj RTP in RP postaje 43.954.196 2.400.050 2.400.050 2.400.050 1.238.954 1.238.954

Naložbe v RTP in RP  43.954.196 2.400.050 2.400.050 2.400.050 1.238.954 1.238.954

RTP 400/110 kV Okroglo-obnova TR + sekundarna 

oprema 2005-2014 102.010 600.000 600.000 600.000 95.227 95.227

RTP 400/220/110 kV Beričevo, zamenjava VN opreme 2005-2011 6.321.541 20.466 20.466

RTP Beričevo, 400 kV Okroglo I in II - projekt (zamenjava 

odklopnika) 2009-2011 60.000 60.000 60.000 22.414 22.414

RTP 400/110 kV Maribor, obnova lastne rabe 2011-2013 85.000 85.000 85.000 120.790 120.790

RTP 220/110/35 kV Kleče, obnove lastne rabe 2011-2014 150.000 150.000 150.000 14.565 14.565

Zbiralke 220 kV Podlog 2011 22.000 22.000 22.000 31.127 31.127

Gradbene rekonstrukcije  2003-2018 2.479.231 310.000 310.000 310.000 239.221 239.221

Neposredni nadzor energetskih TR 2003-2016 399.791 100.000 100.000 100.000 83.626 83.626

Obnove lastne rabe v EE objektih 2006-2018 2.341.473 134.907 134.907

RTP 110/20 kV Il Bistrica 2006-2014 149.746 358.000 358.000 358.000 274.585 274.585

RTP 110/20 kV Gorica, zbiralke 110 kV+Avče + sek.opr. 2005-2013 3.853.924 300.000 300.000 300.000 104.228 104.228

RP Hudo zamenjava 110 kV odklopnikov 2011-2012 195.328 50 50 50 11.880 11.880

RTP 110/20(35) kV Pekre 2008-2014 46.805 255.000 255.000 255.000 54.352 54.352

TP 110 kV Karbid, obnova 2011-2013 100.000 100.000 100.000 31.566 31.566

Viri financiranja  (EUR) - GOSPODARSKI NAČRT Viri financiranja  (EUR) - REALIZACIJA

PROJEKT / OBJEKTI

Predvideno 

trajanje 

izvedbe 

projekta 

Realizacija 

pred  tekočim 

letom

Gospod. 

načrt za 

tekoče leto
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Priloga 19: ELES - Plan in realizacija investicij za leto 2011 – rekonstrukcije (nadaljevanje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva

Krediti Skupaj Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva

Skupaj

DV 2x110 kV Črnuče-Kleče, prevezava RTP Črnuče v 

drugi sistem na SM 25 2011-2012 25.000 25.000 25.000 11.483 11.483

DV 2x110 kV Gorica - Ajdovščina, dvig dveh SM 2011-2015 1.000 1.000 1.000 298 298

DV 2x 110 kV Doblar-Gorica, KB odsek SM 72-RTP Gorica 2012-2013 24.508 24.508

DV 110 kV Kleče-Okroglo II in Dv 110 kV Medvode-

Mavčiče, prestavitevSM 25 2012 4.167 4.167

3 Skupaj sekundarna oprema 15.175.870 4.730.000 3.230.000 1.500.000 4.730.000 3.650.065 3.650.065

4 Skupaj Telekomunikacije 13.499.762 3.765.000 2.395.907 1.369.093 3.765.000 2.402.801 2.402.801

Skupaj telekomunikacijska oprema 9.145.784 2.560.000 1.190.907 1.369.093 2.560.000 1.946.109 1.946.109

Skupaj informacijska tehnologija 4.353.978 1.205.000 1.205.000 1.205.000 456.692 456.692

5 Skupaj poslovne stavbe, oprema, dokumentacija 1.295.060 1.967.000 1.967.000 1.967.000 1.095.836 1.095.836

SKUPAJ rekonstrukcije 122.701.814 22.564.443 15.870.350 25.000 6.669.093 22.564.443 15.988.961 116.803 16.105.764

Viri financiranja  (EUR) - GOSPODARSKI NAČRT Viri financiranja  (EUR) - REALIZACIJA

PROJEKT / OBJEKTI

Predvideno 

trajanje 

izvedbe 

projekta 

Realizacija 

pred  tekočim 

letom

Gospod. 

načrt za 

tekoče leto
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Priloga 20: EL CE - Plan in realizacija investicij za leto 2011 – nove investicije 

 

 

Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva

Sredstva 

EU
Skupaj

Skupaj VN - 110 kV (navesti podatke po objektih) 0 0 100.000 1.512 15.848 28.821 0 44.669

DV 2 x 110 kV  RTP Ravne do  RTP Mežica 3.258 5.925 9.183

 DV 2 x 110 kV Sevnica - Mokronog - Trebnje 100.000 1.512 12.590 22.896 35.486

Skupaj RTP 110/SN kV, RP 110 kV (navesti podatke po objektih) 0 0 1.400.000 21.000 20.570 37.408 0 57.978

RTP 110/20 kV Vojnik s TR 110/20 kV 2x20 MVA 11.000 6.748 12.272 19.020

RTP 110/20 kV Žalec s TR 110/20 kV 2x31,5 MVA 1.400.000 10.000 13.822 25.136 38.958

1 SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 1.200.000 0 1.500.000 31.512 36.418 66.229 0 102.647

Skupaj SN nadzemni vodi 308.114 0 388.129 112.428 52.338 95.180 0 147.518

Skupaj SN kablovodi 3.398.117 0 3.398.117 3.424.884 1.123.751 2.043.617 0 3.167.368

Skupaj TP SN / 0,4 kV 1.878.493 2.172.916 655.149 1.191.433 1.846.582

2 SKUPAJ OBJEKTI SN 3.706.231 0 5.664.739 5.710.228 1.831.238 3.330.230 0 5.161.468

Skupaj NN nadzemni vodi 52.579 105.610 37.303 67.838 105.141

Skupaj NN kablovodi 763.241 615.450 220.302 400.633 620.935

3 SKUPAJ OBJEKTI NN 0 0 815.820 721.060 257.605 468.471 0 726.076

Merilne naprave 1.310.000 3.500.000 1.596.000 583.894 1.061.850 1.645.744

 RIP 09 5.100.000 2010 2011 1.893.582 760.280 575.273 807.348 2.142.901

 Telekumonikacije 430.000 500.000 413.000 176.175 320.387 496.562

Avtomatizacija 200.000 200.000 186.000 100.678 183.089 283.767

DCV 226.800 153.270 278.733 432.003

 Razno 30.000 32.047 58.279 90.326

4 SKUPAJ SEKUNDARNA OPREMA 7.040.000 0 4.200.000 4.345.382 1.806.344 2.477.611 807.348 5.091.303

Dokumentacija, ki (še) ne bremeni objektov 911.406 828.300 284.633 517.625 802.258

Neenergetske investicije, ki so potrebne za izvajanje storitev GJS 3.900.000 140.000 640.461 1.164.721 1.805.182

SKUPAJ 11.946.231 0 17.011.965 11.776.482 4.856.699 8.024.887 807.348 13.688.934

OBJEKTI

Skupna 

vrednost 

objekta

Leto 

začetka 

gradnje

Leto 

zaključka    

projekta

Realizacij

a pred 

tekočim 

letom

Razvojni 

načrt za 

tekoče leto

Gospod. 

načrt za 

tekoče leto

Viri financiranja  (EUR) - REALIZACIJA
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Priloga 21: EL CE - Plan in realizacija investicij za leto 2011 – rekonstrukcije 

 

 

Amortizaci ja
Druga lastna 

sredstva
Skupaj

DV 110 kV Podlog-Lava-Šentjur 1.000.000 1.000.000 600.000 199.097 362.072 561.169

RTP 110/10(20) kV Lava - zamenjava primarne in sekundarne opreme za  TR pol je 300.000 168.000 74.257 135.040 209.297

RTP 110/20 kV Selce - vgradnja  Petersenove tul jave 150.000 101.000 37.054 67.386 104.440

RTP 110/10(20) kV Rogaška Slatina  - zamenjava primarne in sekundarne opreme 800.000 665.200 238.471 433.676 672.147

RTP 110/20 kV Velenje - zamenjava SN primarne  in sekundarne opreme 250.000 307.296 135.703 246.785 382.488

RTP 110/20 kV Sl . Gradec - zamenjava primarne in sekundarne opreme za  TR pol je 300.000 235.000 98.915 179.883 278.798

RTP 110/20 kV Slovenj Gradec - vgradnja  Petersenove tul jave 150.000 112.000 31.384 57.073 88.457

RTP 110/20 kV Krško - zamenjava primarne in sekundarne opreme za  DV pol je 40.000 20.000 10.042 18.262 28.304

RTP 110/20 kV Brestanica  - vgradnja  Petersenove tul jave 150.000 65.000 22.961 41.757 64.718

RTP 110/20 kV (osta l i  objekti ) 61.510 26.464 48.126 74.590

1 SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 1.000.000 3.140.000 2.335.006 874.348 1.590.060 2.464.408

Skupaj SN nadzemni  vodi 1.580.794 2.363.983 1.099.377 1.999.292 3.098.669

Skupaj SN kablovodi 124.156 105.873 45.836 83.356 129.192

Skupaj RTP SN/SN in RP SN (navesti  podatke po objektih) 28.100 12.991 23.624 36.615

Skupaj TP SN / 0,4 kV 510.464 759.682 235.031 427.419 662.450

2 SKUPAJ OBJEKTI SN 2.215.414 3.257.638 1.393.235 2.533.691 3.926.926

Skupaj NN nadzemni  vodi 3.062.374 1.700.106 631.642 1.148.683 1.780.325

Skupaj NN kablovodi 1.770.246 2.067.786 876.406 1.593.804 2.470.210

NN ostalo 102.982 21.006 38.201 59.207

3 SKUPAJ OBJEKTI NN 4.832.620 3.870.874 1.529.054 2.780.688 4.309.742

4 Neenergetske investici je, ki  so potrebne za  izva janje s tori tev GJS 800.000 800.000 800.000 337.467 613.706 951.173

SKUPAJ 1.800.000 10.988.034 10.263.518 4.134.104 7.518.145 11.652.249

Viri financiranja  (EUR) - REALIZACIJA

OBJEKTI

Skupna 

vrednost 

objekta

Razvojni  načrt 

za  tekoče leto

Gospod. načrt 

za  tekoče leto
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Priloga 22: EL PRIM - Plan in realizacija investicij za leto 2011 – nove investicije 

 

 

  

Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva

Krediti Skupaj

 RTP 110/35/20 kV Koper - zamenjava energetskega 

transformatorja TR 2 730.000 760.000 654.365 112.200 766.565

 RTP 110/20 kV Postojna - dokončanje izgradnje 110 kV 

polja TR2 1.500.000 2009 2011 1.481.197 90.734 7.523 97.627 105.150

 RTP 110/20 kV Tolmin - izgradnja 110 kV  

transformatrskega polja TR 3  1.500.000 2007 2011 1.053.462 430.735 423.842 423.842

1 SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 3.840.000 2.534.659 1.281.469 0 661.888 633.669 1.295.557

 Skupaj SN nadzemni vodi 0 0 255.200 0 115.137 119.205 234.342

 Skupaj SN kablovodi 0 0 1.555.341 0 162.282 1.445.341 1.607.623

 RP 20 kV Cerkno - vgradnja kompenzacijske naprave 2010 2011 33.200 1.200 48 1.200 1.248

 Skupaj TP SN / 0,4 kV 1.906.928 248.560 574.148 1.106.169 1.928.877

2 SKUPAJ OBJEKTI SN 0 33.200 3.718.669 248.560 851.615 2.671.915 3.772.090

Skupaj NN nadzemni vodi 342.700 0 292.889 58.100 350.989

Skupaj NN kablovodi 645.710 31.923 209.948 448.850 690.721

3 SKUPAJ OBJEKTI NN 0 0 988.410 31.923 502.837 506.950 1.041.710

 Sekundarna oprema (inv. nad. 80.000 €  411.500 429.919 429.919

 Zaščitni sistem polizoliranih vodnikov 2011 2013 66.975 70.000 116.385 116.385

 Prehod na IEC 104 2010 2011 24.090 80.000 17.880 17.880

 Nabava števcev AMM 753.223 618.650 775.863 775.863

 Zamenjava progr. opreme za zajem in obdelavo 

podatkov iz merilnih mest 2010 2011 348.000 240.000 89.814 89.814

 Dajlinsko vodena progovna ločilna mesta 63.500 23.702 23.702

4 SKUPAJ SEKUNDARNA OPREMA 0 1.195.973 1.483.650 0 0 1.453.563 1.453.563

Dokumentacija, ki (še) ne bremeni objektov 842.665 745.702 745.702

Neenergetske investicije, ki so potrebne za izvajanje storitev GJS 1.126.575 1.129.607 1.129.607

SKUPAJ 3.840.000 3.763.832 9.441.438 2.155.792 2.016.340 5.266.097 9.438.229

Viri financiranja  (EUR) - REALIZACIJA

OBJEKTI

Skupna 

vrednost 

objekta

Leto 

začetka 

gradnje

Leto 

zaključka    

projekta

Realizacija 

pred 

tekočim 

letom

Gospod. 

načrt za 

tekoče leto
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Priloga 23: EL PRIM - Plan in realizacija investicij za leto 2011 – rekonstrukcije 

 

 

Amortizacija Krediti Skupaj

Skupaj RTP 110/SN kV, RP 110 kV 1.059.000 290.000 2.128.718 865.788 912.832 912.832

RTP 110/20 kV Vrtojba - zamenjava akumulatorskih baterij 7.000 10.462 8.000 7.944 7.944

RTP 110/20 kV Dekani - zamenjava akumulatorskih baterij 7.000 9.414 52.000 33.941 33.941

RTP 110/20 kV Il irska Bistrica - rekonstrukcija požanega javljanja 3.000 2.988 2.847 2.847

RTP 110/35/20 kV Koper - rekonstrukcija 20 kV stikališča 1.000.000 2010 2012 290.000 1.464.474 637.800 757.150 757.150

RTP 110/20 kV Postojna - zamenjava olja v TR 1 42.000 43.934 55.000 1.404 1.404

RTP 110/20 kV Pivka 600.434

RTP 110/20 kV Idrija - odkup zemljišča 35.000 35.965 35.965

 RTP 110/20 kV Ajdovščina  - odkup zemljišča 75.000 73.580 73.580

1 SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 1.059.000 290.000 2.128.718 865.788 912.832 912.832

Skupaj SN nadzemni vodi 1.217.000 1.212.270 1.273.721 1.273.721

Skupaj SN kablovodi 73.423 195.300 269.675 13.879 283.554

Skupaj RTP SN/SN in RP SN 26.000 7.192 7.192

RP 20 kV Bovec - zamenjava azbestcementne kritine 1.000 312 312

RP 20 kV Trebuša - zamenjava akumulatorskih baterij 5.000 4.980 4.980

RP 20 kV Sela - zamenjava odklopnikov 20.000 1.900 1.900

Skupaj TP SN / 0,4 kV 340.937 284.650 295.440 295.440

2 SKUPAJ OBJEKTI SN 1.631.360 1.718.220 1.838.836 21.071 1.859.907

Skupaj NN nadzemni vodi 1.056.600 838.724 994.538 994.538

Skupaj NN kablovodi 613.670 91.000 114.408 114.408

3 SKUPAJ OBJEKTI NN 1.670.270 929.724 1.108.946 1.108.946

Sekundarna oprema (inv. nad. 80.000 € opredeliti  ločeno) 261.513 38.500 8.786 8.786

4 SKUPAJ SEKUNDARNA OPREMA 261.513 38.500 8.786 8.786

Dokumentacija, ki (še) ne bremeni objektov 188.600 222.933 222.933

Odkup elektrodistribucijske infrastrukture 6.076 6.076

Neenergetske inv. potrebne za izvajanje storitev GJS 57.533 17.730 5.524 5.524

SKUPAJ 1.059.000 290.000 5.749.394 3.758.562 3.191.101 933.903 4.125.004

Viri financiranja  (EUR) - REALIZACIJA

OBJEKTI

Skupna 

vrednost 

objekta

Leto 

začetka 

gradnje

Leto 

zaključka    

projekta

Realizacija 

pred 

tekočim 

letom

Razvojni 

načrt za 

tekoče 

leto

Gospod. 

načrt za 

tekoče leto
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Priloga 24: EL GOR - Plan in realizacija investicij za leto 2011 – nove investicije 

 

 

  

Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva

Krediti Skupaj

Skupaj VN - 110 kV 12.900.000 2.000.000 1.700.000 1.330.000 90.941 0 1.028.113 1.119.054

110 kV DV ŽELEZNIKI - BOHINJSKA BISTRICA 12.900.000 2010 2015 2.000.000 1.700.000 1.230.000 1.028.113 1.028.113

110 kV DV VISOKO - RTP BRNIK 2011 100.000 90.941 90.941

Skupaj RTP 110/SN kV, RP 110 kV 10.547.891 1.247.891 1.000.000 198.000 18.857 0 168.356 187.213

RTP BOHINJ 110/20 kV 5.747.891 2005 2013 1.247.891 1.000.000 180.000 168.356 168.356

RTP BRNIK 110/20 kV 4.800.000 2008 2016 10.000 10.530 10.530

RTP MOSTE 110/20 kV 8.000 8.327 8.327

1 SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 24.947.891 3.247.891 3.450.000 1.528.000 109.798 0 1.196.469 1.306.267

Skupaj SN kablovodi 250.000 0 250.000 250.000 0 236.460 303.540 540.000

Skupaj RTP SN/SN in RP SN 456.000 0 650.000 256.000 16.142 16.144 135.540 167.826

RP VISOKO 437.000 500.000 237.000 135.540 135.540

RP JEPRCA 15.000 15.000 16.142 16.142

RP LETALIŠČE BRNIK 5.365 5.365

RP SAVICA 10.779 10.779

Skupaj TP SN / 0,4 kV 200.000 200.000 200.000 328.337 328.337

2 SKUPAJ OBJEKTI SN 906.000 0 1.100.000 706.000 16.142 580.941 439.080 1.036.163

3 SKUPAJ OBJEKTI NN 0 0 500.000 500.000 0 0 1.444.000 1.444.000

MERILNE NAPRAVE PROJEKT AMI  1.000.000 1.000.000 288.747 288.747

4 SKUPAJ SEKUNDARNA OPREMA 1.320.000 0 2.350.000 300.000 288.747 0 0 288.747

Neenergetske inv. potrebne za izvajanje storitev GJS 1.250.000 520.000 413.106 413.106

SKUPAJ 27.173.891 3.247.891 8.970.000 3.554.000 827.793 580.941 3.079.549 4.488.283

Viri financiranja  (EUR) - REALIZACIJA

OBJEKTI

Skupna 
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objekta

Leto 

začetka 

gradnje

Leto 

zaključka    

projekta

Realizacija 
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načrt za 

tekoče 
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načrt za 

tekoče leto
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Priloga 25: EL GOR - Plan in realizacija investicij za leto 2011 – rekonstrukcije 

 

 

 

  

Amortizacija
Druga 

lastna 

sredstva

Krediti Skupaj

 Skupaj VN - 110 kV (navesti podatke po objektih) 5.250.000 450.000 70.000 14.202 89.671 103.873

 110 kV DV RTP JESENICE-RP PORTAL 100.000 2011 100.000 5.532 5.532

 110 kV DV RTP BLED-RTP BOHINJ 1.250.000 2011 2.820 2.820

 110 kV DV OBNOVA 100.000 5.850 5.850

 110 kV DV JESENICE-KR GORA 3.800.000 2011 300.000 70.000 89.671 89.671

 Skupaj RTP 110/SN kV, RP 110 Kv 1.710.000 1.402.000 314.855 319.736 1.017.779 1.652.370

 RTP JESENICE 50.000 260.000 319.736 319.736

 RTP RADOVLJICA 1.500.000 2010 2012 857.000 1.017.779 1.017.779

 RTP ŠKOFJA LOKA 50.000 100.000 110.297 110.297

 RTP ZLATO POLJE 50.000 95.000 95.052 95.052

 RTP TRŽIČ 10.000 10.000 10.130 10.130

 RTP PRIMSKOVO 70.000 89.483 89.483

 RTP SAVA 4.000 4.160 4.160

 RTP ŽELEZNIKI 6.000 5.733 5.733

1  SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 6.960.000 450.000 1.472.000 329.057 319.736 1.107.450 1.756.243

 Skupaj SN kablovodi 2.250.000 2.350.000 648.084 244.062 1.413.000 2.305.146

 Skupaj RTP SN/SN in RP SN 94.000 69.420 69.420

 Skupaj TP SN / 0,4 kV 1.800.000 1.850.000 287.000 381.000 1.200.000 1.868.000

2  SKUPAJ OBJEKTI SN 4.050.000 4.294.000 1.004.504 625.062 2.613.000 4.242.566

3  SKUPAJ OBJEKTI NN 1.800.000 1.900.000 300.185 1.700.000 2.000.185

 TELEKOMUNIKACIJE 300.000 300.000 271.393 271.393

 MERILNE NAPRAVE  250.000 99.052 99.052

4  SKUPAJ SEKUNDARNA OPREMA 300.000 550.000 370.445 370.445

5  OSTALO 1.000.000 957.985 18.945 976.930

 SKUPAJ 6.960.000 0 6.600.000 9.216.000 2.962.176 963.743 5.420.450 9.346.369

Viri financiranja  (EUR) - REALIZACIJA

OBJEKTI
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Priloga 26: EL LJ - Plan in realizacija investicij za leto 2011 – nove investicije 

 

 

 
  

Amortizacija Sovlaganja Skupaj

DV Hrastnik - Trbovlje 1.690.000 2012 2015 28.000 1.000 9.616 9.616

DV Bršljin - Gotna vas 5.600.000 2010 2013 178.000 700.000 10.000 29.610 29.610

DV Grosuplje -Trebnje 9.100.000 2010 2013 2.569.000 1.000.000 10.000 36.360 36.360

DV Polje -  Vič 21.000.000 2010 2015 505.000 2.150.000 50.000 5.551 5.551

DV Kleče - Litostroj 1.550.000 2009 2011 855.000 120.000 80.000 14.982 14.982

DV Kočevje - Črnomelj 10.030.000 2016 2018 22.000 23.000 1.996 1.996

DV Kamnik - Visoko 2.732.000 2014 2016 15.000 40.000 18.000 15.315 15.315

DV Potoška vas - Trbovlje 1.100.000 2009 2013 360.000 80.000 1.197 1.197

KB Šiška - Litostroj 3.497.000 2009 2010 1.265.000 10.000 20.000 19.278 19.278

KB PCL - Toplarna 2.150.000 2010 2012 43.000 500.000 80.000 43.698 43.698

KB Center - TE-TOL 3.145.000 2010 2012 51.000 500.000 40.000 6.184 6.184

KB Vrtača - Center (PCL) 4.490.000 2009 2012 33.000 200.000 30.000 28.112 28.112

KB RTP Šiška (Litostroj) - PCL 3.915.000 2016 2018 50.000 54.588 54.588

RTP 110/10(20) kV Litostroj 10.035.000 2008 2011 8.090.000 10.000 20.000 23.973 23.973

RTP 110/20 kV Trnovo 7.390.000 2013 2015 30.000 1.000 68 68

RTP 110/20 kV Vodenska 4.210.000 2012 2014 52.000 150.000 82.000 274 274

RTP 110/20 kV Mengeš z vključitvami 5.500.000 2009 2013 927.000 1.000.000 90.000 5.048 5.048

RTP 110/20 kV Dobruška vas (Šentjernej) 4.900.000 2011 2014 53.000 100.000 10.000 5.049 5.049

RTP 110/20 kV Toplarna (TE-TEOL) 6.520.000 2010 2014 83.000 550.000 1.000 3.862 3.862

RTP 110/20 kV Vrtača (Tobačna) 9.500.000 2010 2013 102.000 50.000 1.000 1.012.995 1.012.995

RTP 110/20 kV PCL (Potniški center)** 9.900.000 2010 2013 305.000 5.000.000 1.300.000 377.381 377.381

Izvedba video nadzora v RTP 0 64.768 64.768

Požarne naprave 50.000 50.000 79.376 79.376

1 SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 183.954.000 15.617.000 13.190.000 2.069.000 1.839.281 0 1.839.281

Viri financiranja  (EUR) - REALIZACIJA

OBJEKTI

Skupna 

vrednost 

objekta

Leto 

začetka 

gradnje

Leto 

zaključka    

projekta

Realizacija 

pred 

tekočim 

letom

Razvojni 

načrt za 

tekoče leto

Gospod. 

načrt za 

tekoče leto



79 
 

Priloga 27: EL LJ - Plan in realizacija investicij za leto 2011 – nove investicije (nadaljevanje) 

 

 

  

Amortizacija Sovlaganja Skupaj

Skupaj SN nadzemni vodi 0 0 1.000.000 76.840 226.515 0 226.515

Skupaj SN kablovodi (inv. nad 400.000 9.234.870 1.295.980 2.236.958 228.849 2.465.807

KK 2×KB 20 kV RTP Kmanik - PC Komenda 520.000 323.884 323.884

20 kV KB RTP Grosuplje - RP Škofljica 975.000 23.949 23.949

20 kV KB RTP Polje-Papirnica Vevče in SET Vevče 900.000 35.233 35.233

Pokablitev DV 20 kV  Črnuče (Okroglarjeva-TAČ) 450.000 164.473 156.558 321.031

Skupaj SN kablovodi 0 0 9.234.870 4.540.980 2.784.497 385.407 3.169.904

Skupaj RTP SN/SN in RP SN 0 757.000 425.000 361.000 232.471 0 232.471

RP 20 kV Škofljica 2009 2011 750.000 300.000 360.000 231.431 231.431

RP 20 kV Semič 2012 125.000 1.040 1.040

Skupaj TP SN / 0,4 kV 3.093.300 1.131.680 1.727.675 41.220 1.768.895

2 SKUPAJ OBJEKTI SN 0 757.000 13.753.170 6.110.500 4.971.158 426.627 5.397.785

Skupaj NN nadzemni vodi 224.170 230.720 394.836 394.836

Skupaj NN kablovodi 500.000 508.710 368.608 61.886 430.494

NN ostalo 1.100.000 1.880.330 1.955.047 1.955.047

3 SKUPAJ OBJEKTI NN 0 0 1.824.170 2.619.760 2.718.491 61.886 2.780.377

Distribucijski center vodenja DCV 250.000 250.000 113.361 113.361

 (Sistem merjenja in merilne naprave) meritve 

redna menjava števcev 2.000.000 1.997.520 1.997.520

TK infrastruktura 1.625.000 20.000 278.334 278.334

Vodenje in avtomatizacija SN omrežja 200.000 0 70.954 70.954

4 SKUPAJ SEKUNDARNA OPREMA 0 0 5.575.000 2.270.000 2.460.169 0 2.460.169

Dokumentacija, ki (še) ne bremeni objektov 2.940.000 1.732.568 1.584.360 1.584.360

Neenerget.inv. potrebne za izvajanje storitev GJS 4.098.000 2.508.803 1.182.786 1.182.786

SKUPAJ 183.954.000 16.374.000 42.177.840 17.310.631 14.756.245 488.513 15.244.758

Viri financiranja  (EUR) - REALIZACIJA
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Priloga 28: EL LJ - Plan realizacija investicij za leto 2011 – rekonstrukcije 

 

 

  

Amortizacija Skupaj

Stari VN vodi 300.000 220.000 311.725 311.725

RTP 110/20 kV Bežigrad 2.670.000 2009 2013 180.000 740.000 10.000 14.229 14.229

RTP 110/20 kV Domžale (DV Mengeš) 450.000 2009 2012 90.000 70.000 11.000 1.454 1.454

RTP 110/20 kV Kamnik (DV Mengeš) 430.000 2009 2012 64.000 200.000 11.000 1.711 1.711

RTP 110/20 kV Trebnje (DV Ivančna Gorica) 3.004.000 2009 2010 2.066.000 50.000 60.000 65.685 65.685

RTP 110/20 kV Žiri 1.500.000 2013 2015 3.000 1.000 68 68

RTP 110/35(20) kV Hrastnik 2.300.000 2011 2013 79.000 160.000 11.000 1.078 1.078

RTP 110/20 kV Cerknica (DV Postojna) 520.000 2010 2012 100.969 100.969

Gradbena dela rekonstrukcij 100.000 39.148 39.148

Oprema za zaščito in vodenje v RTP 16.000 81.674 81.674

Stari  RTP-ji  VN oprema 100.000 27.149 27.149

Energetski transformatorji 500.000 1.290.000 96.875 96.875

1 SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 13.821.000 3.243.000 4.222.000 1.630.000 741.765 741.765

Skupaj SN nadzemni vodi 1.126.710 781.390 1.050.972 1.050.972

Skupaj SN kablovodi 400.000 183.960 231.185 231.185

Skupaj TP SN / 0,4 kV 1.381.940 437.240 834.220 834.220

2 SKUPAJ OBJEKTI SN 2.908.650 1.402.590 2.116.377 2.116.377

Skupaj NN nadzemni vodi 1.100.000 841.290 1.714.661 1.714.661

Skupaj NN kablovodi 450.000 457.720 837.535 837.535

NN ostalo 205.880 209.140 104.849 104.849

3 SKUPAJ OBJEKTI NN 1.755.880 1.508.150 2.657.045 2.657.045

Dokumentacija, ki (še) ne bremeni objektov 167.400 173.315 173.315

Neenergetske investicije, ki so potrebne za izvajanje storitev GJS 75.527 75.527

SKUPAJ 13.821.000 3.243.000 12.048.490 4.708.140 5.764.029 5.764.029

Viri financiranja  (EUR) - 
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Priloga 29: EL MB - Plan in realizacija investicij za leto 2011 – nove investicije 

 

 

  

Amortizacija Krediti Skupaj

KB 110 kV RTP Pekre - RTP Koroška vrata (3,8) km 9.144.028 2008 2011 116.243 4.000.000 4.500.000 2.009.908 2.009.908

RTP 110/20 kV Mačkovci 5.205.579 2005 2011 4.885.579 320.000 320.000 346.045 346.045

RTP 110/20 kV Podvelka 6.800.000 283.146 1.700.000 663.477 219.252 219.252

1 SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 21.149.607 5.284.968 7.550.000 5.483.477 0 2.575.205 2.575.205

Skupaj SN nadzemni vodi 0 0 5.000 5.000 0 4.995 4.995

Skupaj SN kablovodi 0 0 2.126.185 2.378.057 0 2.022.911 2.022.911

Skupaj TP SN / 0,4 kV 1.148.725 1.824.299 1.751.503 1.751.503

2 SKUPAJ OBJEKTI SN 0 0 3.279.910 4.207.357 0 3.779.408 3.779.408

Skupaj NN nadzemni vodi 155.970 155.970 157.237 157.237

Skupaj NN kablovodi 1.080.910 1.403.731 409.648 1.021.386 1.431.034

3 SKUPAJ OBJEKTI NN 0 0 1.236.880 1.559.701 409.648 1.178.623 1.588.271

Distribucijski center vodenja 450.000 484.800 489.168 489.168

Avtomatizacija SN omrežja 250.000 100.000 91.847 91.847

TK zveze 1.150.000 850.000 1.033.865 1.033.865

Merilne naprave in instrumenti 1.734.081 1.847.445 1.665.666 1.665.666

4 SKUPAJ SEKUNDARNA OPREMA 0 0 3.584.081 3.282.245 0 3.280.545 3.280.545

Dokumentacija, ki (še) ne bremeni objektov 2.415.000 2.490.700 2.138.972 2.138.972

Odkup elektrodistribucijske infrastrukture 550.000 1.100.000 126.632 126.632

Neenergetske inv. potrebne za izvajanje storitev GJS 2.400.000 2.755.002 1.940.200 1.940.200

SKUPAJ 21.149.607 5.284.968 21.015.871 20.878.482 4.615.451 10.813.781 15.429.232

OBJEKTI
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Viri financiranja  (EUR) - REALIZACIJA
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Priloga 30: EL MB - Plan in realizacija investicij za leto 2011 – rekonstrukcije 

 

 

  

Amortizacija
Sovlaganje 

SODO
Krediti Skupaj

AKZ 110 kV DV Maribor - Lenart 110.000 76.363 76.363

AKZ 110 kV DV Ljutomer - MS 77.000 40.107 40.107

 RTP 110/20 kV Slov. Bistrica, ojačitev 

transformacije na 2 x 40 MVA 1.408.000 2009 2010 765.900 454.000 602.500 614.338 614.338

RTP 110/20 kV Slov. Konjice, ojačitev 

transformacije na 2 x 40 MVA 1.358.000 2009 2010 1.054.000 1.320.000 59.979 1.276.500 1.336.479

Obnova in zamenjava TR I, RTP Ruše 80.000 57.710 68.774 68.774

RTP Radvanje - zamenjava VN TR iz Melja 35.449 46.688 46.688

 RTP Radvanje - obnova prva faza 1.000.000 666.000 714.642 714.642

Oljne jame, oljni lovilci v objektih RTP 40.000 40.684 40.684

Povijanje zbiralk v RTP-jih 15.000 13.839 13.839

RTP 110/SN kV, revitalizacija prim. in sek. 

opr.: zam. SN stikal, TMT, meritve, AKU 

baterij, UPS 35.000 95.500 66.264 66.264

RTP 110/x kV - funkcionalni preskusi 186.000 149.567 149.567

Resonančna ozemljitev nevtralne točke RTP 2010 2011 240.000 236.275 236.275

1 SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 4.488.000 765.900 3.173.000 3.479.159 1.412.879 1.276.500 714.642 3.404.021

Skupaj nadzemni vodi SN 941.177 2.518.647 2.047.881 501.736 2.549.617

Skupaj kablovodi SN 313.726 300.254 198.546 198.546

Skupaj TP SN/0,4 kV 744.795 1.048.833 1.074.814 1.074.814

2 SKUPAJ OBJEKTI SN 1.999.698 3.867.734 3.321.241 501.736 3.822.977

Skupaj nadzemni vodi NN 1.251.146 1.845.368 1.754.553 135.111 1.889.664

Skupaj kablovodi NN 2.919.340 2.340.089 2.396.260 2.396.260

3 SKUPAJ OBJEKTI NN 4.170.486 4.185.456 1.754.553 2.531.370 4.285.923

SKUPAJ 4.488.000 765.900 9.343.184 11.532.350 6.488.673 1.276.500 3.747.748 11.512.921

OBJEKTI

Skupna 

vrednost 

objekta

Leto 

začetka 

gradnje

Leto 

zaključka    

projekta

Realizacija 

pred 

tekočim 

letom

Razvojni 

načrt za 

tekoče leto

Gospod. 

načrt za 

tekoče leto

Viri financiranja  (EUR) - REALIZACIJA
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Priloga 31: SODO - Plan in realizacija investicij za leto 2011 – nove investicije 

 

 

 

  

Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva

Povprečni 

stroški 

priključevanja

Skupaj

TR   110/20/10 kV, 40 MVA , RTP Škofja Loka 635.940 635.940 635.940

1 SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 635.940 0 0 635.940 635.940

Skupaj SN kablovodi 398.957 0 0 398.957 398.957

Skupaj TP SN / 0,4 kV 696.282 696.282 696.282

2 SKUPAJ OBJEKTI SN 1.095.239 0 0 1.095.239 1.095.239

Skupaj NN kablovodi 58.354 58.354 58.354

3 SKUPAJ OBJEKTI NN 58.354 0 0 58.354 58.354

Neenergetske inv. za izvajanje storitev GJS 406.831 86.450 320.381 406.831

SKUPAJ 2.196.364 7.208.500 86.450 320.381 1.789.533 2.196.364

Viri financiranja  (EUR) - REALIZACIJA

OBJEKTI

Skupna 

vrednost 

objekta

Leto 

začetka 

gradnje

Leto 

zaključka    

projekta

Realizacija 

pred 

tekočim 

letom

Gospod. 

načrt za 

tekoče 

leto
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Priloga 32: PLINOVODI - Plan in realizacija investicij za leto 2011 

 

PROJEKT/OBJEKT 
Skupna 

vrednost 
objekta 

Leto 
začetka 
gradnje 

Leto 
zaključka 
objekta 

Realizacija 
pred 

tekočim 
letom 

Viri financiranja (EUR) - REALIZACIJA 

Amortizacija 
Druga 
lastna 

sredstva   
Krediti 

Ostala 
sredstva 

Skupaj 

M1/1 Ceršak-Kidričevo 56.577.000 2010 2011 29.244.412     44.783 17.698.343 17.743.126 

M2/1 Rogaška Slatina-Trojane 108.166.000 2011 2014 6.079.483     25.032.107 6.714.666 31.746.773 

M21/1 Trojane-Vodice 57.555.000 2011 2014 3.126.019 7.241.337 2.721.560 4.165.005 3.537.943 17.665.845 

M5 in R51 Vodice-Jarše-TE-TOL 31.187.000 2013 2014 2.381.360     735.493   735.493 

R25A /1 Trojane-Hrastnik 28.402.000     332.683     22.612   22.612 

Stroški financiranja 25.000.000     258.204 1.400.031 1.078.053     2.478.084 

Diverzificirana oskrba in čezmejni 
prenos; predhodna dela 

50.416.000 2013 2022 2.547.000 609.874 290.172   119.750 1.019.796 

Dograditve omrežja 38.416.000 2011 2011 1.503.000 1.995.259 382.962     2.378.221 

Obnova, gradnja in nabava drugih 
ne/opred.sredstev 

14.091.000 2011 2011 944.000 1.512.782 440.033     1.952.815 

Razno 1.000.000         161.602     161.602 

SKUPAJ  410.810.000     46.416.161 12.759.283 5.074.382 30.000.000 28.070.702 75.904.367 
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Priloga 33: TE - TOL d.o.o. - Plan in realizacija investicij za leto 2011 

 

 

 

 

Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva  

Krediti
Ostala 

sredstva
Skupaj Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva  

Skupaj

Plinsko parna enota TE-TOL 

(PPE-TOL
134.663.138 2011 2014 2.516.888 24.090.000 862.139 3.367.861 19.860.000 24.090.000 350.503 350.503

OEIO - objekt energetske 

izrabe odpadkov
120.000.000 2012 2015 136.506 75.000

75.000
75.000

Centralni hladilni sistem 13.733.000 2010 2012 60.780 50.000 50.000 50.000

Enota 4 10.000 10.000 10.000

Ostale investicije 3.444.540 3.444.540 3.444.540 3.855.467 3.855.467

SKUPAJ 268.396.138 2.714.174 27.669.540 4.316.679 3.417.861 19.860.000 75.000 27.669.540 4.205.970 4.205.970

Viri financiranja (EUR) -  

REALIZACIJA

PROJEKT

Skupna 

vrednost 

objekta

Leto 

začetka 

gradnje

Leto 

zaključka    

projekta

Realizacija 

pred 

tekočim 

letom

Razvojni 

načrt  (za 

tekoče 

leto)

Viri financiranja (EUR) -    GOSPODARSKI NAČRT
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC  

 
BORZEN  – Borzen d.o.o. 
CPVO – celovita presoja vplivov na okolje 
DEM – Dravske elektrarne  Maribor, d.o.o. 
DV – daljnovodi  
EBRD – Evropska banka za obnovo in razvoj 
EIB – Evropska investicijska banka 
EL CE – Elektro Celje d.d. 
EL GOR – Elektro Gorenjska d.d. 
EL LJ – Elektro Ljubljana d.d. 
EL MB – Elektro Maribor d.d. 
EL PRIM – Elektro Primorska d.d. 
GD – gradbeno dovoljenje 
GEN – GEN energija d.o.o. 
GTO – glavna tehnološka oprema 
HESS – Hidroelektrarne na Spodnji Savi d.o.o.  
HSE – Skupina holding slovenske elektrarne 
HSE d.o.o. – Holding slovenskih elektrarn d.o.o. 
JN – javno naročilo 
K – kota  
MF – Ministrstvo za finance 
MG – Ministrstvo za gospodarstvo 
NEK – Nuklearna elektrarna Krško d.o.o. 
NS – nadzorni svet 
OP – operativni plan 
OPPN – podrobni prostorski načrt 
PB – plinski bloki  
PIZ – projekt izvedbenih del 
PLINOVODI – Sistemski operater plinskega omrežja, Plinovodi d.o.o. 
PV – Premogovnik Velenje d.o.o. 
QC – quality control – kontrola kakovosti 
RS – Republika Slovenija 
RTH – Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o. 
SENG – Soške elektrarne d.o.o.  
SM – stojno mesto 
SODO – Sistemski operater distribucijskega omrežja, SODO d.o.o. 
SOPO – Sistemski operater prenosnega omrežja, ELES d.o.o. 
TEB – Termoelektrarna Brestanica d.o.o. 
TEŠ – Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. 
TET – Termoelektrarna Trbovlje d.o.o. 
TE-TOL – Termoelektrarna Toplarna Ljubljana d.o.o. 
URSJV – Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost 
OVE – obnovljivi viri energije 
UPB – uradno prečiščeno besedilo 
NIP – noveliran investicijski program 
PMF – vrednost maximalne možne poplave 
SE – sončne elektrarne 
IP – idejni projekt 
ČHE – črpalna hidroelektrarna 
PGD – projekt gradbenih del 
PZI – projekt za izvedbo  
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DPN – državni prostorski načrt 
OP – okoljsko poročilo 
CV – center vodenja 
mHE – male hidroelektrarne 
ZV1 – Zakon o vodah 
SRESA – Srednjesavske elektrarne d.o.o. 


