
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Številka: 360-85/2010-DE/33 
 
 
 
 
 

 
 
 

INVESTICIJSKA VLAGANJA V 
ELEKTROENERGETSKE OBJEKTE  

V LETU 2012 
 

Realizacija v okviru dolgoročnih razvojnih  
načrtov in letnih gospodarskih načrtov  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



2 
 

Izdelava:    Republika Slovenija 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 

Langusova 4 

1000 Ljubljana 

 

 

Izvajalec:   Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 

Direktorat za energijo 

Kopitarjeva 5, Maribor 

  

 

 

 

Odgovorni nosilec:  mag. Bernarda Ronutti 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Danijel Levičar 

v. d. generalni direktor 

Direktorat za energijo 

 
  



3 
 

KAZALO VSEBINE                                       STRAN 

1 UVOD .............................................................................................................................................. 5 

2 POVZETEK REALIZIRANIH INVESTICIJ V LETU 2012 ......................................................................... 6 

3 SKUPINA HOLDING SLOVENSKIH ELEKTRARN ............................................................................... 10 

3.1 HOLDING SLOVENSKIH ELEKTRARN d.o.o. .............................................................................................. 10 

3.2 HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI .................................................................................................... 11 

3.3 DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR ........................................................................................................... 13 

3.4 SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA ........................................................................................................ 15 

3.5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ ................................................................................................................ 17 

3.6 TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE .............................................................................................................. 21 

3.7 PREMOGOVNIK VELENJE......................................................................................................................... 22 

4 SKUPINA GEN ................................................................................................................................ 24 

4.1 GEN ENERGIJA d.o.o. .............................................................................................................................. 24 

4.2 SAVSKE ELEKTRARNE .............................................................................................................................. 25 

4.3 TERMOELEKTRARNA BRESTANICA .......................................................................................................... 26 

4.4 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO........................................................................................................... 28 

5 BORZEN ......................................................................................................................................... 31 

6 ELEKTRO SLOVENIJA ..................................................................................................................... 32 

7 DRUŽBE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE ........................................................................ 36 

7.1 ELEKTRO CELJE ........................................................................................................................................ 36 

7.2 ELEKTRO PRIMORSKA ............................................................................................................................. 37 

7.3 ELEKTRO GORENJSKA .............................................................................................................................. 38 

7.4 ELEKTRO LJUBLJANA ............................................................................................................................... 40 

7.5 ELEKTRO MARIBOR ................................................................................................................................. 42 

8 SODO ............................................................................................................................................. 45 

9 PLINOVODI .................................................................................................................................... 46 

SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC ........................................................................................................... 82 



4 
 

KAZALO  TABEL                                       STRAN 

Tabela 1: Plan in realizacija investicij 2012 ............................................................................................. 8 
Tabela 2: Pregled realizacije investicij v letu 2012 po virih financiranja ................................................. 9 

 

KAZALO  PRILOG                                        STRAN 

Priloga 1: HSE d.o.o. - Plan in realizacija investicij za leto 2012 ............................................................ 48 
Priloga 2: HESS - Plan in realizacija investicij za leto 2012 .................................................................... 49 
Priloga 3:  DEM - Plan in realizacija investicij za leto 2012 .................................................................... 50 
Priloga 4: DEM - Plan in realizacija investicij za leto 2012 (nadaljevanje)............................................. 51 
Priloga 5: SENG - Plan in realizacija investicij za leto 2012 ................................................................... 52 
Priloga 6: TEŠ - Plan in realizacija investicij za leto 2012 ....................................................................... 53 
Priloga 7: TET - Plan in realizacija investicij za leto 2012 ...................................................................... 54 
Priloga 8: PV - Plan in realizacija investicij za leto 2012 ........................................................................ 55 
Priloga 9: GEN energija d.o.o. - Plan in realizacija investicij za leto 2012 ............................................. 56 
Priloga 10: SEL - Plan in realizacija investicij za leto 2012 ..................................................................... 57 
Priloga 11: TEB - Plan in realizacija investicij za leto 2012 .................................................................... 58 
Priloga 12: NEK - Plan in realizacija investicij za leto 2012 .................................................................... 59 
Priloga 13: NEK - Plan in realizacija investicij za leto 2012 (nadaljevanje) ............................................ 60 
Priloga 14: NEK - Plan in realizacija investicij za leto 2012 (nadaljevanje) ............................................ 61 
Priloga 15: BORZEN - Plan in realizacija investicij za leto 2012 ............................................................. 62 
Priloga 16: ELES - Plan in realizacija investicij za leto 2012 – nove investicije ...................................... 63 
Priloga 17: ELES - Plan in realizacija investicij za leto 2012 – nove investicije (nadaljevanje) .............. 64 
Priloga 18: ELES - Plan in realizacija investicij za leto 2012 – nove investicije (nadaljevanje) .............. 65 
Priloga 19: ELES - Plan in realizacija investicij za leto 2012– rekonstrukcije ......................................... 66 
Priloga 20: ELES - Plan in realizacija investicij za leto 2012 – rekonstrukcije (nadaljevanje) ................ 67 
Priloga 21: ELES - Plan in realizacija investicij za leto 2012 – rekonstrukcije (nadaljevanje) ................ 68 
Priloga 22: EL CE - Plan in realizacija investicij za leto 2012 – nove investicije ..................................... 69 
Priloga 23: EL CE - Plan in realizacija investicij za leto 2012 – rekonstrukcije ....................................... 70 
Priloga 24: EL PRIM - Plan in realizacija investicij za leto 2012 – nove investicije ................................ 71 
Priloga 25: EL PRIM - Plan in realizacija investicij za leto 2012 – rekonstrukcije .................................. 72 
Priloga 26: EL GOR - Plan in realizacija investicij za leto 2012 – nove investicije .................................. 73 
Priloga 27: EL GOR - Plan in realizacija investicij za leto 2012 – rekonstrukcije.................................... 74 
Priloga 28: EL LJ - Plan in realizacija investicij za leto 2012 – nove investicije ...................................... 75 
Priloga 29: EL LJ - Plan in realizacija investicij za leto 2012 – nove investicije (nadaljevanje) .............. 76 
Priloga 30: EL LJ - Plan realizacija investicij za leto 2012 – rekonstrukcije ............................................ 77 
Priloga 31: EL MB - Plan in realizacija investicij za leto 2012 – nove investicije ................................... 78 
Priloga 32: EL MB - Plan in realizacija investicij za leto 2012 – rekonstrukcije ..................................... 79 
Priloga 33: SODO - Plan in realizacija investicij za leto 2012 – nove investicije .................................... 80 
Priloga 34: PLINOVODI - Plan in realizacija investicij za leto 2012 ........................................................ 81 



5 
 

1 UVOD 

 
Investicijska vlaganja v letu 2012 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. 
 
V poročilu obravnavane družbe so izvajale investicije na osnovi letnih gospodarskih načrtov 
posameznih družb. Za leto 2012 so v družbah planirali investicije v višini 930 mio EUR. Za nove 
investicije in rekonstrukcije so bila porabljena sredstva v višini 694 mio EUR To predstavlja 75 % 
realizacijo investicij glede na investicijske načrte obravnavanih družb. Najpomembnejši finančni viri 
za realizacijo investicij so bili krediti (61 %) amortizacija (27 %), drugi lastni viri (11 %) in ostali viri (1 
%). V primerjavi s predhodnim letom je bila realizacija investicij v letu 2012 za 8 % nižja kot v 
predhodnem letu.  
 
Družbe za proizvodnjo el. energije in proizvodnjo premoga so letne gospodarske načrte investicij 
izdelale na osnovi dolgoročnih razvojnih načrtov družb oz. skupine, ki so bili sprejeti na nadzornih 
organih družb. 
 
Družbe za distribucijo el. energije so letne gospodarske načrte investicij izdelale na osnovi »Načrta 
razvoja distribucijskega omreţja električne energije v Republiki Sloveniji za desetletno obdobje od 
leta 2011 do 2020«. Načrt je na osnovi 18. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/2007-
UPB2 in naslednji) pripravil sistemski operater distrbucijskega omežja električne energije SODO d.o.o. 
in je zanj pridobil soglasje ministrstva, pristojnega za energijo (št.360-87/2010-20). 
 
Sistemski operater prenosnega omrežja električne energije ELES d.o.o. je letni gospodarski načrti 
investicij izdelal na osnovi »Strategije razvoja elektroenergetskega sistema RS 2011-2020«, za 
katerega je bilo izdano soglasje ministrstva, pristojnega za energijo (št. 360-87/2010-21).  
 
Sistemski operater prenosnega plinovodnega omrežja Plinovodi d.o.o. je letni gospodarski načrt 
investicij izdelala na osnovi »Razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2011 
do 2020«.  
 
Poročilo je pripravljeno na osnovi podatkov družb. Po posameznih družbah so prikazane investicije, 
za katere je bilo namenjenih največ sredstev. Gradivo obsega tekstualni del in tabelarični del za vsako 
posamezno družbo posebej in družbe skupaj. V tekstualnem delu je opis posameznih investicij. V 
tabelaričnem delu v prilogah pa so prikazani investicijski načrti, realizacija novih investicij in 
rekonstrukcij v letu 2012 in viri financiranja. V tabelah iz priloge so zajete samo tiste investicije, ki so 
imele v letu 2012 realizacijo. Investicije, ki so bile predvidene v gospodarskih načrtih in niso imele 
realizacije v letu 2012 v tabelah niso zajete. V družbah za prenos in distribucijo električne energije so 
investicije prikazane po skupinah objektov in in sicer ločeno »nove investicije« in »rekonstrukcije«.  
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2 POVZETEK REALIZIRANIH INVESTICIJ V LETU 2012 

 
Investicije so se izvajale na podlagi sprejetih letnih investicijskih načrtov družb. Ti so bili potrjeni na 
nadzornih svetih družb v okviru sprejetih gospodarskih načrtov družb.  
 
V letu 2012 je bilo skupaj realiziranih za 694,0 mio EUR investicij, kar predstavlja 75 % realizacijo 
planiranih investicij. Družbe, ki so v letu 2012 namenile največ sredstev za investicije, so: TEŠ d.o.o. 
353,4 mio EUR, ELES d.o.o. 67,9 mio EUR, NEK 58,3 mio EUR, Plinovodi d.o.o. 38,1 mio EUR in DEM 
22,6 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. 5 znaša 1.302,5 mio EUR. V 
letu 2012 je bilo za ta namen planiranih 374,6 mio EUR sredstev. Investiranih je bilo 351,5 mio EUR. 
Od tega so 330,3 mio EUR predstavljale obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2012, ki so bile 
poplačane iz naslova kreditov, ki so bili prejeti in uporabljeni z zamikom v letu 2013. Iz naslova 
amortizacije je bilo porabljeno  15,1 mio EUR, medtem ko 6,1 mio EUR predstavljajo druga lastna 
sredstva. 
 
V nadaljevanju so v posameznih družbah prikazane največje investicije, ki so bile izvedene v letu 
2012: 
 
V družbah skupine HSE so bile v letu 2012 realizirane naslednje večje investicije: 

 HSE d.o.o. –  srednja Sava 0,7 mio EUR, IT infrastruktura 0,6 mio EUR; 

 HESS d.o.o. – HE Krško 9,2 mio EUR, HE Brežice 1,6 mio EUR, HE Mokrica 0,8 mio EUR; 

 DEM d.o.o. – Aneks k poslovni stavbi - OCV III izgradnja 4,7 mio EUR, rekonstrukcije 3,8 mio 
EUR, obnova jezu Markovci in izgradnja MHE 2,2 mio EUR, izgradnja ČHE Kozjak 1,1 mio EUR, 
Sončni park Zlatoličje 1,1 mio EUR; 

 SENG – rekonstrukcija II. faza HE Doblar I, Plave I 6,3 mio EUR, drobne investicije 0,4 mio EUR 

 TEŠ – Blok 6 - 351,5 mio EUR, od tega:  
o glavna tehnološka oprema 274,7 mio EUR,  
o RDP 31,7 mio EUR,  
o stroški financiranja 21,0 mio EUR,  
o gradbena dela na pomožnih objektih 8,4 mio EUR,  
o pripravljalna dela 6,3 mio EUR,  
o hladilni sistem 5,0 mio EUR,  
o stroški investitorja 3,5 mio EUR,  
o ostala gradbena dela in oprema 0,9 mio EUR.  

Realizacija 2012 predstavlja 94 % načrtovanih vlaganj za leto 2012. Do konca leta 2012 je bilo 
v investicijo nadomestnega bloka vloženo 903,5 mio EUR; 

 TET – vlaganja v zanesljivost proizvodnje 0,7 mio EUR;  

 PV – oprema za odkope 8,4 mio EUR, oprema za pripravska delovišča 4,5 mio EUR, gradbeni 
objekti jama 3,8 mio EUR, gradbeni objekti zunaj 2,2 mio EUR. 

 
V družbah skupine GEN ENERGIJA so bile v letu 2012 realizirane naslednje večje investicije: 

 GEN ENERGIJA d.o.o. – razširitev proizvodnih zmogljivosti JEK, odkup zemljišč 2,5 mio EUR, 
dokapitalizacija družbe GEN-I 2,0 mio EUR; 

 SEL – zamenjava in posodobitev relejne zaščite HE Vrhovo 0,5 mio EUR, nadgradnja sistema 
vodenja vseh HE 0,4 mio EUR, zamenjava tlačne naprave za potrebe pretočnih polj HE 
Mavčiče 0,2 mio EUR; 

 TEB – rekonstrukcija črpališča na potoku z izgradnjo cevovoda 5,2 mio EUR; 
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 NEK – izboljšava AC varnostnega napajanja 14,0 mio EUR, zamenjava reaktorske glave 12,0 
mio EUR, zamenjava rotorja glavnega generatorja 10,1 mio EUR, optimizacija RTD obvodnih 
lini 4,0 mio EUR, varnostna nadgradnja CVFS in PAR 2,2 mio EUR, dodatna zaščitna, 
komunikacijska in merilna oprema 1,2 mio EUR. 
 

 
V petih družbah za distribucijo električne energije so bile v letu 2012 realizirane investicije v višini 
skupni višini 87,4 mio EUR. Od tega je bilo za nove investicije porabljeno 53,8 mio EUR ter za 
rekonstrukcije 33,6 mio EUR. Realizacija je prikazana za vsako družbo posebej po naslednjih skupinah: 
objekti 110 kV, objekti SN, objekti NN, sekundarna oprema in dokumentacija ter neenergetske 
investicije potrebne za izvajanje gospodarske javne službe. Na distribucijskem omrežju so se izvajale 
naložbe v objekte za povečanje razpoložljive moči distribucijskega omrežja na podlagi izdanih 
elektroenergetskih soglasij in pogodbenih obveznosti ter naložbe za izboljšanje napetostnih razmer in 
zagotovitev dobave električne energije pri odjemalcih v skladu s predpisi.  
 
V preostalih družbah izven skupin so bile v letu 2012 realizirane naslednje večje investicije: 

 BORZEN – investicije v informacijski sistem 0,6 mio EUR;  

 ELES d.o.o. – 67,9 mio EUR, od tega za nove investicije 45,9 mio EUR in za rekonstrukcije 22,0 
mio EUR. Večje investicije:  

o DV 2X400 kV Beričevo-Krško DV+OPMG 23,6 mio,  
o DV 2x110 kV Beričevo Trbovlje DV+KV+OPGW 8,7 mio EUR,  
o rekonstrukcija RTP Gorica, 110 kV zbiralke in vključitev ČHE Avče 4,3 mio EUR,  
o RTP 400/110 kV Krško 4,2 mio EUR,  
o NEK 400 kV stikališče 3,0 mio EUR,  
o rekonstrukcija RTP 110/20kV II.Bistrica 2,9 mio EUR,  
o tehnološka zgradba Beričevo 2,1 mio EUR.  

 SODO d.o.o. – RTP 110/20kV Potniški center, nabava TR 2 X 40 MVA 1,4 mio EUR; 

 PLINOVODI d.o.o. – M2/1 Rogaška Slatina-Trojane 29,6 nabava in obnova neopredmetenih in 
opredmetenih sredstev 2,5 mio EUR, dograditve omrežja 1,4 mio EUR. 
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V Tabeli 1 je prikazan pregled planiranih in realiziranih investicij v letu 2012 po posameznih družbah. 
 

 

Tabela 1: Plan in realizacija investicij 2012  

 

 

 

 

  

GN (EUR) REAL. (EUR)

Indeks 

REAL/GN 

(%)

Struktura 

REAL. (%)
REAL. (EUR)

Indeks 

R2012/R2011 

(%)

HSE d.o.o. 7.668.729 1.502.493 19,6 0,2 4.331.823 34,7

HESS 12.825.990 12.479.323 97,3 1,8 24.885.621 50,1

DEM 41.884.752 22.600.712 54,0 3,3 15.748.829 143,5

SENG 11.650.941 7.490.772 64,3 1,1 16.363.521 45,8

TEŠ 380.848.490 353.401.906 92,8 50,9 348.566.417 101,4

TET 2.455.600 1.070.169 43,6 0,2 1.325.182 80,8

PV 23.554.525 22.300.383 94,7 3,2 19.947.967 111,8

SKUPAJ SKUPINA  HSE 480.889.027 420.845.758 87,5 60,6 431.169.360 97,6

GEN ENERGIJA d.o.o. 115.059.124 5.665.905 4,9 0,8 48.615.069 11,7

SEL 15.407.800 4.482.296 29,1 0,6 5.222.417 85,8

TEB 9.510.000 6.035.172 63,5 0,9 322.101 1873,7

NEK 62.062.510 58.270.626 93,9 8,4 54.234.559 107,4

SKUPAJ SKUPINA GEN 202.039.434 74.453.999 36,9 10,7 108.394.146 68,7

BORZEN 745.000 636.946 85,5 0,1 723.562 88,0

PRENOS - ELES d.o.o. 106.928.400 67.901.118 63,5 9,8 37.492.545 181,1

EL CE 23.969.999 22.473.248 93,8 3,2 25.341.183 88,7

EL PRIM 12.000.000 10.970.996 91,4 1,6 13.563.233 80,9

EL GOR 12.100.000 12.373.941 102,3 1,8 13.834.652 89,4

EL LJ 22.191.056 22.382.533 100,9 3,2 21.008.787 106,5

EL MB 20.358.245 19.165.351 94,1 2,8 26.942.153 71,1

SKUPAJ DISTRIBUCIJA 90.619.300 87.366.069 96,4 12,6 100.690.008 86,8

SODO d.o.o. 6.700.000 4.749.152 70,9 0,7 2.196.364 216,2

PLINOVODI d.o.o. 41.585.250 38.071.228 91,5 5,5 75.904.367 50,2

SKUPAJ 929.506.411 694.024.270 74,7 100,0 756.570.352 91,7

DRUŽBA

2012 2011
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V Tabeli 2 je prikazana realizacija investicij v posameznih družbah po strukturi virov financiranja.  
 

Tabela 2: Pregled realizacije investicij v letu 2012 po virih financiranja  

 

 

  Opomba: 

*OPM - omrežnina za priključno moč 
    *Obveznosti do dobaviteljev – stanje na dan 13.12.2012 za katere je predvideno, da bodo plačane iz kredita 

 
 

Struktura virov ter delež lastnih in tujih virov po posameznih družbah je zelo različna. 
Najpomembnejši finančni viri za realizacijo investicij v letu 2012 so bili krediti, amortizacija in drugi 
lastni viri. Krediti predstavljajo 61 % vseh virov, amortizacija 27 % ter drugi lastni viri 11 % 
financiranja. V celotni strukturi financiranja skupaj je bilo 39 % lastnih virov in 61 % tujih virov. Velik 
vpliv na prikazana razmerja ima struktura virov financiranja v družbi TEŠ d.o.o.  
 
 
 
  

HSE d.o.o. 1.502.493 1.502.493

HESS 129.776 12.349.547 12.479.323

DEM 8.520.596 14.080.116 22.600.712

SENG 432.605 3.058.167 4.000.000 7.490.772

TEŠ 16.997.554 6.060.688 330.343.664 353.401.906

TET 1.070.169 1.070.169

PV 15.649.569 6.650.814 22.300.383

SKUPAJ SKUPINA  HSE 44.302.762 35.548.518 340.994.478 330.343.664 420.845.758

GEN ENERGIJA d.o.o. 1.292.337 4.373.568 5.665.905

SEL 4.482.296 4.482.296

TEB 6.035.172 6.035.172

NEK 48.270.626 10.000.000 58.270.626

SKUPAJ SKUPINA GEN 60.080.431 4.373.568 10.000.000 74.453.999

BORZEN 316.078 320.868 636.946

PRENOS - ELES d.o.o. 27.442.041 17.530.941 22.928.136 67.901.118

EL CE 3.673.248 18.800.000 22.473.248

EL PRIM 3.770.996 7.200.000 10.970.996

EL GOR 3.316.712 57.229 9.000.000 12.373.941

EL LJ 22.209.130 173.403 22.382.533

EL MB 9.000.000 3.101.235 7.064.116 19.165.351

SKUPAJ DISTRIBUCIJA 41.970.086 3.158.464 173.403 42.064.116 87.366.069

SODO d.o.o. 146.863 4.602.289 4.749.152

PLINOVODI d.o.o. 14.563.939 14.557.208 8.950.081 38.071.228

SKUPAJ 188.822.200 75.489.567 173.403 4.602.289 424.936.811 330.343.664 694.024.270

DRUŽBA

VIRI FINANCIRANJA (EUR)

Amortizacija
Druga lastna 

sredstva
Sovlaganja OPM* Krediti SKUPAJ

Obveznosti 

do 

dobaviteljev*
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3 SKUPINA HOLDING SLOVENSKIH ELEKTRARN 
 
V družbah skupine HSE - Holding slovenskih elektrarn so za leto 2012 planirali izvedbo investicij v 
skupni višini 480,9 mio EUR. Investicije so bile realizirane v skupni višini 420,8 mio EUR, kar 
predstavlja 88 % planiranega.  
 
Večje investicije, ki so se izvajale v skupini so navedene po posameznih družbah v nadaljevanju. 
 

 
3.1 HSE d.o.o. 
 
V družbi HSE d.o.o. so bile za leto 2012 predvidene investicije v višini 7,7 mio EUR. Realiziranih je bilo 
za 1,5 mio EUR oz. 20 % načrtovanih investicij. Večje investicije, ki so bile izvedene v letu 2012 so 
predstavljene v nadaljevanju. 
 
Srednja Sava 
 
Dne 22.12.2005 je bila HSE podeljena koncesijska pravica za izkoriščanje vodnega potenciala srednje 
Save. Kljub temu, da je bila koncesijska pravica HSE podeljena, pa HSE na tej osnovi dejansko še ne 
izvaja dejavnosti v splošnem interesu. Koncesijska pogodba namreč še ni bila sklenjena, zato 
medsebojne pravice in obveznosti med koncedentom in koncesionarjem še niso dogovorjene. Iz 
navedenega torej izhaja, finančni odnosi še niso vzpostavljeni. Namenski cilj projekta je povečanje 
izkoriščenosti hidropotenciala reke Save ter s tem povečanje instalirane moči. Izgradnja verige na 
srednji Savi pomeni povečanje proizvodnje pasovne in delno tudi trapezne energije iz OVE. Z izvedbo 
projekta se bo predvidoma izgradila veriga HE na srednji Savi med Medvodami in Zidanim Mostom. V 
skupini HSE se bo povečala proizvodnja električne energije iz OVE za 994 GWh, povečala se bo 
instalirana moč za 295 MW in povečal se bo delež sistemskih storitev. 
 
V letu 2012 se je projekt odvijal po začrtani smeri, vendar z manjšo intenzivnostjo kot je bilo 
pričakovati. V letu 2012 se je pričel postopek DPN za HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol, ki pa je bil 
na Prostorski konferenci ustavljen zaradi nepodpisane Koncesijske pogodbe. Ta, kljub intenzivnim 
naporom koncesionarja HSE, še vedno ni podpisana. V drugi polovici leta 2012 je MKO predstavilo 
predlog širitve Natura 2000, ki posega v področje vse do Kresnic. V letu 2012 sta bila z zasavskimi 
občinami pripravljena dva dokumenta, ki se podpisujeta skupaj z Koncesijsko pogodbo: Dogovor o 
sodelovanju ter medsebojnih pravicah in obveznostih v zvezi z izgradnjo HE Suhadol, HE Trbovlje in 
HE Renke ter kot priloga Nabor projektov in virov financiranja. Z njima se definirajo odnosi 
vključevanja posameznih občin v projekt ter določitev (nabor) vseh ureditev, ki se v sklopu HE 
izvedejo (tako zaradi vpliva HE kot tudi ostalih ureditev, ki niso vezena ne HE). Navedeni so tudi viri, iz 
katerih se bo posamezni projekt financiral oz. kdo je za posamezno ureditev zadolžen. 
 
Že v letu 2011 je bila ustanovljena družba SRESA (skupaj s partnerji pri projektu – SEL in GEN). V letu 
2012 družba še operativno ni začela delovati, ker je nosilec koncesijske pravice HSE, tako da se vse 
aktivnosti še vedno vodijo s strani HSE. Investitor projekta je HSE. 
 
IT infrastruktura 
 
V okviru konsolidacije sistemskih in aplikativnih storitev je bila v letu 2012 izvedena: 

 optimizacija obstoječih podatkovnih kapacitet posameznih družb skupine HSE - uveden je bil 
sodoben datotečni sistem v skupni rabi, ki omogoča razbremenitev visoko-razpoložljivega 
produkcijskega sistema skupine HSE za manj zahtevne aplikacije in podatke, 

 projekt racionalizacije - sistem virtualne knjižnice, ki omogoča shranjevanje in izdelavo 
varnostnih kopij na dnevnem, mesečnem in letnem nivoju na dveh lokacijah, kar na obstoječi 
tehnološko zastareli opremi ni bilo več izvedljivo. Za skupino je tovrsten pristop pomemben 
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predvsem s stališča kontroliranega obvladovanja informacijskega sistema HSE ob hkratnem 
zagotavljanju podvojenosti podatkov; 

 prenova protivirusne zaščite - uvedena je bila storitev poenotenega upravljanja delovnih 
postaj v skupini. Hkrati je bilo z uvedbo rešitve zagotovljeno sprotno preverjanje skladnosti 
nameščene programske opreme in popravkov, kar dodatno prispeva k zanesljivosti delovanja 
IS sistemov; 

 konsolidacija IT strežniške in podatkovne (produkcijske) infrastrukture v duhu »Open 
Architecture«. To pomeni standardno odprto arhitekturo brez zaklepanja na specifičnega 
proizvajalca. Pri izvedbi projekta so bili upoštevani razpoložljivi sistemski viri v skupini HSE za 
izgradnjo visoko razpoložljivega centra Disaster Recovery centra. Na novo so bile 
vzpostavljene podatkovne in strežniške kapacitete v obstoječih varnih celicah. HSE ima glede 
na naravo svojega dela in organiziranosti več poslovnih lokacij, tej shemi sledi IT, ki je zaradi 
tega zelo kompleksen. Postavljena arhitektura omogoča v primeru naravne katastrofe ali 
izpada primarne lokacije dostop do sistemskih sredstev in podatkov na sekundarni lokaciji, v 
vsakem trenutku in za vse končne uporabnike. 

 
 

3.2 HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI 
 
V družbi HESS d.o.o. so bile za leto 2012 predvidene investicije v višini 12,8 mio EUR. Realiziranih je 
bilo za 12,5 mio EUR investicij oz. 97 % vseh načrtovanih investicij. Večje investicije, ki so bile 
realizirane v letu 2012 so opisane v nadaljevanju. 
 
Družba HESS d.o.o. je v letu 2012 uresničevala svoj načrt na investicijskem delu izgradnje HE na 
spodnji Savi.  
 
HE Krško 
 
V letu 2012 je bila zaključena izgradnja energetskega dela objekta. Izvajalcu gradbenih del je bil 

zaradi poplav reke Save v letu 2009 in leta 2010 podaljšan rok za dokončanje del. Dela so bila do 

junija 2012 uspešno zaključena.  

 

Zaključena so gradbena dela na strojnici, izvedene so zunanje ureditve, asfaltirane so dostopne 

površine, postavljene so ograje in izvedena je fasada objekta. Zaključena je montaža in testiranja na 

turbinski in generatorski opremi na vseh 3 agregatih. V zaključku leta je predan še zadnji agregat v 

pogodbeno poskusno obratovanje. Dokončana so dela na izvedbi prehoda za vodne organizme, 

nadaljevale in zaključile so se aktivnosti na obvoznici in poglabljanju struge reke Save na dolnje 

vodnem območju hidroelektrarne v obsegu družbe HESS.  

Na podlagi deleža infrastrukturnih ureditev so se izvajala dela na akumulacijskem bazenu. Po uspešno 

izvedenih polnjenjih bazena na vmesni koti 161,60 in 162,80 m n.v., se bo dvig na končno koto 

izvedel poleti 2013 in je pogojen z izvedbo višanja ceste G 1-5, kar je v pristojnosti družbe INFRA. 

Izvajalec gradbenih del je skladno s pogodbenim rokom dne 23.6.2012 končal z gradbenimi deli. 

Zaradi zamud na vmesnih pogodbenih rokih gradbenih del, je prišlo do zamika pri montaži turbinske 

in generatorske opreme. Tako je bil decembra 2012 predan v pogodbeno poskusno obratovanje še 

zadnji agregat.  
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HE Brežice 
 
Izdelane so različne strokovne podlage, študije ter investicijska in projektna dokumentacija, ki je 
potrebna za uspešno izvedbo projekta HE Brežice. Dne 27. 06. 2012 je bila sprejeta uredba o DPN za 
HE Brežice. V drugi polovici leta je bil izveden razpis in izbor projektanta energetskega dela izgradnje 
s podpisom pogodbe. Dela na projektiranju in izdelavi PGD ter posameznih razpisnih LOT-ov so že 
intenzivno v teku. Na 48. seji Nadzornega sveta družbe HESS, je bil na podlagi priprave in recenzije, 
sprejet Investicijski program za energetski del izgradnje HE Brežice – energetski del. Na osnovi 
pozitivnih mnenj, se je dne 29.06.2012, s sprejemom Uredbe o DPN HE Brežice na Vladi RS zaključil 
postopek sprejemanja DPN za HE Brežice. V letu 2012 je bila izvedena recenzija Idejnega projekta 
(IDP) za HE Brežice. Pripravljen je bil tudi »Elaborat razmejitve infrastrukture za HE Brežice,« ki je 
usklajen in potrjen s strani koncedenta (MKO). Izvajale so se tudi aktivnosti za izdelavo poročila o 
vplivih na okolje (PVO) z dodatkom o vplivih na NEK (potencialno potrebne spremembe 
okoljevarstvenega in vodnega dovoljenja za NEK). V oktobru je bilo izdelano Poročilo o presoji vplivov 
na okolje (PVO) in njegov dodatek o vplivih na NEK, ki obravnava potencialno potrebne spremembe 
okoljevarstvenega in vodnega dovoljenja NEK. Oba dokumenta sta bila v oktobru 2012, skupaj z 
Vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja za HE Brežice vložena na ARSO. Dne 27.11.2012 je bil s 
strani ARSO izdan poziv k dopolnitvi Vloge in Poročila o vplivih na okolje s 30 dnevnim rokom za 
odpravo vseh pomanjkljivosti. Zaradi samega obsega zahtevanih dopolnitev in prekratkega roka za 
pripravo le teh, se je v soglasju z ARSO, ustavil postopek pridobivanja okoljevarstvenega soglasja, pri 
čemer je bil sprejet obojestranski dogovor, da se ponovna vloga vloži, ko bodo pripravljene vse 
zahtevane dopolnitve. V letu 2012 so se izvajale še aktivnosti za izdelavo investicijskega programa 
(IP), aktivnosti za izdelavo dokumentacije za izgradnjo, obratovanje in vzdrževanje HE Brežice. Te so 
bile sledeče: priprava projektnih nalog za izdelavo PZR, PGD, PZI, PID in POV, generalni terminski plan 
izvedbe razpisov s predlogom delitve lotov v PZR ter tehničnih pogojev izvajanja gradbenih del, 
priprava terminskega plana izgradnje (master plan) in priprava podatkov za PZR-lot. 
 

HE Mokrice 
 
V letu 2012 se je izvajal postopek sprejemanja osnutka Državnega prostorskega načrta (DPN) z 
utemeljitvijo najprimernejše variante. V izdelavi je bilo tudi Okoljsko poročilo za DPN za izbrano 
varianto HE Mokrice. Dokumenta sta bila v usklajevanju in sta se pripravljala za potrebe javne 
razgrnitve in javne obravnave. Okoljsko poročilo za HE Mokrice je bilo večkrat predano na MKO in v 
mnenja NUP. Na podlagi postopkov podajanja mnenj NUP sta bila dokumenta (DPN in OP) 
dopolnjena in pripravljena za potrebe javne razgrnitve in javne obravnave. Na podlagi pridobitve 
vseh pozitivnih mnenj na DPN in OP, so stekle aktivnosti za izvedbo javnih razgrnitev in javnih 
obravnav, ki so bile izvedene od septembra do decembra 2012, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. 

Naročene in izdelane so tudi druge strokovne podlage, študije ter investicijska in projektna 

dokumentacija, ki je potrebna za sprejetje DPN za območje HE Mokrice. Idejni projekt za HE Mokrice 

je bil zaključen in predan v juniju 2012 ter je trenutno v notranji recenziji. Večina del za pridobivanje 

potrebnih strokovnih in tehničnih podlag za izdelavo državnega prostorskega načrta za HE Mokrice 

ter priprava in izdelava ostale tehnične, projektne in investicijske dokumentacije predinvesticijske 

faze (IDZ in IDP) so bile zaradi racionalizacije stroškov v izvajanju skupaj z dokumentacijo za HE 

Brežice. Zaradi obsežnosti je časovni zamik približno pol leta. V letu 2012 so bile s strani koncedenta 

pregledane in določene vse strokovne podlage, ki so potrebne za DPN za HE Mokrice. Ugotovljeno je 

bilo, da mora koncesionar HESS za nadaljevanje DPN-ja, dodatno zagotoviti še nekatere strokovne 

podlage in dopolnjene IDZ HE Mokrice, ki bodo vključevale še novo traso priključnega daljnovoda in 

ureditve sotočja Save in Krke ter izlivnega dela Krke do Krške vasi. Dopolnitev IDZ je bila izdelana v 

februarju 2012 in predana izdelovalcu DPN-ja. V marcu je bila predana še dopolnitev IDZ za priključni 

daljnovod HE Mokrice. Osnutek DPN in OP za HE Mokrice je bil v juniju 2012 poslan v postopek CPVO. 

Na kritični poti so bile predvsem strokovne podlage za plovno pot in splavnico, vzhodno obvoznico 

Brežice in protipoplavno ureditev reke Sotle. Te strokovne podlage mora izdelati koncedent – RS, kot 
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pobudnik ureditev v DPN, vendar se dela na njih niso izvajala. To pa je pomenilo, da bi lahko prišlo do 

zakasnitve sprejetja DPN-ja. Ne glede na to, pa je predlog DPN usklajen z OP in je v septembru 2012 

dobil pozitivno mnenje MKO - sektorja za CPVO, tako, da se je javna razgrnitev DPN in OP pričela 

27.9.2012 in bila izvedena od septembra do decembra 2012 v Sloveniji in na Hrvaškem. V mesecu 

decembru 2012 je prišlo tudi do dogovora in pisnega sporazuma med Občino Brežice in HESS, v 

katerem je določeno, da HESS izpolni obvezo premostitve na območju HE Mokrice tudi z naročilom 

izdelave projektne dokumentacije za vzhodno obvoznico mesta Brežice, za potrebe dopolnitve DPN. S 

tem je bilo preprečeno, da bi prišlo do zakasnitve sprejetja DPN-ja zaradi vključitve projekta vzhodne 

obvoznice Brežice v DPN (zahteva Občine Brežice, ki pa kot pobudnik, ni razpolagala s finančnimi 

sredstvi za zagotovitev izdelave projektne dokumentacije potrebne za DPN). Projektna 

dokumentacije za vzhodno obvoznico Brežice je bila naročena in je v izdelavi. Izdelana bo do sprejetja 

DPN-ja za območje HE Mokric.  

 
 
3.3 DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 
 
V družbi DEM d.o.o. so bile za leto 2012 planirane investicije v višini 41,9 mio EUR. Realizirano je bilo 
za 22,6 mio EUR investicij oz. 54 % načrtovanih investicij. V nadaljevanju so navedene investicije v 
letu 2012, za katere je bilo namenjeno največ sredstev. 
 
Aneks – OCV III  
 
Vrednost investicije je pridobljena na osnovi projektantske ocene vrednosti iz projektne 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja – PGD, ki ga je maja 2007 izdelala družba 
Arhitekt Maribor d.o.o.; št. projekta: 92/06. Z deli se je pričelo 01.08.2011 v skladu s pogodbo. Dela 
so se odvijala po sprejetem terminskem planu. Zaključek del je bil podaljšan na 30.06.2012. Na osnovi 
izjave izvajalca o zaključnih delih je bil opravljen strokovni tehnični pregled 07.08.2012. Tehnični 
pregled je UE Maribor opravila 04.09.2012. Objektu je bilo izdano uporabno dovoljenje. 
 
Obnova jezu Markovci in izgradnja MHE 
 
Izvedena so vsa dela na sanaciji in stabilizaciji dna struge reke Drave. Izvršen je bil tehnični pregled in 
izdano je bilo uporabno dovoljenje. Kar se tiče obnove jezu bo pred pričetkom sanacije jezu potrebno 
razrešiti problematiko zapiranja prehoda preko jeza. Objekt lahko do takrat nemoteno obratuje. 
Obnova SN stikališča je zaključena. Novembra je bil izveden tehnični pregled objekta ter pridobljeno 
pravnomočno uporabno dovoljenje. V novembru 2012 je bila zaradi visokih vod preko jezu Markovci 
elektrarna zaustavljena. Pri tem dogodku ni bilo zaznati posledic na MHE, glede tesnjenja stavbe in 
opreme ter drugih morebitnih poškodb.  
 
ČHE Kozjak 
 
Osnovni koncept izgradnje ČHE Kozjak je izrabiti naravne danosti zagotovitve potencialne energije 
vode. Zgornji akumulacijski bazen bo na Kozjaku z lokacijo na Kolarjevem vrhu in vsebino 2,9 milijona 
m3. Povezavo med akumulacijama predstavlja tlačni cevovod, v dolžini 2.400 m, ki je v celoti pod 
zemljo. Predvidena je izvedba 2x400 kV-daljnovodne povezava strojnice ČHE z RTP Maribor prek 
Kozjaka do trase 400 kV daljnovoda Kainachtal - RTP Maribor. 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 Uradnem listu št.12. dne 25.02.2011 objavila Uredbo o državnem prostorskem načrtu za 
črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo ČHE - RTP Maribor. V letu 2011 je bil IDP 
dopolnjen z zahtevami iz postopka DPN. Dopolnjen IDP je bil v 2011 recenziran. 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. Ta varianta strojnice je izdelana na 
nivoju IDP, z namenom potrditi tehnično  in ekonomsko najugodnejšo izvedbo na obravnavani lokaciji 
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(jašek/kaverna). Za končno odločitev so potrebne geološko in geomehanske raziskave na območju 
lokacije predlagane kaverne. Dela, ki potekajo za potrebe potrditve variante s kaverno so naslednja: 
v zaključku je razpis za izvedbo globoke vrtine 850 m, pridobljeno je soglasje lastnika, ter dovoljenje 
upravnega organa za izvedbo vrtine, razpis je bil objavljen v Uradnem listu EU, v izdelavi je PVO ter 
strokovne podlage za PVO iz področja EMS, hrupa in vibracij ter arheologije.  
 
Najpomembnejše soglasje predstavlja OVS, kot zaključek postopka CPVO oziroma nadaljevanja tega 
projekta. V preteklem letu 2011 se terenske aktivnosti na izdelavi PVO in strokovnih podlag za PVO 
ter pridobivanja zemljišč niso izvajale zaradi dogovora o prilagojeni hitrosti projekta glede na 
priporočila HSE. 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 elementi vrednosti in 
finančne konstrukcije. IDP je bil potrjen na NS DEM ter obravnavan NS HSE v letu 2008. Po dokončani 
dopolnitvi in reviziji IDP v letu 2011, ter izdelani noveli »Študije trga električne energije in produktov 
ČHE Kozjak« je bil novembra 2011 izdelan noveliran investicijski program ter predstavljen HSE. 
 
Prenova HE Zlatoličje, jezu Melje in MHE Melje 
 
Plan vlaganj na projektu prenove HE Zlatoličje je za leto 2012, predvideval za 3.7 mio EUR sredstev za 
izvedbo gradbenih del, dobavo opreme in ostalo. Realizacija posameznih postavk je bila v večini 
primerov realizirana. Odprta so ostala le še nekatera gradbena dela povezana z sanacij zgradb in 
okolice elektrarne. Ostala so odprta manjša dela pod postavko ostalo. Projekt prenove agregata 1 je 
glede montažnih del zaključen. V teku je samo še izvedba upravnega postopka, katerega zaključek se 
predvideva konec leta 2013. 
 
Obnova pretočnih polj - 1. faza 
 
Na HE Vuzenica še vedno poteka obnova obratovalne zapornice pretočnega polja 4, ki je v zaključni 
fazi montaže opreme. Izvajalec Esotech zamuja cca 4 mesece, tako da bodo dela vključno z eno 
mesečnim poizkusnim obratovanjem predvidoma zaključena v marcu 2013. Za obnovo obratovalnih 
zapornic 1 in 3 HE Vuzenica je razpis zaključen. Komisija za pregled in vrednotenje ponudb je vodstvu 
predlagala najugodnejšega ponudnika podjetje Esotech iz Velenja, kar mora potrditi še nadzorni svet 
družbe. Obnova obratovalne zapornice pretočnega polja 1 HE Dravograd, ki se je pričela v mesecu 
avgustu 2011, poteka v skladu s terminskim planom izvedbe del. Demontaža opreme obratovalne 
zapornice je zaključena. Izvaja se obnova obstoječe opreme in izdelava ter nabava nove. 
 
Prenova sistema vodenja HE Fala  
 
Procesni sistem na HE Fala je zastarel in ga ni več moč vzdrževati ali dopolnjevati. Podobno velja za 
vse sekundarne sisteme lokalne avtomatizacije, zaščite, ter turbinske in napetostne regulacije 
agregatov, ki ne ustrezajo zahtevam delovanja v EES (HSE, ELES). Projekt se je začel z izdelavo Idejnih 
rešitev sistema vodenja v letu 2010 in Idejnega projekta v letu 2011, ki mu je dal dokončen obseg, 
vrednost in potreben čas za izvedbo. Po prenovi med letom 2012 in 2015 bo na elektrarni v celoti 
zamenjana vsa sekundarna oprema in elektrarna bo vključena v daljinsko vodenje brez stalne 
obratovalne posadke kar sedaj ni možno. Na način kot velja za druge elektrarne DEM iz 1. faze in 2. 
faze prenove DEM, HE Zlatoličja in HE Formin z jezovoma in na elektrarnah na Spodnji Savi.  
 
Remonti obratovalnih zapornic pretočnih polj 
 
Dela na remontu obratovalne zapornice pretočnega polja 3 HE Vuhred so praktično zaključena. V 
spomladanskih mesecih 2013 bo po izvleku pomožnih zapornic pretočno polje predano v uporabo.  
Z remontom obratovalne zapornice pretočnega polja 4 HE Vuhred se zaradi pomanjkanja delavcev 
zamuja, tako da se bo z deli pričelo predvidoma v mesecu aprilu 2013. Kljub temu so že v letu 2012 
nabavili gumijasta tesnila in del opreme za zaščito pred preobremenitvijo ter podpisali pogodbo za 
izvedbo PKZ s podjetjem Anser. Remont pogonskih mehanizmov na pretočnih poljih 4 in 3 HE Fala je 
zaključen in predan v pogojno obratovanje. 
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3.4 SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA 
 
V družbi SENG d.o.o. je bilo za leto 2012 planiranih 11,7 mio EUR sredstev za investicije. Investicije so 
bile realizirane v višini 7,5 mio EUR oz. 64 % načrtovanih investicij. Posamezne večje investicije, ki so 
se izvajale v letu 2012 so predstavljene v nadaljevanju. 
 
Rekonstrukcija II. faza HE Doblar I, Plave I 
 
Jeseni 2009 pričeta rekonstrukcija HE Doblar I obsega postopno zamenjavo vseh treh agregatov in 
pomožnih sistemov. Dobavitelj turbine in generatorja s pripadajočo opremo je konzorcij Rudis-
Litostroj Power z glavnim podizvajalcem Končar d.d. in montažerjem Esotech d.d. Za obnovo ostale 
elektro opreme je pogodba sklenjena z Gorenjem d.d.. Gradbena dela je izvajalo Primorje d.d., 
vendar je zaradi stečajnega postopka izvajalca za gradbena dela izbran nov izvajalec RGP d.o.o. Dela 
na agregatu 3 HE Doblar I so bila zaključena septembra 2011, sledilo je pogodbeno poizkusno 
obratovanje. Novembra 2011 je bil izveden tehnični pregled za agregat 3 in pridobljeno je uporabno 
dovoljenje za funkcionalno celoto agregata 3. Po uspešnem zagonu agregata 3 se je septembra 2011 
pričela demontaža agregata 2, ki je obsegala celotno odstranitev generatorja, turbine, pred 
turbinskega zasuna in ostale elektro opreme. Opravljena so bila rušitvena gradbena dela in ponovno 
je ob betonirano novo spiralno ohišje, montirana nova turbina in generator in preostala strojna in 
elektro oprema. Izveden je bil strokovni tehnični pregled. Po opravljeni prvi sinhronizaciji oktobra 
2012 in zagonskih preizkusih na mreži se je pričelo pogodbeno poizkusno obratovanje agregata A2. V 
letu 2013 se bo nadaljevala rekonstrukcija agregata 1 v HE Doblar I.  
 
Drobne investicije 
 
Drobne investicije vključujejo planirane nakupe oz. zamenjave opreme za obratovanje, vzdrževanje in 
delovanje spremljajočih funkcij. 
 
Rekonstrukcija hidromehanske opreme na jezu Podselo 
 
V letu 2009 se je pričela rekonstrukcija hidromehanske opreme na jezu Podselo z deli na temeljni 
zapornici. Ob katastrofalnih vodah konec leta 2009 je prišlo do poškodb pragu in vodil temeljne 
zapornice. Zaradi težavnosti podvodnih del in slabe vidljivosti v vodi sanacija poškodb temeljne 
zapornice ni bila možna, zato je bila odložena montaža temeljne zapornice. Januarja 2012 pričeta 
dela podvodnega vstavljanja zagatne stene temeljnega izpusta so dokončana. Januarja 2013 so 
vzpostavljeni pogoji za pričetek sanacije temeljnega izpusta, trenutno so v teku pripravljalna dela. 
Investicija se bo nadaljevala v letu 2013 in 2014. Rekonstrukcija leve trodelne zapornice je v glavnem 
končana. Aprila 2012 je bil izveden strokovni tehnični pregled, v teku je odprava pomanjkljivosti. 
 
Zamenjava in posodobitev informacijskega sistema 
 
V okviru zamenjav in posodobitev informacijskih sistemov je bilo v letu 2012 realizirana: 

 uvedba visoke razpoložljivosti avtentikacijskega sistema RSA SecureID za dostop uporabnikov 
do računalniških zmogljivosti od zunaj. Navedena namenska rešitev je namenjena 
zagotavljanju identitete uporabnika, ki ustvarja zaupanje in razširja avtentikacijo uporabnika 
iz posameznega varnostnega ukrepa na kontinuiran model zaupanja, ki je osnova, kako se 
identiteta uporablja in kaj lahko le-ta naredi; 

 implementacija produkta Cisco Secure ACS za centralno vodenje avtentikacije dostopa 
(politik dostopa), tako za dostop do omrežja in upravljanje naprav. Naveden produkt podpira 
oz. omogoča široko paleto scenarijev dostopa, vključno z brezžičnim omrežjem, 802.1x žično 
in oddaljeni dostop. Namenjen je obvladovanju varnostnih tveganj in tveganj nepooblaščenih 
dostopov do računalniških zmogljivosti; 
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 uvedba produkta Juniper Junos za zagotavljanje SSL VPN povezljivosti, nadzora dostopa  do 
omrežja in pospeševanje aplikacij za pooblaščene uporabnike prek enotnega združenega 
prehoda (Gateway). Namenjen je obvladovanju varnostnih tveganj in zagotavljanju varnega 
oddaljenega dostopa do rač. zmogljivosti v omrežju v usklajeni povezavi s produktom Cisco 
Secure ACS; 

 izvedba prehoda iz ti. »native« baze podatkov IS Dynamics Nav za podporo finančno 
računovodskega procesa na relacijsko bazo podatkov MS SQL; 

 razmejitev poslovnih in tehničnih računalniških storitev na novo zasnovanih navideznih 
strežniških gručah (ang. Clusters); 

 nadzorni svet je podal soglasje k pričetku uvedbe visoke razpoložljivosti vseh računalniških 
storitev in ključnih podatkov. Investicija je v fazi priprave razpisne dokumentacije. 

  razširitev brezžičnega omrežja na lokacijo Solkan in uvedba namenskega brezžičnega 
omrežja za »pametne telefone« z razširitvijo proti virusne zaščite na mobilne pametne 
naprave (TMMS). 

 implementacija protokola 802.1x v omejenem obsegu v omrežju SENG. 
 
 
Odzračevalna cev I. faza na 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.v. Na osnovi 
dodelanega in umerjenega matematičnega in fizičnega modela je projektant v letih 2010 in 2011 
pripravil možne rešitve problema prehodnih pojavov z dograditvijo novega vodostana. 
Na podlagi analiz, izračunov ter meritev na fizičnem modelu hidravličnega sistema ČHE so se pri 
odpravi problematike prehodnih pojavov nakazale kot najugodnejše naslednje rešitve: varianta 
rešitve z odzračevalno cevjo I. faza, varianta rešitve z dogradnjo vodostana II. Faza. Rešitev z 
dodajanjem zraka v sistem oz. z izvedbo odzračevalne cevi I. faza je pomenil bistveno cenejši ukrep. 
Na osnovi pridobljenega gradbenega dovoljenja št. 35105-60/2011-TŠ/HČ z dne 30.9.2011 se je 
pričela izvedba I. faze rešitve problematike prehodnih pojavov. Vsa dela so bila izvedena do konca 
leta 2011. Manjša zaključna dela so se izvedla do marca 2012, v juniju je bil izveden strokovni 
tehnični pregled. Od aprila 2012 so se intenzivno izvajale meritve na prototipu odzračevalne cevi in 
na objektu vodostana, ki so služile kot podlaga za potrditev ustreznosti tehnične rešitve. Dokončna 
potrditev ustreznosti tehnične rešitve je podana kot dograditev fizičnega modela glede na dejansko 
izvedeno stanje odzračevalne cevi. Prvi rezultati, ki potrjujejo ustreznost rešitve, so bili podani v 
decembru 2012, končno poročilo bo pripravljeno v prvi polovici leta 2013. 
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3.5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 
 
V družbi TEŠ d.o.o. so bile v letu 2012 investicije planirane v skupni višini 380,8 mio EUR. Za investicije 
je bilo porabljenih 353,4 mio EUR sredstev. V letu 2012 je bilo realizirano 93 % investicij predvidenih 
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 
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 %. 
 
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 so naslednji: 

 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 
 
Novelacija investicijski programa v letu 2012 
 
Za naložbo v izgradnjo bloka 6 TEŠ je bil v septembru 2012 izdelan noveliran investicijski program 
postavitev bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj Rev. 5 (NIP 5) za katerega je bilo 
pridobljeno soglasje Nadzornega sveta HSE in soglasja Nadzornega sveta družbe. Za NIP 5 je bila s 
strani priznane revizijske hiše izdelana tudi Recenzija noveliranega investicijskega programa 
»Postavitev bloka 6 moči 600 MW v TE Šoštanj«. 
V NIP 5 so vključene vse zahteve in predlogi, ki izhajajo iz dopisov in sklepov Ministrstva RS za 
infrastrukturo in prostor in Vlade Republike Slovenije. Še posebej so upoštevani sklepi 3. redne seje 
Vlade RS z dne 23.02.2012, na kateri je vlada sprejela naslednje sklepe: 
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 investitor mora opraviti pogajanja z vsemi dobavitelji s ciljem znižanja vrednosti iz NIP 4 in jih 
čim bolj približati vrednostim iz NIP 3, pri čemer morajo biti v končni vrednosti zajeti vsi 
stroški (npr. stroški povezovalnega voda za priključitev na elektroenergetski sistem), 

 med Premogovnikom Velenje d.d. in Termoelektrarno Šoštanj d.o.o. mora biti pred 
odobritvijo državnega poroštva sklenjena pogodba o dolgoročni dobavi lignita po maksimalni 
ceni iz NIP (2,25 EUR/GJ), 

 investitor mora zagotoviti dokončanje projekta po priloženem terminskem načrtu, 

 zagotovljeni morajo biti vsi pogoji za doseganje donosnosti projekta v skladu s sektorsko 
politiko za področje energetike, 

 izpusti emisij Co2 morajo biti omejeni v skladu z investicijskim programom. 
 
Aktivnosti v letu 2012 
 
Zaradi časovnega zamika pri pridobivanju državnega poroštva za posojilo, ki ga TEŠ najame pri EIB v 
višini 440 mio EUR, so bile v letu 2012 aktivnosti prvenstveno usmerjene v pridobivanje zadostnih 
virov financirana za projekt Blok6. 
 
Zaradi zamude pri izdaji Okoljevarstvenega dovoljenja so se s petmesečno zamudo začela tudi 
gradbena dela. V mesecu februarju 2012 je TEŠ podjetju Alstom predal področje kotlovnice 
nadomestnega bloka 6 in Alstom je začel s pripravami na montažo. V marcu je pričel z montažo 
glavne jeklene konstrukcije kotlovnice bloka 6, ki jo je v septembru že uspešno zaključil. 
 
H glavni pogodbi za dobavo glavne tehnološke opreme so bili v letu 2012 med TEŠ in ALSTOM 
podpisani naslednji aneksi: 

 Aneks št. 4 je bil podpisan 3.1.2012 (pravica Alstoma do suspenza pogodbe, podaljšanje 
pogodbenega roka, prialgoditev plačil, nadomestilo za zamudo za naročilo mobilizacije za 
montažo sekundarne jeklene konstrukcije za vsak dan po 15.2.2012) 

 Aneks št. 5 je bil podpisan 4.6.2012 (kontrolne točke glede pridobivanja državnega 
poroštva/Control points for sovereign guarantee) 

 Aneks št. 6 je bil podpisan 2.7.2012 (kontrolne točke glede pridobivanja državnega 
poroštva/Control points for sovereign guarantee) 

 Aneks št. 7 je bil podpisan 30.10.2012 (dogovorjena je kapica na pribitek za stroške 
montažnih del (16.5 mio EUR). V zameno se je bil TEŠ prisiljen odpovedati določenim 
zahtevkom – sprememba designa vodnih črpalk, neuspeli  in odpovedani testi, zahtevki na 
področju zagotavljanja in preverjanja kakovosti. Alstom ni zavezan zaradi zamude k plačilu 
pogodbenih kazni do 16,5 mio EUR. Dogovorjen je način plačevanja montažnih del; 

 Aneks štev. 8 je bil podpisan 3.12.2012 – sprememba plačilnega plana. Alstom je od 
1.11.2012 dalje uvedel suspenz izvajanja pogodbenih obveznosti oziroma aktivnosti zaradi 
neizpolnitve TEŠ-evih obveznosti iz Aneksa št. 6. V okviru zaustavitve oz. upočasnitve procesa 
demobilizacije je bila dogovorjena vsebina Aneksa št. 8 –sprememba plačilnega plana. 

 
Dne 19.3.2013 je Alstom pisno obvestil TEŠ o ukinitvi suspenza pogodbe, ki je trajal od 1.11.2012 do 
14.3.2013, ko je TEŠ poravnal vse zapadle obveznosti do Alstoma. Z dobaviteljem Alstoma potekajo 
redne delavnice vsaj enkrat mesečno, na katerih se preverjajo opravljene aktivnosti in usklajujejo 
posamezne dejavnosti. Z izvajalcem za dobavo naprave za RDP potekajo vse aktivnosti v skladu s 
pogodbo in terminskim planom. Septembra 2011 so se pričela gradbena dela. Vsa ključna oprema in 
materiali za RDP 6 so naročeni in se izdelujejo, precej opreme in materiala pa so se pričela maja, 
najprej na pralniku in jekleni konstrukciji, nato pa še na ostalih tehnoloških posodah znotraj objekta. 
Dela potekajo po veljavnem terminskem načrtu. V skladu s terminskim načrtom so bila v maju 
zaključena gradbena dela lupine hladilnega stolpa za nadomestni blok 6. Hladilni stolp je visok 164 m 
in je najvišji tovrstni objekt v Sloveniji. Projekt HS 6 se sestoji iz dveh povezanih delov in sicer iz 
hladilnega stolpa z opremo in črpališča (v GTO objektu) s hladilnimi cevovodu. V teku je montaža 
opreme. 
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V letu 2011 je bil na spletni strani TEŠ in EBRD objavljen razpis za gradbena dela za glavni tehnološki 
objekt bloka 6. Razpis je bil objavljen tudi v Evropskem uradnem listu. Za izvedbo gradbenih del za 
glavni tehnološki objekt bloka 6 je bila aprila 2011 z družbo Primorje d.d. kot izvajalcem sklenjena 
pogodba. V novembru 2011 je bil zaradi potrebe po tekoči izvedbi del podpisan Aneks 1, s katerim je 
dela po osnovni pogodbi prevzel nov izvajalec konzorcij Primorje/RGP. V juniju 2012 je bil podpisan 
Aneks 2 za dodatna nepredvidena dela. Nad vodilnim konzorcijskim partnerjem, Primorjem je bil 
21.6,2012 uveden stečajni postopek. V februarju 2013 je TEŠ pisno obvestil banko EBRD o nastali 
situaciji glede Primorja v stečaju in o njegovem odstopu od pogodbe. V letu 2012 so bili objavljeni 
razpisi in izbrani izvajalci del za: 

• transport premoga, 
• pripravo vode, 
• gradbena dela za ostale pomožne objekte 
• 400kV stikališče (GIS) 
• pripravo in transport produktov 
• skladišče amonijačne vode 
• gradbene inštalacije 
• tehnološke povezave 

 
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. do konca leta 2012 nakazal 
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 država izda državno poroštvo za 440 mio EUR kredita, za 110 mio EUR 
kredita pa investitor banki predložil bančno garancijo.  
 
Takoj po podpisu posojilne pogodbe sta TEŠ in EIB pričeli s postopkom za sprejem zakona o poroštvu 
države za posojilo EIB. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz dolgoročnega posojila v 
višini 440 mio EUR, ki ga najame TEŠ d.o.o. pri EUB, za financiranje projekta postavitve 
nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v TEŠ (ZPODPTEŠ) je bil v DZ RS sprejet dne 18.7.2012 in je 
stopil v veljavo dne 1.8.2012. Dne 30.11.2012 sta bili podpisani dve pogodbi in sicer : med TEŠ, MF in 
MZIP Pogodba za ureditev medsebojnih razmerij v zvezi s projektom postavitve nadomestnega bloka 
6 in med TEŠ in MF Pogodba o načinu in pogojih zavarovanja poroštva Republike Slovenije. 
 
Poroštvena pogodba med RS in EIB za dolgoročni kredit v višini 440 mio EUR je bila podpisana 
7.12.2012. Poroštveno pogodbo med RS in EIB je moral v skladu s standardnimi postopki ratificirati še 
Državni zbor RS. Zakon o ratifikaciji poroštvene pogodbe med RS in EIB (TEŠ – Termoelektrarna 
Šoštanj/B) (MPEIBTEŠ) je bil v DZ RS sprejet dne 21.12.2012 in je stopil v veljavo 30.12.2012. EIB je od 
Republike Slovenije v januarju 2013 prejela vse potrebno za veljavnost poroštva države za 440 mio 
EUR posojila za TEŠ za projekt blok 6, zato je TEŠ pri EIB banki v mesecu januarju  2013 sprožil 
postopke za črpanje posojila. Vse potrebne pogoje za črpanje posojila so strokovne službe EIB 
preverile in odobrile ter zahtevek posredovale v odločanje svetu direktorjev EIB. Na podlagi pozitivne 
odločitve direktorjev EIB banke, je TEŠ dne 14.3.2013 prejel 440,0 mio EUR dolgoročnega posojila. 
Posojilo je bilo porabljeno za plačilo zapadlih obveznosti do dobaviteljev glavne tehnološke opreme 
za blok 6-Alstoma in vračilo premostitvenih kreditov najetih pri HSE. 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 in druga v vrednosti 117,5 mio EUR 19.3.2013. 
V začetku februarja 2013 je HSE vplačal vložek družbenika v višini 18.922.500 EUR, ki je bil načrtovan 
v letu 2012. 
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V Poslovnem načrtu za leto 2012 je bilo za vlaganja v nadomestni Blok 6 predvidenih 374.563.490 
EUR, dejansko je bilo vloženo 351.485.749 EUR. Od tega: 

 274,7 mio EUR za glavno tehnološko opremo, 

 31,7 mio EUR za RDP, 

 21,0 mio EUR za stroške financiranja, 

 8,4 mio EUR za GPO, 

 6,3 mio EUR za pripravljalna dela, 

 5,0 mio EUR za hladilni sistem, 

 3,5 mio EUR za stroške investitorja, 

 0,9 mio EUR za ostala gradbena dela in opremo. 
Realizirana vlaganja v letu 2012 dosegajo 94% načrtovanih vlaganj. V investicijo nadomestnega bloka 
6 je bilo do konca leta 2012 vloženo 903.493.898 EUR (vključen dani avans Alstomu). 
 
 
Vlaganje v zanesljivost proizvodnje 
 
Za vlaganje v zanesljivost proizvodnje, so v letu 2012 načrtovali 5.150.000 EUR, porabili pa 1.275.826 
EUR, kar predstavlja 25 % načrtovanih vlaganj. Zaradi spremembe načina priključitve bloka 6 na 
omrežje, ki je vezan tudi na priključitev bloka 5, se je koncept spremenil tako po tehnični izvedbi, 
kakor tudi terminsko. Glede na to, da je blok 5 povezan na 220 kV omrežje šele po začetku 
obratovanja bloka 6, je prišlo do spremembe koncepta vlaganj v zanesljivost proizvodnje. To je tudi 
vzrok nizke realizacije planiranih investicij. Analiza po projektih: 

 za zbirni bazen odpadnih voda je bilo v letu 2012 načrtovano 1.000.000 EUR, realizirano pa 
904.067 EUR, kar znaša dobrih 90 % načrtovane vrednosti. Projekt je po gradbeni strani 
zaključen, v letu 2013 sledi še izvedba tehnološkega dela; 

 obnova deponijskega stroja je bila izvedena v načrtovanem obsegu. Realizacija je znašala 
348750 EUR. 

 
 
Investicijsko vzdrževanje 
 
V letu 2012 je bila zaračunana dokončna prilagoditev cene za vzdrževalna dela ravni B v letu 2011 na 
PT 52 v višini 199.082 EUR, kar je skladno s pogodbo o preventivnem vzdrževanju. 
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3.6 TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE 
 
V letu 2012 je družba načrtovala investicije v višini 2,5 mio EUR. Naložbe so bile realizirane v višini 1,1 
mio EUR oz. 44 % planirane vrednosti. Večje investicije, ki so se izvajale v družbi v letu 2012 so 
opisane v nadaljevanju.  
 
Vlaganje v zanesljivost obratovanja 
 
V času remonta so se izvedle naslednje investicije v povečanje zanesljivosti delovanja bloka: 

 dobava in montaža stikalnega in komunikacijskega bloka za krmiljenje nizkonapetostnih 
naprav elektrostatičnega filtra št. 1 in št .2 , 

 dobava in montaža strojne opreme elektrostatičnega filtra št. 1 in št. 2, ki je vključevala 
opremo za dodatno stresanje vhodne in izhodne rešetke na obeh EF, 

 dobava in montaža krmilne omare za prikaz stanja glavnih ventilov obeh napajalnih pred 
črpalk in črpalk, 

 dobava in vgradnja šamotne opeke za obzidavo 150 m2  zidu v drugem vleku kotla, 

 dobavo in montaža odsekov membranskih cevi v okolici vodnih izpihovalcev žlindre. 
 

V proučevanem obdobju so opravili še: zamenjavo električnih razdelilcev v črpališču Č4, Č5 in Č6 na 
sistemu vodne oskrbe TET, izvedbo sistema zajemanja odpadnih vod, zamenjavo el. motorja obtočne 
črpalke NRDP, uredili brezžično komunikacijo za KRB in uredili krmiljenje in nadzor TR v Lakonci. 
Večina načrtovanih del, povezanih z zanesljivostjo obratovanja za leto 2012, zaradi nesprejete 
odločitve lastnika o nadaljnji usodi TET, ni bila izvršena. Zaradi vse pogostejših okvar pomembnih 
vitalnih delov proizvodnega objekta pa to odločitev potrebuje družba čim prej. 
 
Ekologija 
 
Nadaljujejo se dela na južnem delu deponije. V okviru obratovalnega monitoringa je potrebno urediti 
merilna mesta in dostop do njih ter zamenjati nekatere merilnike za NOx in SO2. Prav tako bo del 
sredstev namenjen ureditvi merilnih mest na iztokih industrijske odpadne vode. V letu 2012 je bila 
zaključena študija deleža velikih nepremičnih virov v Zasavju od leta 1995 do leta 2010, kjer je 
prikazana raba goriv po sektorjih in delež njihovih emisij v korelaciji z kakovostjo zunanjega zraka. 
Dokončuje se izgradnja usedalnika, ta dela so se pričela v letu 2011. 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 v TET je Rudis izdelal Investicijski program (IP) 
Prenova bloka 4. Narejena je bila študija«Priprava poslovnega modela in možnosti njegove aplikacije 
pri ustanovitvi in organizaciji rudarskega podjetja – rudnik Brnica. Za namen daljinskega ogrevanja 
Zasavja je bila narejena novelacija pred investicijske zasnove (PIZ) in izdelano končno poročilo Analiza 
vpliva izvedbe daljinskega ogrevanja TET. 
 
Plinsko parna elektrarna 
 
Vlada RS je dne 19.7.2012 sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu (DPN) za plinsko parno 
elektrarno v TET. Postopek izdelave DPN se je začel 15.7.2009 s sklepom vlade RS. Uredba določa 
načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti 
posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj in prestavitev 
gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev 
nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščin, ohranjanja 
narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države 
ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorskih ureditev, druge 
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pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta ter dopustna odstopanja. Sočasno s 
pripravo DPN se izdelujejo strokovne podlage kot so idejne zasnove tehnologije in okoljsko poročilo. 
V letu 2012 smo planirali sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PGD (nadomestni objekt), 
odkup zemljišč in stavbe na desnem bregu Save in izdelavo poročila o vplivih na okolje. Za ta namen v 
letu 2012 ni bilo porabljenih nobenih sredstev. Vsa potrebna dokumentacija za državni prostorski 
načrt je bila izdelana že v predhodnih letih, po sprejemu uredbe pa z aktivnostmi na tem projektu 
nismo nadaljevali, ker ni bila sprejeta odločitev lastnika o nadaljevanju.  

 
 
3.7 PREMOGOVNIK VELENJE 
 
V letu 2012 je družba Premogovnik Velenje d.o.o. načrtovala naložbe v višini 23,6 mio EUR. Naložbe 
so bile realizirane v višini 22,3 mio EUR kar predstavlja 95 % realizacijo gospodarskega načrta. Večje 
naložbe po posameznih skupinah investicij so prikazane v nadaljevanju. 
 
Oprema za odkope 
 
Največje naložbe so bile namenjene posodobitvam odkopne opreme. Največjo investicijo predstavlja 
nabava opreme za odkopne in smerne verižne transporterje. Največji del predstavlja nabava novega 
smernega in odkopnega verižnega transporterja ter ostale potrebne opreme kot so verige in patentni 
členi, reduktorji, žlebovi ipd. Druge večje nabave so bile: oprema za hidravlično podporje, oprema za 
odkopne stroje in krmilna ter energetska oprema.  
 
Oprema za pripravska delovišča 
 
Za pripravska delovišča smo izvajali nadomeščanje iztrošene opreme in posodobitev opreme za 
transport premoga. Največjo postavko v tej skupini predstavlja jamsko jekleno ločno podporje. 
Nabavljena je bila še oprema za natezalne postaje transporterjev s trakom, rezervni deli za 
napredovalne stroje ter razna manjša oprema oz. stroji potrebni za izdelave jamskih prog in jamskih 
objektov. 
 
Gradbeni objekti jama 
 
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. Potekala je izdelava in 
izolacija jamskih prog v severnem delu jame Preloge in v jami Pesje. Na pripravskih deloviščih 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 
 
V okviru te skupine se izvaja največje investicija na Premogovniku Velenje »Racionalizacija glavnega 
odvoza« (jašek NOP II ). V letu 2012 so se intenzivno nadaljevala dela za izgradnjo novega izvoznega 
jaška na novi lokaciji, bližje odkopnim poljem NOP II. Izvedena so bila elektro pripravljalna dela in 
dela za zagotovitev infrastrukture (elektrika, voda, komprimirani zrak) nadaljevala so se rudarska 
gradbena dela pri globljenju jaška NOP II. Ob koncu leta 2012 je bila izkopana globina jaška 59 m. V 
tem sklopu se je sproti izdeloval tudi pohodni oddelek jaška. Realizacija na področju zunanjih 
gradbenih objektov je pod planirano vrednostjo. Razlog za nižjo realizacijo je manjši obseg izvedenih 
del v okviru investicije jašek NOP II. Zaradi neugodnih, nepredvidenih geoloških pogojev pri globljenju 
jaška, napredki niso bili takšni, kot so bili načrtovani. Celotna predračunska vrednost investicije znaša 
34,7 mio EUR. Do 31.12.2012 je znašala skupna vrednost izvedenih del 4,2 mio EUR od tega so dela v 
letu 2012 znašala 1,9 mio EUR.  
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Oprema za infrastrukturo 
 
Za potrebe odvodnjavanja in zagotavljanja tehnološke vode v jami, so bili nabavljeni cevovodi in 
merilci 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. Nabavljeni so bili spojni materiali in tesnila za spajanje 
cevovodov in posodobljen je bil sistem protipožarne varnosti. V tej skupini so bile izvedene večje 
investicije v elektro opremo kot so sekundarno zaščitno stikalo in energetski transformator.  
 
Oprema za transport materiala 
 
Nabavljeni so bili vitli ter ostala opremo za transport materiala t.j. tirnice, vozički, palete, dvižne 
grede idr. 
 
Oprema za transport premoga in klasiranje 
 
V tej skupini je bilo izvedeno vzdrževanje transporterjev s trakom za odvoz premoga. 
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4 SKUPINA GEN  

 
V skupini GEN so tri neposredno povezane družbe in matična družba v letu 2012 načrtovale 
investicije v višini 202,0 mio EUR. Za naložbe je bilo porabljenih 74,5 mio EUR oz. 37 % planiranih 
naložb. Investicije, ki so bile realizirane v letu 2012 v skupini GEN so opisane v nadaljevanju po 
posameznih družbah. 
 

 
4.1 GEN ENERGIJA d.o.o.   
 
Krovna družba Gen energija d.o.o. je v letu 2012 načrtovala naložbe v višini 115,1 mio EUR. Investicije 
so bile realizirane v višini 5,7 mio EUR oz. 5 % načrtovanega. Pregled investicij za katere je družba 
namenila največ sredstev je prikazan v nadaljevanju. 
 
Razširitev proizvodnih zmogljivosti JEK - odkup zemljišč  
 
Vlada RS je oktobra 2006 sprejela »Resolucijo o ključnih nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 
od 2007 do 2023 (ReNEP)« ter med ukrepe in projekte, ki podpirajo doseganje trajnostnega razvoja 
Slovenije, uvrstila tudi možnost izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne Krško. S tem je Vlada RS 
izkazala jasen interes in usmeritev pri reševanju energetske prihodnosti Slovenije. V Sloveniji se 
soočamo tudi z relativno visoko starostjo energetskih objektov, ki jih bo v prihodnje treba 
nadomestiti, hkrati pa se vse bolj zavedamo tudi vplivov na okolje ter s tem povezanega 
uresničevanja podnebno energetskega paketa EU. Vse to narekuje razmišljanje o opciji načrtovanja 
razširitve proizvodnih zmogljivosti jedrske elektrarne Krško z izgradnjo nove enote, kar potrjuje tudi 
osnutek Nacionalnega energetskega programa (v nadaljevanju: NEP), ki je bil v letu 2011 predan v 
javno obravnavo in čezmejno presojo vplivov. Ta namreč predvideva v vseh scenarijih dolgoročno 
ohranjanje proizvodnje električne energije v jedrski elektrarni v Krškem, ki se v različnih scenarijih 
osnutka NEP zagotavlja s podaljšanjem obratovanja obstoječe elektrarne in z izgradnjo nove jedrske 
elektrarne ter s sočasnim obratovanjem obstoječe in nove jedrske elektrarne. Načrtovani drugi blok 
jedrske elektrarne bi imel inštalirano moč med 1100 in 1600 MWe. NEP predvideva zaključek gradnje 
nove enote in priklop na omrežje med letoma 2020 in 2030, z najverjetnejšim začetkom obratovanja 
do leta 2025. V letu 2010 je bila na Ministrstvo za gospodarstvo oddana Vloga za izdajo energetskega 
dovoljenja kot prvi izmed dokumentov v procesu odločanja. Vloga je bila opremljena z vsemi 
potrebnimi prilogami in podprta z obsežno novelirano pred investicijsko zasnovo. Priloženo ji je bilo 
tudi načelno mnenje ELES-a o priklopu objekta na prenosno omrežje RS. Projekt je prešel v fazo, ko je 
za njegovo nadaljevanje potrebno pridobiti odločitev lastnika za nadaljevanje projekta JEK2 in 
začetek postopka umeščanja objekta v prostor. Do sedaj so bile za projekt JEK2 opravljene vse tiste 
strokovne študije, ki omogočajo utemeljeno širšo politično in družbeno razpravo o energetski 
prihodnosti Slovenije in o nadaljnji vlogi izkoriščanja jedrske energije. Skladno s poslovnim načrtom je 
GEN odkupil zemljišča in izvedel nadomestne gradnje za preselitev občanov v Vrbini. Vrednost 
odkupa zemljišč in nadomestnih gradenj je znašala 2,5 mio EUR. Z navedenimi aktivnostmi bo GEN 
pripomogel k boljšemu sožitju obstoječe jedrske elektrarne s prebivalstvom, lokalnimi podjetji in 
oblastmi, kot tudi povečal možnosti izvedbe projekta razširitve zmogljivosti JEK.  
 
Nakup kapitalskih deležev in dokapitalizacije 
 
Glede na hitro rast poslovanja se je pojavila potreba po zagotavljanju kapitalske ustreznosti družbe 
GEN-I, zato je bila v decembru izvedena dokapitalizacija družbe v vrednosti 2,0 mio EUR.  
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Projekt izgradnje HESS – Hidroelektrarne na spodnji Savi 
 
S prenosom pravice do deleža v Skupnem podvigu HESS z dnem 1. 1. 2008 je GEN neposredno vstopil 
v projekt izgradnje HESS. Vplačila v HESS so določena z Družbeno pogodbo, o njihovi višini pa se 
odloča na letni skupščini družbe. V letu 2012 je GEN skladno z družbeno pogodbo HESS vplačal 0,8 
mio EUR dodatnih vložkov. Vplačila so se pričela z mesecem aprilom in zaključila z mesecem 
avgustom. Sprva je bila načrtovana večja vrednost vplačil družbenikov za leto 2012, vendar so bila ta 
zaradi bistvenega zamika pri gradnji akumulacijskega bazena HE Krško in izdelavi državnega 
prostorskega načrta za HE Brežice ter zakonodajnih sprememb zmanjšana za zneske v mesecu 
septembru, oktobru in novembru. 

 
 
4.2 SAVSKE ELEKTRARNE    
 
Družba SEL d.o.o. je za leto 2012 planirala investicije v višini 15,4 mio EUR. Investicije so bile 
realizirane v višini 4,5 mio EUR oz. 29 %. Posamezne večje investicije so predstavljene v nadaljevanju. 
 
Zamenjava in posodobitev relejne zaščite HE Vrhovo 
 
V začetku leta 2012 je bil izveden postopek izbire ter podpisana pogodba z najugodnejšim 
ponudnikom. Sledilo je usklajevanje rešitev z izvajalcem in projektantom. V drugem kvartalu leta je 
bila dokončana PZI dokumentacija, izvedeni so bili tovarniški prevzemi omar zaščite za vse tri 
agregate (AG1, AG2 in AG3). Oprema je bila dostavljena na objekt in v etapah (po agregatih) do konca 
junija tudi nameščena, preizkušena in spuščena v poskusno obratovanje. V mesecu juliju je bil 
opravljen še tovarniški prevzem, montaža in spuščanje v pogon opreme zaščite mrežnega 
transformatorja ter izveden preizkus nove zemljo stične zaščite agregatov in 6,3 kV zbiralk. Izdelana 
in predana je bila PID dokumentacija, prav tako tudi poročilo EIMV o testiranjih AG1 in končna 
strokovna ocena za vse tri agregate in energetski transformator. Investicija je bila uspešno in v roku 
zaključena. 
 
Nadgradnja sistema vodenja vseh HE 
 
Pogodba z izvajalcem je bila podpisana v januarju. V prvem kvartalu je izvajalec naročal potrebno 
strojno opremo in pripravil programsko opremo za čim hitrejšo izvedbo nadgradnje na terenu. 
Najprej se je nadgradnja sistema vodenja uspešno izvedla na HE Vrhovo v drugi polovici aprila, kar je 
bil tudi pogoj za začetek izvedbe projekta zamenjave zaščitnih sistemov v tej HE. V HE Moste je bila 
nadgradnja uspešno izvedena in preizkušena v drugi polovici septembra, v HE Medvode pa je bila 
končana v mesecu oktobru. Z izvedbo poenotenja sistemov tako lokalnega kot daljinskega vodenja na 
vseh hidroelektrarnah v SEL je dosežen enoten inženiring vseh elektrarn, poenotena so vsa inženirska 
orodja ter enoten uporabniški vmesnik v centru vodenja in na posameznih operaterskih mestih po 
elektrarnah. S samo izvedbo pa se je tudi precej povečala IT varnost in podaljšala življenjska doba. 
 
Zamenjava tlačne naprave za potrebe pretočnih polj HE Mavčiče 
 
Po izbiri projektanta sta bili obdelani dve variantni idejne rešitve delovanja hidravličnega sistema na 
pretočnih poljih. V pomoč pri izbiri ustrezne variante je bil izveden tudi strokovni ogled HE Lešče na 
Hrvaškem, ki ima vgrajen sistem s hidravlično izravnavo pomika zapornic. Na osnovi predloženih 
rešitev in ostalih dejstev je bilo na skupnem sestanku SEL odločeno v prid varianti s hidravlično 
izravnavo pomika zapornic, ki v Sloveniji še ni bila uporabljena. V nadaljevanju je bila izdelana 
dokumentacija za razpis na osnovi katere je bil izveden postopek za izbiro najugodnejšega ponudnika. 
Pogodba z izvajalcem je bila podpisna junija 2012. Nova tlačna naprava je bila tovarniško prevzeta v 
prvi polovici avgusta, takoj zatem pa je izvajalec pričel z aktivnostmi na terenu. Sočasno je bila 
prilagojena tudi elektro oprema vodenja in nadzora pretočnih polj. Funkcionalni preizkusi nove tlačne 
naprave, elektro opreme in opreme, vezane na pretočno polje 2, so bili zaključeni do septembra, ko 
je bilo izvedeno tudi šolanje obratovalnega osebja, zapisniški prevzem in zagon nove opreme v 
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poskusno obratovanje. Dela na pretočnem polju 1 so bila zaključena v začetku novembra. V sklopu 
tega projekta je tudi izvedba AKZ servo cilindrov za pomik segmentov na obeh pretočnih poljih. Do 
konca oktobra so bili obnovljeni trije servo cilindri od štirih. Po večjem deževju in nastopu visoke 
vode v mesecu novembru je bilo odločeno, da bo zadnji servo cilinder obnovljen v začetku 
naslednjega leta, ko bodo za to ustrezni vremenski pogoji. 
 
Posodobitev dvižnih mehanizmov dvigal HE Mavčiče 
 
Izvajalec je junija začel z deli na obnovi portalnega in mostnega dvigala. Dela so bila zaključena v 
juliju, ko so bili izvedeni funkcionalni preizkusi novo vgrajene opreme in šolanje vzdrževalnega 
osebja. V juliju je bil na obeh dvigalih opravljen tudi pregled obnovljenih dvižnih mehanizmov s strani 
pooblaščene inštitucije ZVD. V septembru se je izvedla obnova čistilnih grabelj in hidravlične roke na 
čistilnem stroju. Pregled čistilnega stroja s strani pooblaščene inštitucije je bil opravljen. 
 

 
4.3 TERMOELEKTRARNA BRESTANICA 
 
V družbi TEB d.o.o. so bile investicije za leto 2012 planirane v višini 9,5 mio EUR. Realizirane so bile v 
višini 6,0 mio EUR oz. 64 %. Večje investicije družbe so predstavljene v nadaljevanju. 
 
Rekonstrukcija črpališča na potoku z izgradnjo cevovoda 
 
Skladno z zaključki študije požarnega varstva s strani pooblaščene ustanove, ki je bila izdelana v letu 
2002, je bilo potrebno izvesti rekonstrukcijo črpališča požarne in tehnološke vode, ki predvideva 
implementacijo najnovejših standardov s področja varstva pred požarom in pomeni bistveno 
izboljšanje protipožarne zaščite naprav v TEB. Rekonstrukcija je obsegala poseg v gradbene objekte, 
zamenjavo črpalk, ventilov, cevovodov in strojnih inštalacij ter zamenjavo elektro opreme, vključno z 
zamenjavo krmilnega sistema. V letu 2003 je bila v zvezi s tem že sklenjena pogodba za izdelavo 
primerjalne študije ter PGD in PZR. Na osnovi primerjalne študije se je TEB odločil za varianto, ki 
predvideva izgradnjo črpališča na območju elektrarne in uporabo požarne vode kot vir za obstoječe 
zajetje v hladilnem stolpu. Konec leta 2011 je bilo na osnovi izdelane projektne dokumentacije 
pridobljeno gradbeno dovoljenje za izvedbo projekta, v prvem kvartalu 2012 pa so bili izdelani 
projekti za izvedbo ter razpisna dokumentacija za izvedbo projekta. Na podlagi izdelane razpisne 
dokumentacije je bil izveden razpis za izbor izvajalca. Na podlagi evaluacije ponudb, je bil kot 
najugodnejši ponudnik izbrano podjetje IBE d.d. iz Ljubljane. Izvedba rekonstrukcije črpališča požarne 
in tehnološke vode se pričela v začetku avgusta 2012. Do konca leta 2012 so bila izvedena gradbeno 
obrtniška dela izgradnje novega črpališča in skladišča ter izvedba cevovoda. To pomeni, da se bo del 
projekta izvedel v letu 2012, del pa v letu 2013. V mesecu avgustu in septembru so stekle aktivnosti 
na področju izdelave projektne dokumentacije za izvedbo projekta, ureditev gradbišča, rušitev 
obstoječega skladiščnega objekta ter aktivnosti na področju prestavitve kinete in izgradnje temeljev 
ter sten za objekt črpališča požarne vode in skladišča. Do konca leta je bila dokončana vsa projektna 
dokumentacija za izvedbo in večina gradbenih del vključno s cevovodom, pričela pa se je tudi izvedba 
instalacijskih del v novem črpališču požarne vode. 
 
Zamenjava plinskih blokov PB 1-3 
 
V obdobju poročanja so se nadaljevala pripravljalna dela na projektu »Zamenjava plinskih blokov PB 
1-3 3x23 MW«, in sicer v smislu umeščanja objekta v prostor, ki zajema izdelavo in sprejem Odloka o 
občinskem podrobnem načrtu za ureditev skupnega pomena: območje TEB, vključno z izdelavo 
Celovite presoje vplivov na okolje. Poleg tega se je zaključila izdelava investicijsko tehnične 
dokumentacije DZR (dokumentacija za razpis) za glavno tehnološko opremo (LOT 1), ki je osnova za 
pridobitev vseh ostalih vhodnih podatkov, ki so potrebni za nadaljnje projektiranje. Na osnovi 
podpisane pogodbe za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja pa so se pričele 
aktivnosti tudi na področju pridobivanja gradbenega dovoljenja.  
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Generalni remont plinskega bloka PB4 
 
Po izvedbi generalnega remonta (C inšpekcije) na PB5, ki je bil izveden v letu 2009 se je, glede na 
obratovalne razmere, pojavila potreba po izvedbi generalnega remonta na PB4 v letu 2012. Zaradi 
ugodnih razmer v EES RS in s tem posledično manjšega angažiranja agregatov v TEB je bila sprejeta 
odločitev o prestavitvi roka generalnega remonta PB4 na leto 2012. Zaradi dolgih dobavnih rokov 
rezervnih delov so določene pripravljalne aktivnosti stekle že v prejšnjem letu. V letu 2012 pa so se v 
izvajale aktivnosti v zvezi s sklenitvijo pogodbe za izvedbo storitve generalnega remonta (Alstom - 
TEB) ter aktivnosti za sklenitev pogodb s podizvajalci TEB, ki sodelujejo pri izvedbi generalnega 
remonta plinskega bloka PB4. Slednji se je pričel septembra in zaključil oktobra 2012 z izvedbo 
poskusnega obratovanja in kontrolnih meritev, ki so jih izvedli predstavniki Fakultete za strojništvo, 
Ljubljana in EIMV Ljubljana. Rezultati so dali ustrezne rezultate tehničnih in okoljskih parametrov 
agregata. 
 
 
Projektna in investicijska dokumentacija, študije, nadzor, inženiring  
 
V sklopu projekta »Zamenjava plinskih blokov PB 1-3 3x23 MW«so se zaključile aktivnosti na 
področju umeščanja novih plinskih blokov v prostor in aktivnosti na področju izdelave razpisne 
dokumentacije za dobavo glavne tehnološke opreme (LOT 1 – paket plinske turbine z električnim 
generatorjem) in storitev za izvedbo projekta. Pričele so se aktivnosti na področju izdelave projektne 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Postopek izdelave PGD in pridobitve 
gradbenega dovoljenja se bo izvedel za obe načrtovani fazi projekta »Zamenjava plinskih blokov PB 1-
3 3x23 MW«, medtem ko bo realizacija projekta potekala fazno, in sicer faza izgradnje dveh plinskih 
turbin razreda 50 MW in faza izgradnje dodatnih dveh plinskih turbin razreda 50 MW. 
 
Za potrebe umeščanja novih plinskih blokov se je v letu 2011 izdelal predlog odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu (OPPN), v sklopu katerega je bila izvedena celovita presoja vplivov 
na okolje (CPVO) ter izdelano okoljsko poročilo (OP). Predlog odloka o OPPN in okoljsko poročilo sta 
bila izdelana in usklajena s smernicami ter pripombami pristojnih nosilcev urejanja prostora in sta ju 
potrdila tudi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) in Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 
(MIP). Po prejeti potrditvi je bila razpisana javna razgrnitev OPPN in javna razprava z zainteresirano 
javnostjo. Skladno s terminskim planom je bil OPPN z OP za projekt »Zamenjava plinskih blokov PB 1-
3 3x23 MW« obravnavan in sprejet na septembrski seji občinskega sveta. Na področju izdelave 
razpisne dokumentacije za glavno tehnološko opremo (LOT1) so se v preteklem obdobju izdelovale 
strokovne zahteve za tehnološko opremo, splošne zahteve za pripravo ponudb in kriteriji za 
evaluacijo ponudb. Izdelava razpisne dokumentacije za glavno tehnološko opremo (LOT 1) se je 
zaključila tako, da bo za izvedbo razpisa, potrebna dokončna odločitev lastnika o realizaciji projekta. 
Poleg aktivnosti na področju izdelave OPPN in razpisne dokumentacije je bila v mesecu juniju tudi 
podpisana pogodba za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), katerega 
izdelava vključno s Poročilom o vplivih na okolje (PVO) je bila zaključena konec decembra in je bila 
predana v fazo pregledovanja in dajanja pripomb. 
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4.4 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO 
 
Družba NEK d.o.o. je v letu 2012 planirala investicije v skupni vrednosti 62,1 mio EUR. Investicije so 
bile realizirane v višini 58,3 mio EUR oz. 94 % vseh planiranih investicij. Večje investicije, ki so bile 
realizirane v letu 2012 so navedene v nadaljevanju. 
 
 
Izboljšava izmeničnega varnostnega napajanja 
 
Pomeni izboljšanje izmeničnega varnostnega napajanja elektrarne z zagotovitvijo alternativnega 
izvora ob morebitni izgubi celotnega izmeničnega napajanja. Nadgradnja varnostnega napajanja je 
vključevala vgradnjo dodatnega dizelskega generatorja (DG3), moči 4 megavatov, ki je preko nove 
6,3-kilovoltne zbiralke (MD3) povezan z varnostnima zbiralkama MD1 ali MD2. Novi generator je 
nameščen v novem objektu, ki ga ščiti pred morebitnimi projektnimi dogodki, vključno s padcem 
letala v bližini in izlitjem goriva po platoju. Ob zgradbi za DG3 je vkopan rezervoar za dizelsko gorivo, 
katerega zmogljivost zadošča za sedemdnevno obratovanje dizelskega generatorja na nazivni moči. 
Za potrebe zagona in regulacije so v posebnih prostorih nameščene 125-voltne baterije s polnilnikom. 
V posebnem prostoru je tudi 6,3 in 0,4-kilovoltna stikalna oprema. Ker je DG3 varnostni, lahko 
zamenjuje enega od obeh obstoječih. Ocenjuje se, da se je z nadgradnjo varnostnega napajanja 
celotna verjetnost poškodbe sredice zmanjšala za okoli trideset odstotkov. Verjetnost poškodbe 
sredice zaradi notranjih dogodkov se je zmanjšala za okoli štirideset odstotkov, zaradi seizmičnih 
dogodkov pa za okoli dvainpetdeset odstotkov. 
 
Zamenjava reaktorske glave 
 
V času remonta v letu 2012 je bila izvedena zamenjava reaktorske glave, s čimer je bil dosežen 
osnovni cilj za zagotovitev integritete reaktorskega hladilnega sistema (dalje RCS) na področju 
problematike medkristalne napetostne korozije na zvarih penetracij. Poleg osnovnega cilja se je 
sledilo tudi sodobnim trendom iz industrije in težilo k izboljšavi treh pomembnih indikatorjev 
uspešnosti delovanja NEK, vezanih na varstvo pri delu, dolžino remonta in radiološko izpostavljenost 
osebja. V sklopu modifikacije je bila posodobljena naslednja oprema: 

 mehanizmi upravljanja s kontrolnimi svežnji, 

 seizmične podpore reaktorske glave, 

 razvod hladilnih kanalov sistema pogona kontrolnih palic (dalje CRDM), 

 integriran radiološki ščit iz 1,5’’ jekla, 

 termalna izolacija, 

 dvižni kabelski in pohodni most s panojem za priključke kablov, 

 napajalni in instrumentacijski kabli, 

 prirobnice vodnikov temperaturnih členov sredice, 

 integrirana jeklena zaščita pred izstrelki, 

 integriran tripod ter 

 manjša orodja in pripomočki za lažje delo (lestve, podesti,…). 
 
Pripravljalna dela so potekala od podpisa pogodbe leta 2009 do remonta 2012, ko je bila oprema v 
večjem delu vgrajena na objektu. Glavnina modifikacije je bila izvedena med remontom 2012. Z 
izvedeno modifikacijo je povečana večja varnost obratovanja NEK, kar pomeni manjše tveganje za 
okvaro in prisilno zaustavitev elektrarne, občutno krajši čas, potreben za medobratovalni pregled 
glave pa tudi za njeno odstranitev in namestitev.  
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Zamenjava rotorja glavnega generatorja 
 
Družba se je odločila za zamenjavo rotorja glavnega generatorja na podlagi ocene, da je projektirana 
in pri izdelavi upoštevana življenjska doba vseh podkomponent generatorja trideset let, z 
upoštevanjem normalnih pogojev in zanesljivosti obratovanja. S podaljšanjem življenjske dobe 
elektrarne na šestdeset let je treba določiti, katere komponente ne bi mogle izpolniti tega kriterija in 
bi jih bilo treba zamenjati. Pričakovana življenjska doba glavnih delov rotorja je med dvajset in 
šestdeset let. V remontu 2012 je bila izvedena zamenjava rotorja glavnega generatorja in uspešno 
izvedeni vsi zaključni testi. Skupaj z novim rotorjem je bil dobavljen tudi kontejner za kontrolirano 
skladiščenje starega rotorja, ki je tako pripravljen za izvedbo popolne obnove, s čimer bo elektrarna 
pridobila rezervno strateško komponento. 
 
Posodobitve v stikališču 
 
Na osnovi »Sporazuma o tehničnih vidikih vlaganj v posodobitev 400 kv stikališča NEK in RTP 400/110 
kV med NEK in ELES« je planirana posodobitev stikališča, ki vključuje zamenjavo primarne opreme za 
transformatorsko polje AC01 in rekonstrukcijo zveznega polja AC02 v rezervno transformatorsko 
polje vključno z zamenjavo primarne opreme. Na osnovi tega sporazuma je NEK v letu 2009 že izvedla 
prestavitev 110 kV polja lastne rabe NEK, v remontu 2010 pa je bila izvedena prva faza zamenjave 
400 kV zbiralk. Med remontom 2012 je bilo v sklopu posodobitev obnovljeno 400kV DV polje 
Maribor, zgradilo se je novo zvezno polje CA12, vgradil se je transformator T412, izvedena pa je bila 
tudi zamenjava zaščite 400kV zbiralk. Izvedena je bila tudi delna obnova polja AC01 ter 
odstranitev/preselitev zveznega polja AC02. S preselitvijo zveznega polja na novo lokacijo se je na 
predhodni lokaciji zveznega polja pridobilo dodatno trafo polje, s čimer se je povečala tudi 
fleksibilnost stikališča in večja zanesljivost sistema pri plasiranju energije iz elektrarne. Posodobitve v 
stikališču so vključevale tudi obnovo razsvetljave stikališča, kompletno obnovo napajanja lastne rabe 
stikališča (v kar je bila vključena nabava novega dizelskega generatorja), nov razvod AC in DC lastne 
rabe, zamenjava inverterja in polnilca baterije ter kompletna obnova stavbe lastne rabe. Opravljene 
so bile tudi posodobitve v glavni kontrolni sobi NEK, kjer je bil obnovljen kontrolni panel za nadzor in 
upravljanje s stikališčem ter posodobljen poslovno informacijski sistem. 
 
Posodobitev sistema požarnega javljanja 
 
V tehnološkem delu se je v letu 2012 izvajala modifikacija posodobitve požarnega javljanja, s katero 
se izboljšuje možnost lociranja morebitnih požarov, zanesljivost delovanja sistema, odpravljajo pa se 
tudi težave, povezane z zastarelo opremo (težko dobavljivi rezervni deli na trgu). Z modifikacijo 
sistema požarnega javljanja bo zagotovljeno ščitenje opreme v skladu z zahtevami ameriškega 
upravnega organa in URSJV. Modifikacijska dela so se izvajala tako v času obratovanja elektrarne kot 
tudi med remontom. Modifikacija je vključevala posodobitev obstoječega sistema detekcije požara in 
razširitev sistema detekcije požara na lokacije, ki predhodno v sistem detekcije niso bile vključene.  
Posodobitev in razširitev je bila izvedena z zamenjavo konvencionalnih javljalnikov (dimnih, 
termičnih, ročnih) z naslovljivimi javljalniki in vgradnjo naslovljivih modulov za javljanje sprožitve 
pršilnih in poplavnih sistemov. V letu 2012 je bila izvedena postavitev in zagon mreže novih požarnih 
central. 
 
Naložbe za povečanje poplavne varnosti 
 
Na osnovi novo določene vrednosti največje možne poplave (dalje PMF) je z uporabo hibridnega 
hidravličnega modela določena poplavna višina okolice NEK. Novo določena višina je vhodni podatek 
za zvišanje obstoječe protipoplavne zaščite. V letu 2012 so bile zaključene vse aktivnosti, vezane na 
rekonstrukcijo oziroma zvišanje obstoječih nasipov. Nasipi ob Savi in Potočnici so bili dvignjeni nad 
koto, ki zagotavlja poplavno varnost NEK v primeru poplave PMF. Dvig nasipov je končan in 
pridobljena so bila uporabna dovoljenja.  
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Analize in naložbe iz naslova drugega 10 letnega pregleda varnosti 
 
V skladu z ZVISJV in odločbo URSJV 2010  je bil izveden drugi obdobnega varnostni pregled (dalje 
PSR), ki mora biti končan do 15.12.2013. V ta sklop aktivnosti sodi priprava programa, ki je bil izdelan 
v NEK in usklajen z URSJV. Na osnovi odobrenega programa so sami oz. s pomočjo zunanjih izvajalcev 
izdelali analize, ki bodo dokumentirane v tematskih poročilih posameznih varnostnih faktorjev, sledili 
bosta prioritizacija in izdelava akcijskega načrta. V letu 2012 so pogodbeni partnerji pripravljali 
posamezna delovna poročila. V letu 2012 so bila izdelana tematska poročila, vezana na posamezne 
varnostne faktorje PSR2. Poročila so bila pregledana v NEK ter s strani URSJV. Končna tematska 
poročila bodo vključevala še aktivnosti iz naslova IVP in PNV, kar vpliva na določene predvidene akcije 
in najdbe iz PSR2 progama.  
 
Zamenjava finega čistilnega stroja na sistemu bistvene oskrbne vode 
 
V obsegu projekta je bila izvedena zamenjava finega čistilnega stroja na sistemu bistvene oskrbne 
vode (v nadaljevanju SW) varnostne proge A po enakem principu, kot je bilo to izvedeno v letu 2006 
na varnostni progi B. Vzrok za zamenjavo je bila ugotovljena degradacija vodil stroja. Ker je trend 
obrabe naraščal, sanacija pa ni bila mogoča, je obstajala velika verjetnost za odpoved stroja, ki bi 
imela za posledico daljšo nerazpoložljivost elektrarne. Med remontom 2012 so bila uspešno izvedena 
vsa dela na modifikaciji. Odstranjen je bil stari čistilni stroj z direktnim vtokom vode, opravljena so 
bila gradbena dela, vezana na novo lokacijo čistilnega stroja z dvojnim vtokom vode. Izvedena je bila 
montaža novega stroja, predelava izpiralnega cevovoda, predelava instrumentacijske linije in katodne 
zaščite ter zamenjava napajalnih kablov. Uspešno so bila opravljena vsa testiranja novega čistilnega 
stroja ter dodatno tudi test projektnih parametrov SW sistema.  
 
Prostor za mobilno opremo 
 
Za mobilno opremo, nabavljeno v preteklem letu je bila v letu 2012 na območju NEK zgrajena nova 
seizmično kvalificirana stavba za mobilno opremo. V nove prostore je bila preseljena tudi oprema za 
nadzor nad delovanjem protipožarnega sistema detekcije požara, prav tako se je v te prostore 
preselila tudi ekipa dežurnih gasilcev. 
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5 BORZEN 

 
Družba BORZEN d.o.o. je v letu 2012 planirala naložbe v višini 0,7 mio EUR. Investicije so bile 
realizirane v višini 0,6 mio EUR oz. 86 % planirane vrednosti. 
 
Med realiziranimi investicijami predstavlja največji del programska oprema, ki zajema: 

 aplikacijo za elektronsko izmenjavo podatkov organizatorja trga za namene bilančnega 
obračuna (EIP),  

 nadgradnjo aplikacije za izvajanje bilančnega obračuna iBIS,  

 nadgradnjo informacijskega sistema za obračun in finančno poravnavo ISOB,  

 nakup Microsoft licenčne opreme,  

 nadgradnjo spletne strani Borzen,  

 nadgradnjo Registra potrdil o izvoru,  

 vzpostavitev Enotnega informacijskega sistema (EIS) za varen in zanesljiv sistem poslovanja.  
 
Pri investicijah v strojno opremo je bila izvedena zamenjava stare in dotrajane opreme ter 
posodobljen in dograjen informacijski sistem.  
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6 ELEKTRO SLOVENIJA 
 
Družba ELES d.o.o. je v gospodarskem načrtu za leto 2012 planirala naložbe v višini 106,9 mio EUR. 
Investicije so bile realizirane v višini 67,9 mio EUR oz. 64 % planiranih investicij. Od tega je bilo za 
nove investicije porabljenih 45,9 mio EUR in 22,0 mio EUR za rekonstrukcije. Družba je v letu 2012 v 
primerjavi z načrtom investirala 36% manj predvsem zaradi zamika pri gradnji daljnovoda 400 kV 
Beričevo-Krško in tehnološke stavbe, ter dobavi računalniške opreme in sekundarne opreme. V 
nadaljevanju so prikazane nove investicije in rekonstrukcije, za katere je bilo namenjeno največ 
sredstev. 

 

 

NOVE INVESTICIJE 
 
DV 2 x 400 kV Beričevo–Krško  
 
Analize pretokov moči in druge analize so nakazale obstoj težav na 400 kV notranjem prenosnem 
omrežju Slovenije, zato je nujna zgraditev daljnovoda. Daljnovod bo omogočil oblikovanje notranje 
400 kV prenosne zanke elektroenergetskega omrežja Slovenije in odpravo ozkega grla na obstoječem 
DV 400 kV Beričevo-Podlog. Daljnovod je pomemben tudi za nadaljnji razvoj elektro energetskega 
prenosnega omrežja (DV 2 x 400 kV Cirkovce–Pince, prehod 220-kV napetostnega nivoja na 400-kV, 
DV 2 x 400 kV Okroglo–Udine). Do konca leta 2012 je družba pridobila vse služnosti za zemljišča in 
gradbeno dovoljenje. Izdelani so bili projekti za izvedbo elektromontažnih del, prav tako je bila 
izdelana in dobavljena jeklena konstrukcija daljnovoda ter vsa elektro oprema. Postavljenih je bilo 
223 temeljev in 123 daljnovodnih stebrov. V letu 2012 je bilo za to naložbo namenjenih 23,6 mio 
EUR. 
 

DV 2 x 110 kV Beričevo–Trbovlje  
 
ELES je v letu 2012 zaključil gradnjo 38,2 kilometra dolgega daljnovoda, in sicer pred načrtovanim 
rokom. V novembru 2012 je začel obratovati severni sistem na povezavi RTP Beričevo - RTP Potoška 
vas - RTP Trbovlje, v decembru 2012 pa še na povezavi RTP Beričevo-RTP Litija. Daljnovod je bil 
vključen v sistem pol leta prej, kot je bilo načrtovano. Z daljnovodom je bila vzpostavljena nova 110-
kV povezava med RTP Beričevo in 110-kV RTP Litija. Daljnovod bo v prihodnosti tudi priključna točka 
za načrtovane nove hidroelektrarne na srednji Savi. Celotna vrednost investicije je znašala skoraj 16,0 
mio EUR. V letu 2012 je bilo za to naložbo namenjenih 8,7 mio EUR. 
 

RTP 400/110 kV Krško  
 
V letu 2012 je potekala montaža transformatorja. Med remontom NEK je bil transformator uspešno 
vključen v sistem. Izvajala so se montažna dela na 400-kV poljih Beričevo 1 in 2 ter testiranje 
sekundarne opreme. Gradbena dela bodo v celoti zaključena v letu 2013. V letu 2012 je bilo za to 
naložbo namenjenih 4,2 mio EUR. 
 

NEK 400 kV stikališče 
 
Izgradnja stikališča in obnova sta potekali ob remontu NEK in sta bili uspešno izvedeni. Porušeno je 
bilo staro in izgrajeno novo polje »Maribor«. V dolžini 524 metrov pa so bile zamenjane tudi 400-kV 
zbiralke. V letu 2012 je bila za leto 2013 izdelana izvedbena dokumentacija za daljnovodni 400-kV 
polji »Tumbri 1 in 2« ter dokumentacija po standardih NEK (Design modificatiom package – DMP). V 
letu 2012 je bilo za to naložbo namenjenih 3,0 mio EUR. 
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Tehnološka stavba v Beričevem 
 
V letu 2012 je bilo za to naložbo namenjenih 2,1 mio EUR. 
 
 
Pametna omrežja ELES  
 
Je za sistem ugotavljanja meja obratovanja SUMO v okviru druge konference Tehnološke platforme 
za pametna omrežja prejela najvišje – zlato priznanje. Osrednja pozornost konference je bila 
namenjena iskanju odgovorov na vprašanje, kako do prvega pravega demonstracijskega projekta na 
tem področju. Pri projektu SUMO gre za enega največjih projektov s področja pametnih omrežij v 
Sloveniji. Razvita rešitev ima velike potenciale tudi na globalnem trgu. SUMO je sistem za določanje 
termične zmogljivosti daljnovodov (DTR) na podlagi atmosferskih pogojev, merjenih vzdolž trase 
posameznega daljnovoda. ELES v sodelovanju s partnerji že več kot leto dni razvija koncept, ki 
združuje DTR v realnem času, kratkoročno napoved DTR in informacijo o predvideni obremenjenosti 
kritičnih daljnovodov v primeru kriterija N-1. Informacija o DTR bo na voljo operaterju republiškega 
centra vodenja v vsakem trenutku na pregleden in jasen način. ELES omenjeni sistem že preizkuša 
tudi v praksi, pri čemer so na trasi daljnovoda Dravograd-Slovenj Gradec-Velenje pilotno nameščene 
tri tehnologije za določanje termične zmogljivosti daljnovodov: OTLM, VALCAP in SMD. Omenjeni 
projekt je zgolj eden v množici, ki jih ELES na področju uvajanja pametnih omrežij izvaja ta trenutek. 
Tako ELES-ovi strokovnjaki delajo tudi na informacijskem sistemu za napredno vizualizacijo ODIN, 
sistemu hitrega vodenja in zaščite WAMPAC, shranjevalnikih energije, vodenju porabe električne 
energije in virtualnih elektrarnah, vsem pa je skupno iskanje rešitev za hitrejše reagiranje na aktualna 
dogajanja v slovenskem elektroenergetskem omrežju. V letu 2012 je bilo za to naložbo namenjenih 
0,5 mio EUR. 

 
Sistem za vodenje in nadzor EES-EMS  
 
Podpisu pogodbe za nakup sistema za vodenje EES Slovenije s švedskim dobaviteljem, podjetjem 
ABB, je v letu 2012 sledilo intenzivno šolanje administratorjev sistema za segment parametriranja in 
dela s sistemom Network Manager. V letu 2012 je ELES zgradil podatkovni model slovenskega in na 
Slovenijo vplivnega področja evropskega elektroenergetskega sistema, izrisal enopolne sheme 
razdelilno transformatorskih postaj, ki jih ELES priključuje preko svojega prenovljenega 
komunikacijskega omrežja. V letu 2012 je bilo za to naložbo namenjenih 0,3 mio EUR. 

 
Daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce–Pince 
  
Daljnovod bo omogočil povezavo z madžarskim prenosnim omrežjem. Po dolgotrajnih usklajevanih o 
poteku trase daljnovoda je Vlada RS je v juliju 2012 ELES-u izdala Uredbo o državnem prostorskem 
načrtu (DPN) za gradnjo 80,5 kilometra dolgega daljnovoda. V teku so pridobivanje soglasij, recenzija 
študije presoje vplivov na okolje, cenitev zemljišč, potekajo tudi usklajevanja s civilnimi iniciativami. V 
letu 2012 je bilo za to naložbo namenjenih 0,3 mio EUR. 
 
DV 400 kV Okroglo (Slovenija)–Udine (Italija) 
 
Izgradnja daljnovoda spada med prioritetne investicije, saj bo objekt povečal zanesljivost slovenskega 
elektroenergetskega prenosnega omrežja, predvsem RTP Okroglo, ter povečal transportne 
zmogljivosti med slovenskim in italijanskim elektroenergetskim sistemom. Predvideno je tudi 
vzankanje RTP 400/110 kV Avče. Projekt je v fazi umestitve daljnovoda v prostor. ELES energetskega 
dovoljenja še nima. V letu 2012 je bila izdelana študija o snopu vodnikov. Zaključek gradnje je 
predviden v letu 2020. V letu 2012 je bilo za to naložbo namenjenih 0,3 mio EUR. 
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REKONSTRUKCIJE 
 
RTP Gorica, 110 kV zbiralke in vključitev ČHE Avče 
 
V letu 2012 je bilo za rekonstrukcije na tem objektu namenjenih 4,3 mio EUR. 

 
RTP 110/20 kV Ilirska Bistrica  
 
V letu 2011 je ELES pridobil gradbeno dovoljenje, dela so se začela v začetku leta 2012. Izvedena so 
bila javna naročila (za lastno rabo, sekundarno opremo, za TK-opremo.) Zgrajena je bila stavba 
stikališča GIS, izvedena montaža 110-kV postroja GIS, položeni 110-kV kabli, opravljena prevezava DV 
110 kV Pivka in DV 20 kV Pivka na nov portal in druga spremljajoča dela. V teku so elektromontažna 
dela. V letu 2012 je bilo za to naložbo namenjenih 2,9 mio EUR. 

 
Poslovne stavbe, oprema dokumentacija in ostalo  
 
V letu 2012 je bilo za te naložbe namenjenih 2,2 mio EUR. Zaključena je rekonstrukcija tehnološke 
stavbe Maribor. Dela pogodbenega izvajalca so zamujala, vendar je stavba kljub temu zgrajena in 
opravljen je bil tehnični pregled. 
 
 
RTP 400/110 kV Okroglo  
 
V RTP Okroglo je potekala obnova stikališča in rekonstrukcija transformatorja tipa TR411. V letu 2012 
so se izvajala demontažna dela stare opreme, rušitve in druga ostala gradbena dela. Izvajala se je 
montaža jeklenih konstrukcij ter primarne opreme, s priključitvijo na obstoječe sisteme lastne rabe v 
objektu. Potekali sta vgradnja in priključitev nove opreme sistema vodenja, meritve in zaščite. V letu 
2012 je bila izvedena 1. faza rekonstrukcije 110-kV »Zvezno polje« in »Moste« in 2. faza 
rekonstrukcije 110-kV »Moste 2« in »Jeklarna 1«. V letu 2012 je bilo za to naložbo namenjenih 1,7 
mio EUR. V letu 2012 je bilo za rekonstrukcije na tem objektu namenjenih 1,6 mio EUR. 
 
 
Telekomunikacije 
 
Na področju telekomunikacijske infrastrukture je bila zaključena 1. faza projekta uvajanja IP-
telefonije, zamenjava FMX-omrežja in njegova nadomestitev omrežjem SDH ter zaključen projekt 3. 
faze DCN. Poleg tega so bile izvedene razširitve brezžičnega omrežja, upravljanja z dostopi in 
varnostjo ter sodelovanje pri vzpostavitvi telefonskih in glasovnih storitev s sistemom Microsoft Lync. 
Projekt eDepeša. ELES je pred zaključkom procesa uvedbe elektronske depešne knjige (eDepeša). 
Novost ohranja vse funkcionalnosti obstoječe rešitve, hkrati pa izkorišča naprednejši način izmenjave 
depeš, kot je bil v veljavi do zdaj. eDepeša omogoča varno, zanesljivo in sledljivo izmenjavo depeš v 
elektronski obliki. Uporabljala se bo tako interno kot tudi eksterno, med ELES-om in zunanjimi 
partnerji ter morda tudi med zunanjimi partnerji. V aplikaciji se za vsakega partnerja ali za njegovo 
organizacijsko enoto vodi ločena eDepeša, do katere lahko dostopa pooblaščena oseba poslovnega 
partnerja. Za izmenjavo depeš je potreben elektronski podpis, s katerim je zagotovljena 
verodostojnost depeše. Aplikacija podpira kvalificirana digitalna potrdila POTA®CA in SIGEN-CA. 
V letu 2012 je bilo za ta namen porabljenih 1,4 mio EUR. 
 
 
RTP Kleče-obnova sekundarne opreme  
 
V letu 2012 je bilo za rekonstrukcije na tem objektu namenjenih 1,4 mio EUR. 
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RTP 400/110 kV Maribor 
 
Obnova lastne rabe se je začela v letu 2011. V letu 2012 so bile zamenjane srednjenapetostne celice 
10 (20) kV, obnovljeni razvodi srednje in nizke lastne rabe 0,4 kV v komandni stavbi in relejnih hiškah, 
zamenjan dizel agregat in priključen na novo nizkonapetostno razdelilno ploščo. Izvedeni so bili 
zagonski in funkcionalni preskusi, šolanje osebja ter strokovno-tehnični pregled. Izvesti je treba 
strokovno oceno in zaključiti projekt. V letu 2012 je bilo za rekonstrukcije na tem objektu namenjenih 
1,3 mio EUR. 
 
 
DV 2 x 110 kV Brestanica–Hudo  
 
Z rekonstrukcijo tega daljnovoda bo izpeljana nadgradnja obstoječega enosistemskega v dvosistemski 
110-kV daljnovod, s čimer se bo povečala njegova prenosna zmogljivost. Rekonstrukcija je potrebna 
zaradi predvidene izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi, razvojnih načrtov TE Trbovlje in TE 
Brestanica ter zaradi zagotavljanja zanesljive oskrbe z električno energijo Dolenjske in Bele Krajine. 
Priprave na obnovo daljnovoda oziroma pridobivanja soglasij, dovoljenj, služnosti so se začele že v 
preteklih letih in v letu 2012 nadaljevale s pridobivanjem soglasij (ARSO, SZKGRS, SŽ, občinami Krško, 
Škocjan, Šmarješke Toplice), služnosti (overjenih je 85,1 % pogodb) ter dokazil o pravici graditi. 
V letu 2012 je bilo za rekonstrukcije na tem objektu namenjenih 1,2 mio EUR. 
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7 DRUŽBE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE 

 
Vseh pet družb za distribucijo električne energije je v letu 2012 planiralo naložbe v skupni višini 90,6 
mio EUR. Investicije so bile realizirane v višini 87,4mio EUR oz. 96 % predvidenega načrta. Največje 
nove investicije in rekonstrukcije so prikazane po posameznih družbah.  
 
 

7.1 ELEKTRO CELJE  
 
Družba Elektro Celje d.d. je v letu 2012 planirala izvedbo investicij v višini 24,0 mio EUR. Investicije so 
bile realizirane v višini 22,5 mio EUR oz. 94 % planiranih. Za nove investicije je bilo porabljenih 12,1 
mio EUR in za rekonstrukcije je bilo porabljenih 10,4 mio EUR. Investicije in rekonstrukcije so 
prikazane v nadaljevanju po skupinah objektov. 
 
 
Objekti 110 kV 
 
V sklopu objektov 110 kV so bile realizirane naslednje nove investicije in rekonstrukcije: 

 RTP 110/20 kV Ravne – vgradnja 20 kV kovinskih oklopljenih celic z zaščito in vodenjem, 
vgradnja zaščite in vodenja za oba energetska transformatorja, zamenjava dotrajanega 
enosmernega in izmeničnega razvoda, zamenjava zastarelih naprav za merjenje kvalitete 
električne energije ter vgradnja resonančne dušilke, 

 RTP 110/20 kV Žalec – v teku izgradnja gradbenega dela objekta RTP in javno naročilo za 110 
kV GIS stikališče, 

 RTP 110/20 kV Velenje - obnova rezervnih vodnih celic v 10 kV delu stikališča, zamenjava 
zaščite in vodenja za TR 2 ter vgradnja resonančne dušilke, prestavitev opreme ter zamenjava 
elementov enosmernega in izmeničnega razvoda, 

 RTP 110/20 kV Lava – izgradnja prizidka k 10 kV stikališču, sanacija temeljev in oljnih jam 
energetskih transformatorjev ter vgradnja nove zaščite in vodenje za TR 2 

 RTP 110/20 kV Rogaška Slatina – zamenjava sekundarne opreme v 110 kV daljnovodnih poljih 
in NMT ter DV ločilnika za DV 110 kV Cirkovce, 

 RTP 110/20 kV Brežice – vgradnja resonančne dušilke 
 
 
Objekti SN 
 
V sklopu SN objektov so bile v letu 2012 realizirane naslednje nove investicije: 

 nadzemni vodi – izgradnja 42,9 km  

 podzemni vodi – izgradnja 39,14 km  

 TP 20/0,4 kV – izgradnja 48 novih transformatorskih postaj  
 
 
Objekti NN 
 
V sklopu NN objektov so bile v letu 2012 realizirane naslednje nove investicije: 

 kablovodi - 30,7 km  
 
Sredstva za rekonstrukcijo SN objektov in NN objektov so bila namenjena za : 

 menjavo vodnikov, drogov z opremo in ločilnikov, nadzemnih vodov,  

 izgradnjo nadomestnih SN-podzemnih vodov,  

 menjavo NN omaric, odvodnikov prenapetosti,  

 obnovo gradbenega dela in opreme v transformatorskih postajah,  

 menjavo drogov nadzemnih NN vodov  
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Sekundarna oprema 
 
V sklopu sekundarne opreme so bile realizirane naslednje skupine investicije: 

 merilne naprave – zamenjava merilno krmilnih naprav, 

 telekomunikacije – nabava digitalnih radijskih postaj, 

 avtomatizacija - vgradnja daljinsko krmiljenih stikal na težje dostopnih lokacijah,  

 poslovna informatika – programska oprema in informacijski sistemi GIS. 

 
Neenergetske investicije 
 
V okviru nenergetskih investicij potrebnih za izvajanje storitev so bile realizirane naložbe v: 

 transportna sredstva – nakup agregata 250 kVA, nakup tovornih vozil do 3.5 t 

 poslovni prostori in inventar – obnova streh in delov stavb v nadzorniških objektih 

 ekološke investicije – priklop RTP na javni kanalizacijski sitem, zamenjava azbestnih kritin idr. 

 velika in drobna orodja in mehanizacija 

 
 
7.2 ELEKTRO PRIMORSKA 
 
Družba Elektro Primorska d.d. je v letu 2012 planirala investicije v višini 12,0 mio EUR. Investicije so 
bile realizirane v višini 11,0 mio EUR oz. 91 % planiranih v gospodarskem načrtu. Za nove investicije je 
bilo porabljenih 7,4 mio EUR in za rekonstrukcije je bilo porabljenih 3,6 mio EUR. Investicije in 
rekonstrukcije so prikazane v nadaljevanju po skupinah objektov. 
 
 
Objekti 110 kV 
 
V sklopu objektov 110 kV so bile v letu 2012 realizirane sledeče in nove investicije in rekonstrukcije : 

 RTP 110/20 kV Dekani – nabava opreme za zamenjavo 110 kV kombiniranih instrumentih 
transformatojev v 110 kV daljnovodnem polju Divača,  

 RTP 110/20 kV Ilirska Bistrica - skupaj z družbama SODO d.o.o. in ELES d.d. so bila izvedena 
gradbena in elektro montažna dela za izgradnjo 110 kV stikališča v GIS izvedbi,  

 RTP 110/20 kV Vrtojba – rekonstrukcija sistema strelovodne zaščite na stavbi 20 kV stikališča, 

 RTP 110/35/20 kV Tolmin – končna preizkušanja in parametriranje zaščite in daljinskega 
vodenja in meritev novega 110 kV transformatorskega polja TR3 , ter nabava zaščite in 
vodenja za 110 kV transformatorski polji TR 1 in TR2,  

 RTP 110/20 kV Lucija  –  nabava dveh novih 20 kV vakumskih odklopnikov, 

 RTP 110/20 kV Koper – zagonski in funkcionalni preizkusi 11 novih 20 kV celic niza A 

 VE Volovja reber - pričetek gradbenih del in aktiviranje gradbenega dovoljenja 
 
 
Objekti SN 
 
V sklopu objektov SN so bile po posameznih skupinah naprav realizirane naslednje nove investicije in 
rekonstrukcije: 

 nadzemni vodi SN - zgrajenih je bilo 27,3 km srednje napetostnih vodov (5,06 km na novo 
zgrajenih; 16,71 km rekonstruiranih in 5,46 km obnovljenih),  

 kablovodi SN - zgrajenih je bilo 19,17 km kablovodov 20 kV (17,53 km na novo zgrajenih ,1,22 
km rekonstruiranih in 0,42 km obnovljenih), 

 RTP SN/SN in RP SN z zaščito in vodenjem, 
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 RP 20 kV Sela – elektromontažna dela za zamenjavo 20 kV malo oljnih odklopnikov z 20 kV 
vakuumski odklopniki,  

 RP 20 kV Grgar - nabava 20 kV vakuumskih odklopnikov,  

 RP 20 kV Dobrovo - nabava 20 kV vakuumskih odklopnikov, 

 RP 20 kV Šibelje – gradbena sanacija objekta 

 TP 20/0,4 kV – zgrajenih 33,5 novih TP, rekonstruiranih 1,4 TP, obnovljeni 3 TP 
 
 
Objekti NN 
 
V sklopu NN objektov je bilo na novo zgrajenih 6,6 km nadzemnih in 16,02 km podzemnih kabelskih 
NN omrežij. Rekonstruirano je bilo 9,9 km nadzemnega in 1,2 km kabelskega NN omrežja. 
Obnovljeno je bilo 12,99 km nadzemnega in 2,95 km podzemnega NN omrežja. Skupaj 49,66 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 komunikacijskega računalnika v RTP Lucija in rekonstrukcija 
daljinskega vodenja v RP Neblo; 

 telekomunikacije - izboljšanje obstoječih telekomunikacijskih povezav skladno z novo 
tehnologijo in razvojem telekomunikacij – repetitor Vremščica. TK oprema RP Sela, RP Šibelje 

 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 96,65 kosov projektne dokumentacije. 
 

 
Druge neenergetske investicije  
 
Na področju neenergetskih investicij so bile realizirane naslednje investicije po skupinah: 

 poslovne in obratne stavbe – zamenjava kritine na poslovni stavbi na lokaciji Sežana, 

 mehanizacija in orodje - nakup mehanizacije (prikolica) in orodja (agregat, ročni računalnik za 
odčitavanje števcev) 

 transportna sredstva - zamenjava dotrajanih in poškodovanih transportnih sredstev, 

 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 2012 planirala izvedbo investicij v višini 12,1 mio EUR. 
Investicije so bile realizirane v višini 12,4 mio EUR oz. 2 % več kot je bilo planirano z gospodarskim 
načrtom. Za nove investicije je bilo porabljenih 6,6 mio EUR in za rekonstrukcije je bilo porabljenih 
5,8 mio EUR. Investicije in rekonstrukcije so prikazane po skupinah objektov v nadaljevanju. 
 
Objekti 110 kV  
 
V skupini vodov na 110 kV so bile v letu 2012 realizirane sledeče investicije: 

 110 kV DV RTP Železniki – RTP Bohinj - izdelava in uskladitev dopolnitev za pridobitev 
okoljevarstvenega soglasje, pridobitev OVS in priprava dokumentacije in vloga za PGD, 
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 110 kV DV RTP Jesenice – RTP Kranjska Gora - rekonstrukcije na podlagi uredbe o vzdrževanju 
v javno korist. Na podlagi tega se nadaljuje z nadaljnjim postopkom pridobitve ustreznih 
služnosti in soglasij predvsem na področju TNP; 

 110 kV DV RP Visoko – RTP Brnik – nadaljevanje postopka za izdelavo državnega prostorskega 
načrta 

 2X110 kV DV RTP Moste - RTP Bled – zamenjava obstoječe optične telekomunikacijske 
povezave 

 
V skupini RTP in RP postaj so bile v letu 2012 realizirane naslednje aktivnosti: 

 RTP Bohinj 110/20 kV – pridobitev gradbenega dovoljena, izvedba vseh gradbenih del in 
obrtniških del, dobava in montaža elektro energetske opreme, izgradnja priključnega voda, 

 RTP 110/20 kV Škofja Loka – obnova temeljev v stikališču, izdelava podstavkov za montažo 
dušilk, 

 RTP 110/20 kV Jesenice – izdelava kabelske kinete za priključitev novih sektorjev 20 kV celic 
in postavitev dušilke, preizkusi montirane opreme, 

 RTP 110/20 kV Zlato polje – namestitev novega energetskega transformatorje 110/20 kV 31,5 
kVA. 

 
 
Objekti SN 
 
V sklopu SN objektov so bile v letu 2012 realizirane sledeče aktivnosti: 

 RP Balos – obnova fasade in preostala zaključna dela, 

 RP Visoko - gradbeno zaključen, vgraditev primarne in sekundarne gradbene opreme, predan 
v obratovanje. 

 vodi SN,TP SN/0,4 kV – zamenjava in kablitev dotrajanih 20 kV daljnovodov, obnova in 
rekonstrukcija pripadajočih transformatorskih postaj in naprav. 

 izgradnja 20 kV kabelskih vodov na področju Hraš pri Smledniku, 

 izgradnja kabelske kanalizacije na področju od HE Mavčiče do HE Medvode 

 izgradnja kabelske kanalizacije od RTP Tržič proti Kovorju in Žiganji vasi 
 

 
Objekti NN 
 
Vlaganja v NN omrežje so bila namenjena posodobitvi prosto zračnega omrežja. Izvedeno je bilo 
nadomeščanje prosto zračnega omrežja z zemeljskimi kabli. Cilj je izboljšanje kakovosti dobave 
električne energije. Velik del sredstev je bil namenjen ojačitvam omrežja zaradi priključevanja novih 
distribuiranih virov energije. 
 
 
Sekundarna oprema 
 
V sklopu sekundarne opreme so bile v letu 2012 realizirane investicije na področju telekomunikacije 
in zaščite. Gre za izgradnjo lastnega WiMax omrežja in priključitev prvih 200 komunikacijskih točk tj. 
transformatorske postaje, merilna mesta večjih odjemalcev in proizvajalcev  
 
 
Druge neenergetske investicije  
 
V letu 2012 so bila opravljena najnujnejša obnovitvena in vzdrževalna dela. 
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7.4 ELEKTRO LJUBLJANA 
 
Družba Elektro Ljubljana d.d. je v letu 2012 planirala izvedbo investicij v višini 22,2 mio EUR. 
Investicije so bile realizirane v višini 22,4 mio EUR oz. 0,9 % več kot je bilo planirano v gospodarskem 
načrtu. Za nove investicije je bilo porabljenih 14,6 mio EUR in za rekonstrukcije je bilo porabljenih 7,8 
mio EUR. Investicije in rekonstrukcije so prikazane v nadaljevanju po skupinah objektov. 
 
 
Objekti 110 kV 
 
V sklopu objektov 110 kV so bile v letu 2012 realizirane sledeče nove investicije in rekonstrukcije: 

 RTP 110/20 kV Mengeš – avgusta 2012 so se pričela izvajati gradbena dela za nov objekt RTP 
Mengeš. Pred tem je bil izdelan projekt za izvedbo (PZI) gradbenih in elektromontažnih del. 
Poleg navedenega so bili v tem času v pripravi razpisi za izbor dobavitelja primarne in 
sekundarne elektrotehnološke opreme za RTP. Do konca leta 2012 so se izvajala gradbena 
dela na izgradnji 20 kV stikališča, zgradbe komandnega prostora in transformatorskih boksov. 

 RTP 110/20 kV Cerknica - razširitev in rekonstrukcija 110 kV stikališča - 2012 izvedena 
montaža 110 kV opreme v novem 110 kV transformatorskem polju TR3 in 110 kV 
daljnovodnem polju Logatec 1. Ob koncu leta 2012 je bila v realizaciji pogodba za dobavo in 
montažo opreme za zaščito in daljinsko vodenje za ta objekt.  

 RTP 110/20 kV Potniški center - nadaljevanje gradnje - gradbeni del RTP Potniški center v 
Ljubljani se gradi v sklopu stanovanjsko poslovnega kompleksa Situla na Vilharjevi cesti. Na 
podlagi pogodbe za nakup prostorov RTP z investitorjem kompleksa je bil v maju 2011 plačan 
prvi obrok za RTP. V letu 2012 so bila na objektu izvedena zaključna gradbena in obrtniška 
dela ter inštalacije. Vgrajena je bila 20 kV stikalna oprema - sektor 1, to je 11 s plinom 
izoliranih celic, in dobavljena sta bila 2 energetska  transformatorja 110/20 kV moči po 40 
MVA, ki ju je investiral SODO neposredno.  

 RTP Trebnje, RTP Domžale, RTP Kamnik, RTP Žiri in RTP Črnuče - izvedba resonančne 
ozemljitve nevtralne točke (RONT). V začetku leta 2012 dobavljeni dušilki za resonančno 
ozemljitev nevtralne točke za RTP Trebnje. Do konca leta so bila izvedena elektro montažna 
dela. Za vgradnjo resonančnih dušilk v RTP Domžale, RTP Kamnik, RTP Žiri ter RTP Črnuče je 
bil v letu 2012 izbran izvajalec gradbenih del in izvedena je bila dobava dušilk.  

 RTP 110/20 kV Litija - izvedba prehoda iz 35 kV na 110 kV. Prehod RTP Litija iz 35 kV na 110 
kV je bil izveden v zadnjih mesecih leta 2012. V zvezi s tem je bila vgrajena dodatna primarna 
in sekundarna oprema v obstoječih 110 kV poljih, ki so do zdaj obratovali z nazivno 
napetostjo 35 kV. 

 RP 20 kV Škofljica - dokončanje gradnje. Konec leta 2012 je bil opravljen interni strokovno 
tehnični pregled vgrajene opreme in izvedenih del. 

 

Objekti SN in Objekti NN 
 
V sklopu objektov SN in NN so bile v letu 2012 realizirane naslednje nove investicije in 
rekonstrukcije: 

 30 novih transformatorskih postaj, 

 8 obnovljenih ali rekonstruiranih transformatorskih postaj,  

 64 vgrajenih transformatorjev instalirane moči 19.215 kVA,  

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

 56 km zgrajenega in obnovljenega NN omrežja ter  

 18 km zgrajenih kabelskih kanalizacij za SN in NN vode. 
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Obsežnejše samostojne investicije:  

 izgradnja 1. dela povezovalnega 20 kV kablovoda Novi Lazi – Puc odsek Novi Lazi - Morava, 
izgradnja TP Grad Ribnica s priključnimi vodi, obnova TP Šalka vas 1, obnova 20 kV DV 
Dobrepolje, izgradnja NNO Športni center Sodražica, obnova NNO Križmani in obnova NNO 
Ratje na DE Kočevje, 

 končana izgradnja dvosistemskega kablovoda 20 kV na relaciji RTP Vič – Kozarje in 
nadaljevanje pokablitve 20 kV izvodov iz RTP Črnuče na relaciji RTP Črnuče - OIC Črnuče 
(Okroglarjeva - TAČ), zamenjava kabla na kablovodu 10(20) kV RTP Vič – TP Cankarjev dom, 
izgradnja 10(20) kV kablovoda za RTP Kleče, izgradnja TP Situla, TP Črna vas 2 in TP Črnuče 
Hrastovec s priključnimi vodi ter izgradnja kabelskih kanalizacij Gimnazija Šentvid - RTP Šiška 
II, Zadobrovška – Sneberska, Zalog, Novo Polje cesta XIII, Bokalce – Grič, Njegoševa in 
Aleševčeva na DE Ljubljana mesto, 

 zaključena izgradnja 2. faze dvosistemskega 20 kV kablovoda RTP Grosuplje – RP Škofljica, 
izgradnja kabelske kanalizacije in položitev 20 kV kablovoda RTP Grosuplje - TP Kolodvor,  
izgradnja transformatorskih postaj TP Dolnji vrh, TP Hlavče njive, TP Veliki hrib, TP Verd 
Retovje, TP Trnovec žaga, TP Hotederščica  Log, TP Rakitna jezero, TP Rakek Škocjanska in TP 
Legastja s priključnimi vodi  ter obnova daljnovoda 20 kV DV Polica - Leskovec na DE Ljubljana 
okolica, 

 zaključek izgradnje dvosistemskega 20 kV kablovoda Ručetna vas – Semič, kabelska 
kanalizacija in 20 kV kablovod za PC Mirna peč, izgradnja 20 kV kablovoda DV Cikava  -  DV 
Ragovo ter 20 kV kablovoda Cegelnica-Mrzla dolina v sklopu izgradnje 20 kV zank na mestnem 
območju Novega mesta, izgradnja TP Dobrava 2 pri Škocjanu, TP CP Bučna vas – nadomestna s 
priključnimi vodi in obnove SN in NN omrežja Novega mesta, Črnomlja in Šentjerneja na DE 
Novo mesto. 

 izvedba umikov omrežja pri izgradnji DV 2x110 kV Beričevo – Trbovlje, izgradnja 20 kV 
kablovoda povezave DV Papirnica - DV Radeče in obnova NNO TP Jelovo na DE Trbovlje. 

 
Objekte SN in NN so gradili z lastnimi izvajalskimi skupinami, razen gradbenih del, ki so jih oddajali v 
izvajanje zunanjim izvajalcem. 
 
Sekundarna oprema 
 
V sklopu sekundarne opreme so bile v letu 2012 so bile realizirane naslednje investicije:  

 DCV Elektro Ljubljana - plačan del programske opreme za poročanje o dogodkih, nabavljena je 
dodatna računalniška oprema za vključevanje lokatorjev in avtomatskih ločilnih mest na SN 
omrežju v sistem; 

  avtomatizacija 2 transformatorskih postaj SN/NN kabelske izvedbe in 3 kompaktnih 
bremenskih stikal v SN omrežju; 

 OPGW optični kabel na relaciji RTP Gotna vas - Osojnik (SM 81), izvedeni so bili zemeljski 
optični krajši odseki v skupni dolžini 10 km, prenovljeno je bilo hrbtenično IP omrežje ter 
lokalne IP zveze na področju Kočevja in Domžal, vključno s poenotenjem fiksne telefonije, 
zamenjavo analognih telefonov z IP telefoni ter postopnim uvajanjem digitalnega radia, 

 merilna oprema za široko potrošnjo, industrijske odjemalce, opremo TP za potrebe AMR in 
nadgradnja sistema za zajem PLC komunikacij. 

 

Druge neenergetske investicije 
 
Na področju neenergetskih investicij potrebnih za izvajanje javne gospodarske službe se je investiralo 
na naslednjih področjih: 

 področje poslovno in tehnične informatike - redne ciklične zamenjave namizne računalniške 
opreme - nakupi monitorjev, prenosnih računalnikov, delovnih postaj in namiznih 
tiskalnikov,nakup projektorjev, skenerja, zamenjava multi funkcijskih naprav, posodobitev 
sistemsko programske opreme in registracijskih terminalov, nakup sekundarne diskovne 
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knjižnice DS 5100 ter diskovnega sistema VTL in dograditev diskovne knjižnice VTL za 
potrebe arhiviranja. 

 področju programske opreme - nakup, izobraževanje in uvedba programa eHRM.net za 
elektronske letne razgovore, dokupljene SVC licence za 7 TB prostora, ter licence COGNOS 
za področje poslovne inteligence, uveden pilotni projekt informacijske podpore 
dokumentnemu sistemu.  

 področje prostorskega informacijskega sistema - nadgradnja platforme SDMS in nadgradnje 
na informacijskem sistemu PISELJ, nakup orto-foto podatkov ter podatkov o katastru stavb 
in zemljiškem katastru GURS.  

 področje merilni instrumenti - nadgradnje obstoječih geodetskih inštrumentov Leica z GPS 
sprejemniki, prenosne registratorje kvalitete električne energije (KEE) s pripadajočo opremo, 
dva prenosna instrumenta-osciloskopa »Dewetron«, analizator za potrebe nadzora 
razpršenih virov in kontrolne instrumente za umerjanje ter ročne terminale z opremo za 
odčitavanje. 

 področje poslovne stavbe - izgradnja parkirišča ob nadzorništvu Domžale, postavitev ograje 
okoli deponij drogov za nadzorništvi Kamnik in Cerknica, izvedbo snegolovov na strehi 
nadzorništva Radeče, ureditev rezervnega CV v Domžalah, zamenjava strešne kritine na 
poslovni stavbi DE Ljubljana mesto, sanacija nadzorništva v Novem mestu, pozidavo lesenega 
skladišča v nadzorništvu Dobrepolje, sanacijo hidroizolacije in izdelavo fasade na počitniški 
kapaciteti Kranjska gora ter ureditev delavnice pod sindikalno dvorano na Kotnikovi.  

 področje transportnih sredstev so bila nabavljena osebna in tovorna vozila. Razporejena so 
bila na OE Storitve na DO, OE Skupne storitve in OE Storitve za uporabnike, kot zamenjava 
dotrajanih vozil iz obstoječega voznega parka. 

Dokumentacija  
 
Dokumentacija znaša 3 % celotne realizacije. Gre za investicijsko - tehnično dokumentacijo za 
distribucijske objekte VN, SN in NN napetostnega nivoja, ki še niso uvrščeni v plan investicij in se 
bodo gradili v letih 2013 ali kasneje. Realizirani zneski vključujejo neposredne stroške za izdelavo 
projektne dokumentacije, stroške pridobivanja potrebnih soglasij za pridobitev upravnih dovoljenj, 
vključeni pa so tudi stroški pridobivanja služnosti in eventualnega odkupa zemljišč za distribucijske 
objekte. 
 
 

7.5 ELEKTRO MARIBOR 
 
Družba Elektro Maribor d.d. je v letu 2012 planirala izvedbo investicij v višini 20,4 mio EUR. Investicije 
so bile realizirane v višini 19,2 mio EUR oz. 94 % predvidenega v gospodarskem načrtu. Za nove 
investicije je bilo porabljenih 13,2 mio EUR in za rekonstrukcije je bilo porabljenih 6,0 mio EUR. 
Realizirane investicije in rekonstrukcije so prikazane v nadaljevanju po posameznih skupinah 
objektov. 
 
Objekti 110 kV 
 
V sklopu objektov 110 kV so bile v letu 2012 realizirane sledeče nove investicije in rekonstrukcije: 

 110 kV RTP - 110 kV kablovod med postajo RTP Koroška vrata in RTP Pekre. Je najbolj 
pomemben objekt, ki se je izvedel v letu 2012. 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.  

 RTP Radvanje - nadaljuje se z obnovo oziroma rekonstrukcijo razdelilne transformatorske 
postaje. Obnova oz. rekonstrukcija postaje je izvedbeno razdeljena v dve funkcionalno 
zaključeni fazi. Prva predstavlja polovice postaje tj. eno DV 110 kV polje, ½ spojnega polja, 
eno TR 110 kV polje in en sistem 20 kV celic, ki je zaključena. Zaključek celotne rekonstrukcije 
se pričakuje v letu 2013. 
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 RTP Podvelka - pridobljeni so projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobljeno je 
dovoljenje za gradnjo. Podpisan je pisni sporazum med ELES in Elektro Maribor. Izvedba 
provizorija RP Podvelka je zaključena in v obratovanju, porušena je obstoječa RP Podvelka. 
Končani so postopki javnih naročil za strateško opremo nove RTP 110/20 kV Podvelka razen 
naročilo sekundarne opreme, katerega naročilo je v teku. Zaradi napačnih podatkov uradnih 
evidenc o zemljiškem stanju na RTP 110/20 kV Podvelka je bilo potrebno izvesti spremembo 
gradbenega dovoljenja, ki je premaknilo izgradnjo nove RTP za obdobje cca. 3 mesece, torej v 
obdobje 3. In 4. kvartala. Pridobljeno je bilo spremenjeno gradbeno dovoljenja in takoj za 
tem se je pričelo z izvedbo gradbeno-obrtniških del za novo postajo.  

 RTP Mačkovci - zaključila se je izgradnja, ki bo do izgradnje daljnovoda 2x110 kV Murska 
Sobota – Mačkovci prilagojena za obratovanje 35/20 kV.  

 
 
Objekti SN 
 
V skupini objektov SN je bilo položenih 25, 1 km SN daljnovodov in 29,3 km kablovodov. Zgrajenih je 
bilo 24 novih transformatorskih postaj in obnovljenih je bilo 51 transformatorskih postaj. 
 
 
Objekti NN  
 
V letu 2012 je bilo položenih 43,2 km nadzemnih vodov in 86,31 km kablovodov. 
 
 
Sekundarna oprema 
 

V sklopu sekundarne opreme so bile po posameznih skupinah izvedene naslednje investicije: 

 DCV, avtomatizacija SN omrežja - nabava stabilizatorjev napetosti, vgradnja videonadzora za 
RTP Lendava, predelava repetitorje, nabava indikatorjev okvarnega toka, nadgradnja video 
nadzornega sistema za spremljanje elektroenergetskega omrežja v DCV. 

 TK zveze energetskih objektov - z vključitvijo MPLS vozlišč Radvanje in OE MzO v obstoječi 
MPLS obroč, ter nameščanjem požarne pregrade se zaključuje projekt izgradnje MPLS-IP 
omrežja in posodobitve IP naslovne sheme na novo arhitekturo. S tem se bo povečala 
fleksibilnost, učinkovitost, zanesljivost, varnosti in preglednost komunikacijskega omrežja in 
možno bo enostavnejše spreminjanje in uvajanja novih storitev. V sklopu izgradnje 110kV 
kablovoda RTP Koroška vrata – RTP Pekre so položili optični kabel med omenjena objekta ju 
povezali in izgradili tudi optični odcep proti DEM. Zaključili optično povezavo RTP Koroška 
vrata - RP Studenci - RTP Radvanje s pripadajočimi TP-ji. Izvedli so optično povezavo RTP 
Dobrava - TP Hoče vas in nadaljevanje proti RTP Rače (manjka še manjši del zemeljske 
trase).Razširili so pokritost DMR omrežja (digitalni mobilni radio) z vključitvijo repetitorjev na 
Žavcarjevem vrh, Rogli in stolpu na Vetrinjski. Vključili so RTP Mačkovce tehnično in poslovno 
omrežje. V službi za telekomunikacije so izvedli in realizirali vse planirane postavke, ki se 
nanašajo na aktivno opremo. Naleteli pa so na nekatere težave pri izvedbi fizičnih povezav 
(optika), od zapletov pri izgradnjah, služnostih. 

 merilne naprave in instrumenti - nabava pametnih števcev, merilna oprema po OE   

 orodja in mehanizacija - orodje za varno delo na terenu in za potrebe projekta AMI. 

 transportna sredstva - nabava terenskega tovornega vozila 

 računalniška oprema za komuniciranje - zagotavljanje informacijske podpore poslovnim 
procesom z informacijsko tehnologijo in aplikativnimi rešitvami, ki omogočajo kakovostno 
upravljanje in vodenje teh procesov in zagotavljajo varnost informacijskega premoženja in 
skladnost z zakonodajo, regulativo in organizacijskimi predpisi na področju IT. 

 inventar in delavni prostori poslovnih in energetskih objektov - stoli, mize, magnetne table, 
zamenjava dotrajanih oken in obnovo stopnišča poslovne stavbe OE Gornja Radgona, 
ekološka sanacija transformatorske delavnice SE Maribor, zamenjava azbestnih plošč v 
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energetskih objektih, izvedba nujnih sanacijskih del na strehi objekta stare remontne 
delavnice v Radvanju za preprečitev nadaljnjega propadanja objekta. 

 

Dokumentacija  
 
Pridobivanje dokumentacije se je izvajalo za naslednje energetske objekte: 

 daljnovod 2 x 110 kV M. Sobota – Mačkovci  
Za obratovanje nove razdelilne transformatorske postaje RTP 110/20 kV Mačkovci ter za 
izboljšanje napetostnih razmer in zanesljivosti napajanja z el. energijo na območju Goričkega. 
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. V 
mesecu februarju 2012 je bilo pridobljeno okoljevarstveno soglasje. Trenutno se izvajajo 
aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja, v ta namen tečejo postopki za pridobitev 
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 (PGD), pridobitev GD in okoljevarstvenega 
soglasja. 

 daljnovod 2 x 110 kV Lenart – Radenci 
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. V letu 2012 nadaljujemo s pridobivanjem pravice graditi za 
koridor in stojna mesta predvidenega daljnovoda na zemljiščih v državni lasti ter izdelavo 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in pridobitvijo GD. 

 priključni 2X110 kV kablovod za RTP Podvelka 
Za obratovanje nove razdelilne transformatorske postaje RTP 110/20 kV Podvelka je 
potrebno izvesti novi dvo sistemski priključek na 110 kV omrežje. Dolžina bodočega priključka 
znaša slabih 200 m, zanj pa se že izdeluje potrebna projektna dokumentacija. V skladu s 
podpisanim pisnim sporazumom ELES – Elektro Maribor, predajamo del aktivnosti izvedbe 
110 kV priključka za RTP Podvelka na ELES. V teku je izdelava projektne dokumentacije in 
pridobivanje pravice graditi. 

 odkup elektroenergetske infrastrukture  
Izveden je bil odkup 20 kV kablovoda Bučečovci in nekateri manjši odkupi na območju Elektra 
Maribor. 
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8 SODO  
 
Družba Sodo d.o.o. je v letu 2012 planirala izvedbo investicij v višini 6,7 mio EUR. Investicije so bile 
realizirane v višini 4,7 mio EUR oz. 71 % zneska predvidenega v gospodarskem načrtu. Realizacija 
investicij je prikazana v nadaljevanju. 
 
 
Objekti 110 kV  
 

 RTP 110/20 kV Potniški Center Ljubljana - nabava TR 2 X 40 MVA  

 RTP 110/20 Koper - vgradnja TR 1X 40 MVA 

 RTP 110/20 kV Ilirska Bistrica GIS stikališče 110 kV 
 
 
Objekti SN 
 

 Odkup TP 20/0,4 kV (13) – poslovna cona Komenda  

 Odkup TP 20/0,4 kV - območje Celje 
 
Investicijska vlaganja so se izvajala za primarno elektrodistribucijsko infrastrukturo, potrebno za 
izvajanje GJS SODO t.j. RTP, TP, energetski transformatorji, vodi, ipd. Investiranje je bila posledica 
zahtev po povečanju koničnih moči v omrežju zaradi priključevanja novih uporabnikov in 
zagotavljanja ustrezne kakovosti napetosti v omrežju ter neprekinjenosti napajanja uporabnikov 
omrežja. 
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9 PLINOVODI  

 
Družba Plinovodi d.o.o. je za leto 2012 planirala investicije v višini 41,6 mio EUR. Investicije so bile 
realizirane v višini 38,1 mio EUR, kar predstavlja 92 % realizacijo investicij, ki so bile predvidene z 
gospodarskim načrtom.  
 
Leto 2012 je zaznamoval predvsem začetek gradnje prenosnega plinovoda M2/1 Rogaška slatina – 
Trojane, intenzivna gradnja le tega v drugem polletju in pridobitev uporabnega dovoljenja za 
dokončani odsek Rogaška slatina – Podlog. V zadnjem četrtletju so bila zaključena vsa dela na 
prenosnem plinovodu M2/1 Rogaška Slatina – Trojane na odseku Rogašaka Slatina –Podlog v dolžini 
40 km, katerega gradnja se je začela marca 2012. Zaradi pospešene gradnje je bil del načrtovanih 
sredstev za investicijo M2/1 prerazporejen na navedeni odsek, za katerega je bilo sredi decembra že 
pridobljeno uporabno dovoljenje, zaradi česar je realizacija na odseku M2/1 Trojane – Vodice nižja. 
Poleg tega se je nadaljevalo z aktivnostmi, ki so potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja na 
M2/1 na odseku Podlog – Trojane, M2/1 Trojane – Vodice in M5/R51 Vodice TE TOL, za katere so bili 
vloženi zahtevki v letu 2011. Pridobljena so bila gradbena dovoljenja za nadgradnjo RMRP Vodice, 
objekte na plinovodu M5/R51 Vodice TE-TOL in sam plinovod v dolžini 7 km. 
 
Za tri plinovodne objekte iz te skupine tečejo postopki izdelave državnih prostorskih načrtov in sicer 
za projekte R25/A/1 Trojane – Hrastnik, R51b TE- TOL Fužine /Vevče in M6 Ajdovščina – Lucija, za 
katerega je bila v novembru sprejeta ustrezna uredba. Za tretjo kompresorsko enoto v KP Kidričevo je 
po izdelani dokumentaciji za razpis potekal postopek javnega naročila za nabavo opreme in izvedbo 
ter zahtevna pogajanja s ponudniki. 
 
Iz programa predhodnih del za naložbe za diverzificirano oskrbo in čezmejni prenos je bilo v letu 2012 
predvidenih 2,7 mio EUR. Priprave študij, analiz, smernic in druge dokumentacije potekajo v glavnem 
v skladu z načrtovano dinamiko predhodnih del.  
 
Za vse načrtovane dograditve je bilo v letu 2012 predvidenih 2,1 mio EUR od katerih je realiziranih 71 
%. Izvajala so se predhodna dela za plinovodne objekte, s katerimi se bo po njihovi izgradnji razširila 
geografska razpoložljivost prenosnega plinovodnega sistema, povečali pa se bosta tudi njegova 
zmogljivost in zanesljivost oskrbe.  
 
Za nabavo in obnovo drugih neopredmetenih in opredmetenih sredstev je bilo predvideno 3,8 mio 
EUR, realizirano je bilo za 2,5 mio EUR nabav. 
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Priloga 1: HSE d.o.o. - Plan in realizacija investicij za leto 2012  

 

* Srednja Sava: začetek investicije (gre za študije) je bil v 2006; predvidena gradnja prve HE pa bo v letu 2016. Celotna investicijska vrednost vključuje energetski, infrastrukturni in državni del (poplavna varnost). 

 

 

  

Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva  

Skupaj Amortizacija Skupaj

Center vodenja bilančne 

skupine HSE 2.244.128 887.000 887.000 887.000 62.326 62.326

TK omrežje HSE 2.664.230 1.190.000 1.190.000 1.190.000 2.853 2.853

Števčni sistem HSE                                                      

(navezava odjemalcev na 

števčni sistem HSE) 572.170 100.000 100.000 100.000 155.248 155.248

Drobne investicije 314.000 314.000 314.000 1.641 1.641

IT infrastruktura 2.452.109 949.000 949.000 949.000 609.014 609.014

SKUPAJ 8.536.363 3.775.100 3.775.100 3.775.100 831.082 831.082

Srednja Sava* 1.307.000.000 2016 2031 7.343.614 3.893.629 1.893.960 1.999.669 3.893.629 671.411 671.411

SKUPAJ s Srednjo Savo 1.307.000.000 15.879.977 7.668.729 1.893.960 5.774.769 7.668.729 1.502.493 1.502.493

Viri financiranja (EUR)    

REALIZACIJA 

PROJEKT

Skupna 

vrednost 

objekta

Leto 

začetka 

gradnje

Leto 

zaključka    

projekta

Realizacija 

pred 

tekočim 

letom

Razvojni 

načrt  

tekoče leto

Viri financiranja (EUR)  

GOSPODARSKI NAČRT 
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Priloga 2: HESS - Plan in realizacija investicij za leto 2012 

 

 

 

Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva  

Skupaj Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva  

Skupaj

HE Boštanj 66.812.000 2002 2006 66.969.647 7.003 7.003

HE Arto - Blanca 89.818.000 2005 2009 92.470.905 400.000 400.000  400.000 164.625 164.625

HE Krško 102.855.000 2007 2013 85.852.974 7.497.390 7.497.390  7.497.390 9.239.064 9.239.064

HE Brežice 118.120.658 2013 2016 5.090.877 2.364.700 2.364.700  2.364.700 1.623.443 1.623.443

HE Mokrica 83.890.000 2014 2017 3.288.351 920.200 920.200  920.200 797.277 797.277

Veriga kot celota 9.209.000 2002 2017 6.684.460 625.000 625.000  625.000 518.135 518.135

Dodatna inv. vlaganja 

HEBO,HEAB 2009 1.010.123 1.018.700 1.018.700 0  1.018.700 129.776 129.776

SKUPAJ 470.704.658 261.367.337 12.825.990 1.018.700 11.807.290 12.825.990 129.776 12.349.547 12.479.323

Viri financiranja (EUR) -  

REALIZACIJA 

PROJEKT

Skupna 

vrednost 

objekta

Leto 

začetka 

gradnje

Leto 

zaključka    

projekta

Realizacija 

pred 

tekočim 

letom

Razvojni 

načrt tekoče 

leto

Viri financiranja (EUR) - 

GOSPODARSKI NAČRT 
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Priloga 3:  DEM - Plan in realizacija investicij za leto 2012 

 
 
  

Amortizacija
Lastna 

sredstva
Skupaj Amortizacija

Ostala 

sredstva
Skupaj

NOVOGRADNJE 705.398.363 14.580.504 40.000 17.707.839 17.747.839 11.011 10.375.012 10.386.023

Izgradnja ČHE Kozjak 385.116.220 2006 2018 7.736.932 4.100.000 4.100.000 1.055.126 1.055.126

Izgradnja HE na Muri 298.000.771 2006 2025 3.222.040 2.150.000 2.150.000 563.311 563.311

Obnova jezu Markovci in 

izgradnja MHE 3.840.240 2009 2012 1.596.261 1.956.939 1.956.939 2.198.008 2.198.008

Sončni park Zlatoličje 2.000.000 2010 2012 347.561 1.410.000 1.410.000 1.054.386 1.054.386

Aneks k poslovni stavbi - OCV 

III izgradnja 5.920.232 2006 2012 1.633.873 4.800.000 4.800.000 4.715.044 4.715.044

Ostalo 10.520.900 43.835 40.000 3.290.900 3.330.900 11.011 789.137 800.148

VLAGANJE V ZANESLJIVOST 

PROIZVODNJE 37.254.620 2.441.159 10.367.797 3.570.703 13.938.500 5.425.499 5.425.499

Obnova pretočnih polj - 1. 

faza(DR,VZ) 15.600.000 2010 2016 17.001 1.400.000 1.400.000 1.002.240 1.002.240

Nov portalni žerjav za HE 

Dravograd 1.766.620 2010 2012 1.003.498 800.000 800.000 808.403 808.403

Zamenjava sistema vodenja  HE 

Fala(vzbujalni sistemi in turb. 

regulatorji) 5.130.000 2007 2014 548.815 2.470.000 2.470.000 905.946 905.946

Obnova obrežnih zavarovanj na 

območjih objektov DEM (ZAG) 300.000 2012 2012 300.000 300.000 301.921 301.921

Obnova asfaltne obloge bazena 

v pasu oscilacije HE Formin 100.000 2012 2012 100.000 100.000 165.424 165.424

Ostalo 14.358.000 871.845 5.297.797 3.570.703 8.868.500 2.241.566 2.241.566

Viri financiranja (EUR) -  REALIZACIJA

PROJEKT

Skupna 

vrednost 

objekta

Leto 

začetka 

gradnje

Leto 

zaključka    

projekta

Realizacija 

pred tekočim 

letom

Viri financiranja (EUR)                                          

GOSPODARSKI NAČRT 
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Priloga 4: DEM - Plan in realizacija investicij za leto 2012 (nadaljevanje) 

 
 

  

Amortizacija
Lastna 

sredstva
Skupaj Amortizacija

Ostala 

sredstva
Skupaj

CENTRI VODENJA 646.000 572.162 131.000 131.000 418.336 418.336

ZAŠČITNI SISTEMI 285.000 215.000 215.000 30.800 30.800

REKONSTRUKCIJE 71.600.628 57.179.138 310.000 4.677.523 4.987.523 177.183 3.705.103 3.882.286

ŠTUD., INV. IN PROJ. DOKUM. 536.000 248.200 536.000 536.000 333.428 333.428

SEIZMIČNI MONITORING 90.000 90.000 90.000 58.167 58.167

ŠTEVČNI SISTEM 120.000 120.000 120.000 89.100 89.100

DROBNE INVESTICIJE 785.200 786.000 786.000 618.632 618.632

POSLOVNI INF. SISTEM 958.890 311.655 710.890 710.890 398.529 398.529

OSTALO 3.595.800 391.553 2.622.000 2.622.000 959.912 959.912

SKUPAJ 821.270.501 75.724.371 15.928.687 25.956.065 41.884.752 8.520.596 14.080.116 22.600.712

Viri financiranja (EUR) -  REALIZACIJA

PROJEKT

Skupna 

vrednost 

objekta

Leto 

začetka 

gradnje

Leto 

zaključka    

projekta

Realizacija 

pred tekočim 

letom

Viri financiranja (EUR)                                          

GOSPODARSKI NAČRT 
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Priloga 5: SENG - Plan in realizacija investicij za leto 2012 

 
  

Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva  

Krediti Skupaj Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva  

Krediti Skupaj

Zamenjava avtomatike lokalnega 

vodenja in krmiljenaja v HE Hubelj 90.000 2011 2012 30.000 30.000 60.000        59.525     59.525 

Odzračevalna cev I. faza na ČHE Avče 450.000 2011 2012        100.000          100.000     200.000     122.495     122.495 

Video nadzor mHE 40.000 2011 2013          20.000            20.000     40.000        14.963     14.963 

Posodobitev komunikacijske opreme 

daljinskega vodenja 30.000 2012 2012          30.000            30.000     60.000          7.838     7.838 

Posodobitev opreme za d. vodenje 

MHE 120.000 2011 2013          40.000            40.000     80.000        41.380     41.380 

Rekonstrukcija HMO jez Podselo 5.600.000 2008 2013    1.851.119      1.851.119     3.702.238     232.472     232.472 

Rekonstrukcija II. faza HE Doblar I, 

Plave I 40.951.379 2009 2015    6.430.822      2.330.822      4.100.000     12.861.644  2.331.523      4.000.000     6.331.523 

Rekonstrukcija RTP Plave 2.000.000 2012 2014        200.000         200.000     400.000          6.250     6.250 

Drobne investicije 550.000 2012 2012        550.000          550.000     1.100.000       432.605     432.605 

Zamenjava in posodobitev 

informacijskega sistema 579.000 2012 2012        579.000         579.000     1.158.000     157.433     157.433 
Pilotni projekt uvedbe sistema IPS 

Energy za podporo vzdrževanju 90.000 2011 2012          70.000            70.000     140.000          8.645     8.645 

Vetrna elektrarna Avče - izvajanje 

meritev 220.000 2009 2012          20.000            20.000     40.000        19.669     19.669 

Vgradnja monitoringa rotirajočega 

stroja - iz plana 2010 160.000 2010 2012 0        55.974     55.974 

SKUPAJ 55.720.379 11.650.941 1.590.000 5.360.941 4.700.000 23.301.882 432.605 3.058.167 4.000.000 7.490.772 

PROJEKT

Skupna 

vrednost 

objekta

Leto 

začetka 

gradnje

Leto zaključka 

projekta

Razvojni 

načrt tekoče 

leto

Viri financiranja (EUR) - GOSPODARSKI NAČRT Viri financiranja (EUR) - REALIZACIJA
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Priloga 6: TEŠ - Plan in realizacija investicij za leto 2012 

 
Opombe: 

 skupna vrednost objekta Blok 6 je upoštevana iz Noveliranega investicijskega programa NIP 5 in znaša 1.302.747.000 EUR        

 vrednost odprtih obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2012, za katere je predvideno, da bodo plačani iz kredita        

  

Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva  

Krediti Skupaj Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva  

Obveznosti 

do 

dobaviteljev*

Skupaj

Blok 6 1.302.747.000 2005 2015 551.801.418 374.563.490 14.910.385 24.982.991 334.670.114 374.563.490 15.081.397 6.060.688 330.343.664 351.485.749

Vlaganja v zanesljivost proizvodnje:

Zamenjava rotorjev obtočnih črpalk  RDP 4 200.000 2012 2013 200.000 200.000 200.000

Zbirni bazen odpadnih voda 2.000.000 2010 2013 994.158 1.000.000 1.000.000 1.000.000 904.067 904.067

Zamenjava blokovnega transformatorja 

21/220kV, 377 MVA 3.000.000 2010 2013 900.000 900.000 900.000

220 kV GIS stikališče z omarami in zaščitami 4.000.000 2010 2013 2.300.000 2.300.000 2.300.000

Kabelski priklopi in meritve GIS 1.000.000 2012 2013 200.000 200.000 200.000

Obnova Voth regulirnih sklopk napajalnih 

črpalk 400.000 2012 2013 200.000 200.000 200.000

Obnova deponijskega stroja PB 20 350.000 2012 2012 350.000 350.000 350.000 348.750 348.750

Obnova sistema komprimiranega zraka 

(zaključna dela) 4.700 4.700

Obnova vodikarne (zaključna dela)
18.308 18.308

Investicijsko vzdrževanje PLT 2                         

(eskalacija cene) 199.082 199.082

Drobne investicije 2012 2012 650.000 650.000 650.000 284.759 284.759

Ostale investicije                                                          

(študije, poslovno inf. sistem) 2012 2012 485.000 485.000 485.000 156.491 156.491

SKUPAJ 1.313.697.000 552.795.576 380.848.490 21.195.385 24.982.991 334.670.114 380.848.490 16.997.554 6.060.688 330.343.664 353.401.906

Viri financiranja (EUR) -  REALIZACIJA 

PROJEKT

Skupna 

vrednost 

objekta

Leto 

začetka 

gradnje

Leto 

zaključka 

projekta

Realizacija 

pred 

tekočim 

letom

Razvojni 

načrt 

tekoče leto

Viri financiranja (EUR)- GOSPODARSKI NAČRT
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Priloga 7: TET - Plan in realizacija investicij za leto 2012 

 

Amortizacija Skupaj Amortizacija Skupaj

Plinsko parna elektrarna 160.000.000 2015 901.707 179.600 179.600 179.600

Ekologija 1.100.000 2006 2015 1.287.461 190.000 190.000 190.000 113.630 113.630

Prenova bloka 125 MW, dalj.ogrevanje 64.048.401 2014 202.655 0 79.515 79.515

VLAGANJE V ZANESLJIVOST PROIZVODNJE 1.835.000 2012 2012 1.835.000 1.835.000 1.835.000 735.266 735.266

DROBNE INVESTICIJE 50.000 2012 2012 50.000 50.000 50.000 77.846 77.846

POSLOVNI INFORMACIJSKI SISTEM 190.000 2012 2012 190.000 190.000 190.000 39.328 39.328

OSTALO 11.000 2012 2012 11.000 11.000 11.000 24.584 24.584

SKUPAJ 227.234.401 2.391.823 2.455.600 2.455.600 2.455.600 1.070.169 1.070.169

Viri financiranja (EUR) - 

REALIZACIJA
PROJEKT

Skupna 

vrednost 

objekta

Leto 

začetka 

gradnje

Leto 

zaključka 

projekta

Realizacija 

pred 

tekočim 

letom

Razvojni 

načrt 

tekoče 

leto

Viri financiranja (EUR) -  

GOSPODARSKI NAČRT
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Priloga 8: PV - Plan in realizacija investicij za leto 2012 

 
  

Amortizacija
Druga lastna 

sredstva  
Krediti Skupaj Amortizacija Krediti Skupaj

Gradbeni objekti Jama 3.843.152 2.980.892 2.000.000 1.306.925 174.462 518.613 2.000.000 2.696.979 1.146.173 3.843.152

Gradbeni objekti zunaj 2.213.121 2.759.702 4.124.570 2.695.252 359.791 1.069.527 4.124.570 1.553.085 660.036 2.213.121

Oprema za odkope 8.378.537 2.417.065 7.835.955 5.120.503 683.539 2.031.913 7.835.955 5.879.742 2.498.795 8.378.537

Oprema za pripravska delovišča 4.531.799 8.095.363 4.879.650 3.188.669 425.657 1.265.324 4.879.650 3.180.246 1.351.553 4.531.799

Oprema za infrastrukturo 1.527.978 2.016.226 1.918.250 1.253.505 167.331 497.414 1.918.250 1.072.277 455.701 1.527.978

Oprema za prezračevanje 85.908 128.200 187.600 122.590 16.365 48.646 187.600 60.287 25.621 85.908

Oprema za transport materiala 609.704 628.379 1.003.000 655.423 87.493 260.084 1.003.000 427.867 181.837 609.704

Oprema za transport premoga in klasiranje 568.202 111.159 567.500 370.840 49.504 147.156 567.500 398.743 169.459 568.202

Oprema na področju informatike 232.994    225.627     552.000         360.711             48.152          143.137     552.000 163.506 69.488 232.994

Ostala oprema 308.989    585.354     486.000         317.583             42.394          126.023     486.000 216.837 92.152 308.989

SKUPAJ 22.300.383 19.947.968 23.554.525   15.392.000       2.054.688      6.107.837      23.554.525      15.649.569      6.650.814      22.300.383     

Viri financiranja (EUR) - REALIZACIJA 

PROJEKT

Skupna 

vrednost 

objekta 

Realizacija 

pred 

tekočim 

letom 

Razvojni 

načrt 

tekoče 

leto 

Viri financiranja (EUR) - GOSPODARSKI NAČRT 
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Priloga 9: GEN energija d.o.o. - Plan in realizacija investicij za leto 2012 

 
 

 

 

 

Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva  

Krediti Skupaj Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva  

Skupaj

Razširitev proizvodnih 

zmogljivosti JEK-odkup 

zemljišč (3 do 5)*106 2008 2025 2.488.879 3.858.656 478.285 3.380.371 3.858.656 885.807 1.617.568 2.503.375

Investicija v projekt izgradnje 

Hidroelektrarne na spodnji 

Savi 59.667.678 2003 2017 8.921.177 99.297.772 39.297.772 60.000.000 99.297.772 756.000 756.000

Informacijska tehnologija in 

ostala OS 665.055 2012 2012 665.055 665.055 665.055 406.530 406.530

SRESA 1.137.641 2012 2012 1.137.641 1.137.641 1.137.641

Nakup kapitalskih deležev in 

dokapitalizacije 10.000.000 2012 2012 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.000.000 2.000.000

Investicije v OVE 100.000 2012 2012 100.000 100.000 100.000

SKUPAJ 71.570.374 11.410.056 115.059.124 1.243.340 53.815.784 60.000.000 115.059.125 1.292.337 4.373.568 5.665.905

Viri financiranja (EUR) -  

REALIZACIJA

PROJEKT

Skupna 

vrednost 

objekta

Leto 

začetka 

gradnje

Leto 

zaključka    

projekta

Realizacija 

pred 

tekočim 

letom

Razvojni 

načrt  

tekoče leto

Viri financiranja (EUR) - GOSPODARSKI NAČRT
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Priloga 10: SEL - Plan in realizacija investicij za leto 2012 

 

 
  

Amortizacija Skupaj Amortizacija Skupaj

HE na Srednji Savi 3.300.000 3.300.000 3.300.000

Obnova HE Moste - 2. faza (talni izpust) 20.632.740 2006 2013 15.208.282 500.000 500.000 500.000 164.408  164.408,00     

Zamenjava in posodobitev relejne zaščite HE 

Vrhovo 526.017 2012 2012 605.000 605.000 605.000 526.017  526.017,00     

Nadgradnja sistema vodenja vseh HE 410.000 2012 2012 335.000 335.000 335.000 410.000  410.000,00     

Mala elektrarna iz OVE 1.900.000 2012 2014 1.900.000 1.900.000 1.900.000 4.150       4.150,00     

Zamenjava turbinske regulacije agregata 2 

HE Vrhovo 266.130 2010 2012 187.730 90.000 90.000 90.000 78.400     78.400,00     

Zamenjava tlačne naprave za potrebe 

pretočnih polj HE Mavčiče 201.393 2012 2012 195.000 195.000 195.000 201.393  201.393,00     

Obnova dvojnih kljukastih zapornic 

pretočnih polj HE Medvode 144.865 2012 2012 155.000 155.000 155.000 144.865  144.865,00     

Posodobitev dvižnih mehanizmov dvigal HE 

Mavčiče 181.750 2012 2012 85.000 85.000 85.000 181.750  181.750,00     

Obnova upravljalne omare MHE Mavčiče 61.830 2012 2012 60.000 60.000 60.000 61.830     61.830,00     

Ribja steza Vrhovo (PGD) 25.000 25.000 25.000

Optična povezava Medvode-Mavčiče 60.093 2011 2012 33.035 30.000 30.000 30.000 27.058     27.058,00     

Digitalizacija arhiva 74.831 2011 2012 26.271 60.000 60.000 60.000 48.560     48.560,00     

Male investicije 2012 100.922 2012 2012 68.000 68.000 68.000 100.922  100.922,00     

Investicije iz prejšnih let:

Male investicje 2011 95.791 2011 2012 90.286 5.505       5.505,00     

SKUPAJ 50.103.614 31.309.518 15.407.800 15.407.800 15.407.800 4.482.296 4.482.296

Viri financiranja(EUR)  -       

REALIZACIJA

PROJEKT

Skupna 

vrednost 

objekta

Leto 

začetka 

gradnje

Leto 

zaključka 

projekta

Realizacija 

pred 

tekočim 

letom

Razvojni 

načrt  

tekoče leto

Viri financiranja (EUR)  -     

GOSPODARSKI NAČRT
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Priloga 11: TEB - Plan in realizacija investicij za leto 2012 

 
Opomba: 
   * naložba bo realizirana, če bo s ponovljenim razpisom pridobljena ponudba, ki bo ekonomsko upravičena, financiranje je predvideno s kreditom  
** projekt bo realiziran v primeru ustreznega dogovora o dolgoročnem zakupu sistemskih storitev      
  

Amortizacija Skupaj Amortizacija Skupaj

Projektna in investicijska dokumentacija, študije, nadzor, 

inženiring 450.000 2012 2012 250.000 250.000

Vlaganje v obnovljive vire energije  in URE 1.500.000 2012 2012 400.000 400.000

* OPOMBA 1.100.000* 1.100.000* 585.358 585.358

Rekonstrukcija črpališča na potoku z izgradnjo cevovoda 1.400.000 2012 2013 1.000.000 1.000.000 5.246.219 5.246.219

Generalni remont PB4 8.000.000 2011 2012 6.300.000 6.300.000 62.347 62.347

Izvedba manjših tehnoloških modifikacij na obstoječih 

napravah 110.000 2012 2012 110.000 110.000

Zamenjava plinskih blokov PB1-3** 69.500.000 2013 2015 141.248 141.248

Ostalo (drobne naložbe, orodje, oprema, vozni park) 430.000 2012 2012 350.000 350.000

SKUPAJ 81.390.000 9.510.000 9.510.000 6.035.172 6.035.172

Viri financiranja(EUR) - 

REALIZACIJA 
PROJEKT

Skupna vrednost 

objekta

Leto začetka 

gradnje

Leto zaključka 

projekta

Viri financiranja (EUR) - 

GOSPODARSKI NAČRT 
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Priloga 12: NEK - Plan in realizacija investicij za leto 2012 

 

  

Amortizacija Krediti Skupaj Amortizacija Krediti Skupaj

Razne gradbene adaptacije tehnoloških prostorov 

NEK 4.540.000 3.831.834 200.000 200.000 200.000 403.318 403.318

Vibracijski monitoring večjih rotacijskih 

komponent 2.362.000 2008 2020 988.927 150.000 150.000 150.000 13.587 13.587

Manjše tehnološke izbojšave 13.874.510 6.846.923 1.924.510 1.924.510 1.924.510 1.666.518 1.666.518

Zamenjava sekundarne opreme 6.3 kV zbiralk 4.800.000 2010 2019 65.236 200.000 200.000 200.000 121.405 121.405

PSR akcija - izboljšava AC varnostnega napajanja 26.208.000 2006 2017 16.989.644 10.758.000 1.758.000 9.000.000 10.758.000 13.986.875 13.986.875

Zamenjava reaktorske glave 44.400.000 2009 2013 29.154.734 11.600.000 11.600.000 11.600.000 12.117.428 12.117.428

Zamenjava statorja glavnega generatorja 30.793.000 2008 2012 30.589.318 970.000 970.000 970.000 911.665 911.665

Zamenjava glavnega transformatorja GT2 3.800.000 2011 2013 600.000 600.000 600.000 604.393 604.393

Zamenjava primarne opreme v tranformatorskem 

polju AC01 in rekontrukcija zveznega polja AC02 v 

novo trafo polje 6.900.000 2009 2015 258.966 3.250.000 3.250.000 3.250.000 2.550.183 2.550.183

Posodobitev sistema požarnega javljanja 

tehnološki del in nadgradnja sistemov za gašenje
3.950.000 2008 2013 1.441.377 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.630.869 1.630.869

Zamenjava 118 VAC regulacijskih 

transformatorjev 620.000 2012 2013 200.000 200.000 200.000 113.000 113.000

Zamenjava napetostnega in hidravličnega 

regulatorja DG 1.700.000 2011 2015 500.000 500.000 500.000 3.191 3.191

Rekonstrukcija manipulativnega prostora med AB 

in RAO zgradbo 12.700.000 2009 2017 67.731 100.000 100.000 100.000
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Priloga 13: NEK - Plan in realizacija investicij za leto 2012 (nadaljevanje) 

 
 
  

Amortizacija Krediti Skupaj Amortizacija Krediti Skupaj

Novi aktuatorji za izolacijske ventile glavne 

napajalne vode 550.000 2012 2013 250.000 250.000 250.000 386.867 386.867

Zamenjava potujoče rešetke SW 102TSC-01A 950.000 2010 2012 147.000 700.000 700.000 700.000 627.770 627.770

Investicije iz naslova obvladovanja procesov 

staranja 9.690.000 2011 2020 100.000 100.000 100.000 82.611 82.611

Optimizacija RTD obvodnih linij 12.000.000 2009 2013 210.403 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.047.973 4.047.973

Navarjanje na priključnih cevovodih tlačnika 7.190.000 2008 2012 7.322.574 390.000 390.000 390.000 372.693 372.693

Modifikacija pomožne opreme v kotlovnici 450.000 2012 2014 70.000 70.000 70.000

Posodobitev sistema seizmične instrumentacije 450.000 2007 2011 499.556 200.000 200.000 200.000 164 164

Univerzalni hladilniki olja varnostnih črpalk 400.000 2007 2014 300.000 300.000 300.000

Analize in investicije iz naslova drugega 10 

letnega pregleda varnosti 39.200.000 2010 2017 446.119 1.200.000 1.200.000 1.200.000 598.865 598.865

PSR akcija - investicije za povečanje poplavne 

varnosti 4.925.000 2009 2015 2.326.184 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.465.176 1.465.176

Modifikacija na izolacijskih ventilih glavnega 

parovoda 1.100.000 2012 2013 100.000 100.000 100.000

Hlajenje IB zgradbe na elevaciji 107 2.000.000 2012 2015 100.000 100.000 100.000 8.364 8.364

Zamenjava rotorja glavnega generatorja 15.500.000 2010 2013 6.539.185 9.000.000 9.000.000 9.000.000 112.778 10.000.000 10.112.778

Zamenjava gradbenega žerjava na jezu 550.000 2011 2012 164.934 400.000 400.000 400.000 384.964 384.964

Menjava ECCS ventilov za nastavitev SI pretokov 800.000 2011 2013 100.000 100.000 100.000 118.164 118.164

Mobilni izvor napajanja in pripadajoča oprema 3.900.000 2011 2013 1.894.613 600.000 600.000 600.000 590.967 590.967

Mobilne črpalke za dobavo vode v SG in ZH 1.000.000 2011 2013 1.158.093 100.000 100.000 100.000 185.946 185.946

Dodatna zaščitna, komunikacijska in merilna 

oprema za intervencijsko osebje 2.400.000 2011 2013 342.112 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.252.816 1.252.816

Izvedba STORE faza 2 1.200.000 2011 2013 600.000 600.000 600.000 11.650 11.650

Varnostna nadgradnja BB2 6.700.000 2012 2016 800.000 800.000 800.000 245.179 245.179
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Priloga 14: NEK - Plan in realizacija investicij za leto 2012 (nadaljevanje) 

 
  

Amortizacija Krediti Skupaj Amortizacija Krediti Skupaj

Meritev RC nivoja pri znižanem inventarju 1.300.000 2012 2015 100.000 100.000 100.000

Zamenjava parno gnane pomožne napajalne 

črpalke 4.500.000 2012 2015 200.000 200.000 200.000 119.500 119.500

Varnostna nadgradnja OPC 26.600.000 2012 2016 1.000.000 1.000.000 1.000.000 180.112 180.112

Nadgradnja TP postaj 9.600.000 2012 2016 500.000 500.000 500.000

Varnostna nadgradnja AUHS 54.700.000 2012 2016 1.000.000 1.000.000 1.000.000 532.596 532.596

Varnostna nadgradnja CVFS in PAR 16.800.000 2012 2015 3.800.000 3.800.000 3.800.000 2.196.121 2.196.121

Varnostna nadgradnja BB1 69.650.000 2012 2016 700.000 700.000 700.000 2.223 2.223

Varnostna nadgradnja SFP 15.300.000 2012 2016 300.000 300.000 300.000 103.200 103.200

Varnostna nadgradnja - poplavna varnost in 

izgradnja TPC/OPC 19.000.000 2012 2016 200.000 200.000 200.000 25.208 25.208

Zamenjava DEH, ETS in MSR Control 7.800.000 2006 2012 7.587.250 58.015 58.015

Zamenjava elektro in I&C opreme na osnovi analiz 

EQ programa 1.250.000 2008 2013 1.258.029 239 239

Zamenjava in nadgradnja kontrole RH pretokov 800.000 2009 2013 571.172 33.685 33.685

PSR akcija - merjenje nevtronskih doz ob 

reaktorski posodi 450.000 2009 2012 340.437 471 471

Večnamensko gasilsko vozilo 900.000 2011 2012 561.368 394.512 394.512

Mobilni izvori stisnjenega zraka 400.000 2011 2012 229.581 9.365 9.365

SKUPAJ 496.652.510 121.833.300 62.062.510 44.062.510 18.000.000 62.062.510 48.270.626 10.000.000 58.270.626
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Priloga 15: BORZEN - Plan in realizacija investicij za leto 2012 

 

  

Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva

Skupaj Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva

Skupaj

Investicije v informacijski sistem 636.946 745.000 329.700 415.300 745.000 316.078 320.868 636.946

SKUPAJ 636.946 745.000 329.700 415.300 745.000 316.078 320.868 636.946
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Priloga 16: ELES - Plan in realizacija investicij za leto 2012 – nove investicije 

 
  

Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva

Krediti Skupaj Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva

Krediti Skupaj

1. Skupaj daljnovodi 400 kV, 220kV, 110 kV 449.881.200 41.283.700 280.000 16.191.350 24.812.350 41.283.700 8.858.298 12.453.657 11.957.789 33.269.744

DV 2x400 kV Beričevo-Krško; DV + OPGW 48.600.000 1998-2014 31.252.700 15.626.350 15.626.350 31.252.700 11.813.316 11.813.316 23.626.632

DV 2x400 kV Divača-Beričevo-Podlog (prehod 

iz 220 kV na 400 kV) 190.000.000 2004-2025 60.000 60.000 60.000 55.414 55.414

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

na 400 kV) 8.137.000 2007-2016 200.000 200.000 200.000 115.770 115.770

DV 2x400 kV Cirkovce-Pince; DV + OPGW 65.000.000 2000-2016 500.000 500.000 500.000 309.172 309.172

DV 2x400 kV Okroglo (Slovenija)-Udine 

(Italija); DV + OPGW + polja 65.000.000 2000-2022 5.000 5.000 5.000 275.755 275.755

Priljučni DV 220 kV in priključna polja v RTP 

Metal Ravne 5.000.000 2012-2016 30.000 30.000 30.000 3.316 3.316

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

+ OPGW 11.250.000 1999-2012 15.000 15.000 15.000 883 883

DV 2x110 kV Beričevo-Trbovlje; DV + OPGW 16.000.000 2003-2013 9.186.000 9.186.000 9.186.000 8.736.231 8.736.231

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

polja v RTP Koper 7.594.200 2005-2018 5.000 5.000 5.000 2.098 2.098

Priključni vodi HE Krško 7.500.000 2006-2018 30.000 30.000 30.000 144.473 144.473

Skupna 

vrednost 

objekta

Predvideno 

trajanje 

izvedbe 

projekta             

Gospodarski 

načrt tekoče 

leto

PROJEKT

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



64 
 

 

Priloga 17: ELES - Plan in realizacija investicij za leto 2012 – nove investicije (nadaljevanje) 

 
  

Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva

Krediti Skupaj Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva

Krediti Skupaj

2. Skupaj RTP in RP postaje 284.638.466 7.079.000 3.219.000 3.860.000 0 7.079.000 557.756 5.077.284 2.077.284 7.712.324

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

kV; prim.+ sek.opr. 14.300.000 2003-2013 2.520.000 1.260.000 1.260.000 2.520.000 2.077.283 2.077.284 4.154.567

RTP 400/110 kV Cirkovce; prim. + sek.oprema 37.500.000 2007-2016 1.000 1.000 1.000 5.809 5.809

RTP 400/220/110 kV Divača prečni TR 50.800.000 2007-2012 60.000 60.000 60.000 15 15

RTP 400/220/110 kV Beričevo - izgradnja dveh 

DV polj 400 kV  Krško I+II (prim.+sek.) 1.700.000 2006-2013 50.000 50.000 50.000 65.217 65.217

NEK 400 kV stikališče (prim. + sek.) 5.500.000 2007-2015 2.550.000 2.550.000 2.550.000 3.000.001 3.000.001

RTP Beričevo - izgradnja transformacije 110/20 

kV za potrebe LR 1.300.000 2012-2015 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.529 5.529

RTP Podlog, vgradnja protivlomnega sistema 60.000 2012 60.000 60.000 60.000 46.217 46.217

RTP 400/220/110 kV Beričevo - izgradnja dveh 

DV polj 110 kV Trbovlje III in Litija 850.000 2005-2012 100.000 100.000 100.000 77.659 77.659

RTP 110/20 kV Slovenska Bistrica 2.500.000 2010-2015 185.000 185.000 185.000 59.172 59.172

RTP 110/35 kV Plave v HE Plave 6.000.000 2009-2015 300.000 300.000 300.000 32.454 32.454

RTP Kleče; izgradnja 110 kV polj Litostroj I in II 1.500.000 2009-2013 43.000 43.000 43.000 173.639 173.639

RTP 110/20 kV Podvelka 2.200.000 2011-2013 200.000 200.000 200.000 92.045 92.045
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Priloga 18: ELES - Plan in realizacija investicij za leto 2012 – nove investicije (nadaljevanje) 

 

 

 

  

Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva

Krediti Skupaj Amortizacija

Druga 

lastna 

sredstva

Krediti Skupaj

3. Skupaj telekomunikacije 23.000.200 1.600.000 1.600.000 1.600.000 31.531 31.531

TK infrastruktura 15.260.700 2007 - 2018 100.000 100.000 100.000 14.170 14.170

Uvedba standardnega ERP inf. sistema 2.500.000 2011 - 2014 1.500.000 1.500.000 1.500.000 17.361 17.361

4. Skupaj velike investicije - obratovanje 46.550.900 3.825.000 2.825.000 1.000.000 3.825.000 893.929 117.356 1.011.285

Sistem za vodenje in nadzor EES - EMS 9.675.900 2006 - 2026 1.435.000 1.435.000 1.435.000 344.671 344.671

Pametna omrežja 30.000.000 2011 - 2022 1.000.000 1.000.000 1.000.000 376.968 117.356 494.324

Povezava HVDC Slovenija - Italija 350.000 2011 - 2013 200.000 200.000 200.000 121.981 121.981

Razvojni načrt 150.000 2012 - 2013 0 50.309 50.309

5. Skupaj posl. stavbe, oprema, dokumentacija 41.194.000 23.494.700 3.094.700 20.400.000 23.494.700 1.726.288 2.161.327 3.887.615

Tehnološka zgradba v Beričevem 12.000.000 2010-2012 20.400.000 20.400.000 20.400.000 2.161.327 2.161.327

Oprema poslovnih stavb (inventar) 97.800 97.800 97.800 80.081 80.081

Osebna vozila 1.021.000 1.021.000 1.021.000 1.377 1.377

Orodje, instrumenti, naprave, rez. deli, idr. 708.800 708.800 708.800 491.228 491.228

Informacijski sistem 647.100 647.100 647.100 556.804 556.804

Ostalo - uvedba novih tehnologij 7.750.000 2006-2012 0 0 360.366 360.366

Informacijska podpora vzdrževanju 2.240.000 2012-2020 320.000 320.000 320.000 105.928 105.928

Prostorski IS in priprava podatkov 1.620.000 2012-2020 180.000 180.000 180.000 130.504 130.504

845.264.766 77.282.400 11.018.700 20.051.350 46.212.350 77.282.400 12.067.802 17.530.941 16.313.756 45.912.499SKUPAJ nove investicije
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Priloga 19: ELES - Plan in realizacija investicij za leto 2012– rekonstrukcije 

 
  

Amortizacija Krediti Skupaj Amortizacija Krediti Skupaj

1. Skupaj daljnovodi 400 kV, 220kV, 110 kV 261.667.709 4.877.000 3.679.300 1.197.700 4.877.000 4.187.715 4.187.715

DV 220 kV Beričevo - Podlog, sanacija varnostnih višin in povišanje stebra SM 44 542.000 2012-2013 15.000 15.000 15.000 56.952 56.952

DV 2x110 kV Gorica-Divača (DV + OPGW) 12.000.000 2001-2014 50.000 50.000 50.000 136.342 136.342

DV 2x110 kV Doblar-Gorica, odsek SM 72 - Avče (DV+OPGW) 2.950.000 2005-2013 6.655 6.655

DV 2x110 kV Pivka-Ilirska Bistrica (DV + OPGW) 16.000.000 2007-2016 73.000 73.000 73.000 99.862 99.862

DV 2x110 kV Dravograd-Velenje, obešanje drugega sistema + OPGW 5.200.000 2006-2013 20.000 20.000 20.000 4.609 4.609

DV 2x110 kV Dravograd-Ravne (I in II) + OPGW 4.800.000 2003-2014 250.000 250.000 250.000 150.285 150.285

DV 110 kV Maribor-Cirkovce (obnovitev I in II) + OPGW 5.800.000  2010-2014 450.000 450.000 450.000 868.848 868.848

DV 2x110 kV Brestanica - Hudo 12.700.000 2007-2016 995.000 995.000 995.000 1.196.323 1.196.323

DV 110 kV Cirkovce - Formin + OPGW 872.900 2009-2013 192 192

Vzpenjalni sistemi za DV 18.578.034 2007-2014 500.000 297.300 202.700 500.000 69.184 69.184

DV 110 KV Zlatoličje-Cirkovce (VZHOD) in DV 110 KV Zlatoličje-Cirkovce (ZAHOD) 560.100 2009-2011 0 710 710

DV 2X110 kV Trbovlje-Brestanica, zamenjava faznega vodnika z OPPC 1.140.000 2010-2013 874.000 874.000 874.000 516.646 516.646

DV 110 kV Gorica-Divača, zaščita pred atm. prenap. z odvodniki prenapetosti 780.000 2008-2013 460.000 460.000 460.000 211.586 211.586

DV 2x110 kV Črnuče-Kleče, prevezava RTP Črnuče v drugi sistem na SM 25 1.500.000 2011-2013 295.000 295.000 295.000 161.343 161.343

DV 2x110 kV Gorica - Ajdovščina, dvig dveh SM 142.000 2011-2013 142.000 142.000 142.000 142.044 142.044

DV 2x 110 kV Doblar-Gorica, KB odsek SM 72-RTP Gorica 650.000 2012-2013 650.000 650.000 650.000 449.402 449.402

DV 110 kV Kleče-Okroglo II in DV 110 kV Medvode-Mavčiče, prestavitev SM 40 350.000 2012 2.000 2.000 2.000 2.589 2.589

DV 2x 110 kV TE-TOL - Črnuče 162.000 2012-2013 101.000 101.000 101.000 114.059 114.059

DV2x 110 kV Krško-Hudo, nadvišanje SM8-SM11 455.000 2012-2014 84 84
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Priloga 20: ELES - Plan in realizacija investicij za leto 2012 – rekonstrukcije (nadaljevanje) 

 
  

Amortizacija Krediti Skupaj Amortizacija Krediti Skupaj

2. Skupaj RTP in RP postaje 109.429.792 12.952.000 4.645.000 8.307.000 12.952.000 6.407.741 4.342.055 10.749.796

RTP 400/110 kV Okroglo-obnova stikališča + TR 8.795.000 2005-2014 1.525.000 1.525.000 1.525.000 1.672.772 1.672.772

RTP 400/200/110 Beričevo, 400 kV Okroglo I in II - projekt (zamenjava odklopnika) 435.000 2009-2013 215.000 215.000 215.000 55.264 55.264

RTP 400/110 kV Maribor, obnova lastne rabe 1.500.000 2011-2013 1.370.000 1.370.000 1.370.000 1.315.591 1.315.591

Zbiralke 220 kV Podlog 22.000 2011 305 305

Gradbene rekonstrukcije  4.169.300 2003-2018 240.000 240.000 240.000 306.242 306.242

Neposredni nadzor energetskih TR 2.211.200 2003-2015 150.000 150.000 150.000 313 313

RTP 110/20 kV Il. Bistrica 7.500.000 2006-2014 3.052.000 3.052.000 3.052.000 2.909.388 2.909.388

RTP Gorica,110 kV zbiralke in vključitev ČHE Avče 5.753.400 2005-2013 900.000 900.000 900.000 4.342.055 4.342.055

RP 110 kV  Hudo, obnova objekta (zamenjava VN+sekundarna oprema) 14.500.000 2011-2015 100.000 100.000 100.000 37.386 37.386

RTP 110/20(35) kV Pekre 18.000.000 2008-2015 5.255.000 5.255.000 5.255.000 99.503 99.503

TP 110 kV Karbid, obnova 255.000 2011-2014 95.000 95.000 95.000 10.977 10.977

3. Skupaj sekundarna oprema 37.126.377 5.110.000 5.110.000 5.110.000 3.418.840 3.418.840

RTP Okroglo - Obnova sekundarne opreme 2.667.700 2006-2014 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.047.558 1.047.558

RTP Beričevo -Obnova sekundarne opreme 3.400.000 2001-2013 280.000 280.000 280.000 48.059 48.059

RTP Kleče - Obnova sekundarne opreme 5.000.000 2006-2014 900.000 900.000 900.000 1.391.173 1.391.173

RTP Maribor - obnova sekundarne opreme 2.500.000 2009-2011 26.472 26.472

Nadzorni center službe za sekundarne sisteme 1.056.577 2006-2013 80.000 80.000 80.000 188.330 188.330

RTP Divača- obnova sekundarne opreme 350.000 2009-2012 79.073 79.073

RTP Podlog-obnova sekundarne opreme 4.500.000 2010-2015 600.000 600.000 600.000 205.429 205.429

RTP Distribucije 1.580.500 2006-2018 400.000 400.000 400.000 10.982 10.982

RTP Beričevo - prestavitev lokacije sekundarnih sistemov 700.000 2011-2014 180.000 180.000 180.000 64.229 64.229

RTP Mozirje - obnova zaščite in vodenja DV polj 270.000 2012-2014 8.163 8.163

Števčni merilni sistem 2.524.700 2006-2015 250.000 250.000 250.000 267.527 267.527

Nadzor kvalitete EE 670.000 2007-2012 40.000 40.000 40.000 36.918 36.918

Sistem WAMS - obnova in razširitev 620.000 2011-2015 130.000 130.000 130.000 44.927 44.927
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Priloga 21: ELES - Plan in realizacija investicij za leto 2012 – rekonstrukcije (nadaljevanje) 

 
  

Amortizacija Krediti Skupaj Amortizacija Krediti Skupaj

4. Telekomunikacije 106.314.300 5.444.000 5.444.000 5.444.000 1.618.932 1.359.943

5. Skupaj poslovne stavbe, oprema, dokumentacija in ostalo 2.760.000 2.760.000 2.760.000 2.272.325 2.272.325

477.638.178 29.646.000 17.381.300 12.264.700 29.646.000 15.374.239 6.614.380 21.988.619
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Priloga 22: EL CE - Plan in realizacija investicij za leto 2012 – nove investicije 

 

 

 
  

Amortizacija Krediti Skupaj 

DV 2 x 110 kV RTP Trebnje - RTP Mokronog (23km) (dokumentacija) 23,00 10.100.000 100.000 50.000 10.040 51.384 61.424

DV 2 x 110 kV Ravne -  Mežica( 8 km) (dokumentacija) 8,00 8.000.000 0 40.500 1.339 6.855 8.194

KB 2 x 110 kV  RTP Vojnik do 110 kV DV RTP Selce – RTP Sl. Konjice 

(dokumentacija) 0,30 1.200.000 100.000 14 2 12 14

RTP 110/20 kV Žalec 5.890.000 2.000.000 800.000 74.663 381.840 456.503

1. SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 25.190.000 2.200.000 890.514 86.044 440.091 526.135

SN nadzemni vodi 65,84 174.721 189.836 1.691.758 179.416 918.268 1.097.684

SN kablovodi 37,30 3.620.014 3.606.888 2.612.312 415.795 2.128.022 2.543.817

Skupaj TP SN / 0,4 kV 50,00 2.076.998 1.883.749 1.867.663 284.029 1.453.643 1.737.672

2. SKUPAJ OBJEKTI SN 5.871.733 5.680.473 6.171.733 879.240 4.499.933 5.379.173

Skupaj NN nadzemni vodi 3,60 156.748 163.615 89.693 7.610 38.950 46.560

Skupaj NN kablovodi 30,20 687.725 654.461 754.780 125.466 642.137 767.603

3. SKUPAJ OBJEKTI NN 844.473 818.076 844.473 133.076 681.087 814.163

  Merilne naprave 1.700.000 3.500.000 1.600.000 277.230 1.399.994 1.677.224

  Telekumonikacije 450.000 500.000 600.000 100.954 517.100 618.054

  Avtomatizacija 300.000 200.000 300.000 48.297 247.181 295.478

  DCV 150.000 0 110.000 1.797 9.196 10.993

  Ostalo 200.000 0 85.733 9.824 50.282 60.106

4. SKUPAJ SEKUNDARNA OPREMA 2.800.000 4.200.000 2.695.733 438.102 2.223.753 2.661.855

5. DOKUMENTACIJA 858.557 913.921 858.557 168.923 673.509 842.432

6. NEENERGETSKE INVESTICIJE - potrebne za izvajanje storitev GSJ 3.200.000 3.400.000 2.348.000 298.847 1.548.344 1.847.191

SKUPAJ 38.764.763 17.212.470 13.809.010 2.004.232 10.066.717 12.070.949

Viri financiranja (EUR) - REALIZACIJA Skupna 

vrednost 

objekta

Razvojni načrt 

tekoče leto

Gospodarski 

načrt                 

tekoče leto

Količina             

(km, štev.)
PROJEKTI



70 
 

Priloga 23: EL CE - Plan in realizacija investicij za leto 2012 – rekonstrukcije 

 

Amortizacija Krediti Skupaj viri

DV 110 kV Podlog-Lava-Šentjur 8,80 1.150.000 342 56 286 342

DV 110 kV RTP Rogaška - RTP Cirkovce 0,00 390 1.996 2.386

RTP 110/10 kV Lava 1.100.000 400.000 302.000 2.979 203.421 206.400

RTP 110/20 kV Rogaška Slatina 2.190.000 150.000 175.000 24.770 126.776 151.547

RTP 110/20 kV Podlog 22.000 20.000 1.959 10.025 11.984

RTP 110/20 kV Mozirje 1.270.000 55.000 11.363 58.158 69.522

RTP 110/20 kV Šentjur 1.090.000 50.000 5.696 29.154 34.851

RTP 110/20 kV Ravne 5.988.000 1.500.000 600.000 97.928 581.565 679.493

RTP 110/20 kV Slovenj Gradec 630.000 30.000 6.862 35.119 41.981

RTP 110/20 kV Velenje 2.200.000 650.000 290.000 46.159 236.241 282.400

RTP 110/20 kV Sevnica 440.000 7.620 1.553 7.948 9.501

RTP 110/20 kV Brežice 120.000 120.000 18.043 92.342 110.385

RTP 110/20 kV Krško 77.000 50.000 7.292 37.609 44.901

RTP 110/20 kV Selce 8.743 1.910 12.617 14.527

1. SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 16.627.000 2.900.000 1.721.753 226.962 1.433.259 1.660.221

Skupaj SN nadzemni vodi 84,20 1.847.940 1.624.183 3.367.362 572.738 2.931.259 3.503.997

Skupaj SN kablovodi 1,40 75.253 85.483 55.432 11.430 58.499 69.929

Skupaj RTP SN/SN in RP SN (navesti podatke po objektih) 10.000 10.000 1.276 6.529 7.805

Skupaj TP SN / 0,4 kV 95 511.877 953.748 160.173 819.763 979.936

2. SKUPAJ OBJEKTI SN 1.933.193 2.221.543 4.386.542 745.617 3.816.050 4.561.667

Skupaj NN nadzemni vodi 78,50 2.160.390 2.083.774 1.569.589 299.711 1.533.912 1.833.623

Skupaj NN kablovodi 59,70 2.776.610 2.665.293 1.492.478 276.343 1.414.316 1.690.659

NN ostalo 76.416 96.920 18.626 3.295 16.865 20.160

3. SKUPAJ OBJEKTI NN 5.013.416 4.845.987 3.080.693 579.350 2.965.092 3.544.442

4. SKUPAJ SEKUNDARNA OPREMA 150.000 74.400 501 15.203 15.704

5. NEENERGETSKE DEJAVNOSTI -  potrebne za izvajanje storitev GSJ 850.000 800.000 897.600 111.186 476.036 587.222

SKUPAJ 24.573.609 10.787.530 10.160.989 1.669.016 8.733.283 10.402.299

PROJEKTI

Količina         

(km, 

število)

Viri financiranja (v EUR) -  letna realizacijaSkupna 

vrednost 

objekta

Razvojni načrt 

tekoče leto

Gospodarski 

načrt tekoče 

leto
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Priloga 24: EL PRIM - Plan in realizacija investicij za leto 2012 – nove investicije 

 

 
 

 

  

Amortizacija Krediti Skupaj viri

RTP 110/20 kV Pivka - odkup zemljišča 547.113 15.000 14.040 14.040

RTP 110/35/20 kV Tolmin - izgradnja 110 kV transformatorskega 

polja TR 3 in TR1 250.000 217.751 175.000 133.617 133.617

VE Volovja reber 1. faza 20.000 0 20.000 13.461 13.461

1. SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 270.000 1.530.823 210.000 161.118 161.118

Skupaj SN nadzemni vodi 4,64 324.350 652.756 324.350 347.379 347.379

Skupaj SN kablovodi 16,95 1.277.250 3.264.608 1.277.250 1.376.032 1.376.032

Skupaj TP SN / 0,4 kV 37,60 1.329.276 969.646 1.329.276 1.412.428 1.412.428

2. SKUPAJ OBJEKTI SN 2.930.876 4.887.010 2.930.876 347.379 2.788.460 3.135.839

Skupaj NN nadzemni vodi 6,88 354.200 400.000 354.200 370.694 370.694

Skupaj NN kablovodi 16,38 840.200 791.371 840.200 792.893 792.893

3. SKUPAJ OBJEKTI NN 1.194.400 1.191.371 1.194.400 1.163.587 1.163.587

Sekundarna oprema (inv. nad. 80.000 € opredeliti ločeno) 406.100 1.061.630 406.100 302.697 302.697

Zaščita polizoliranih vodnikov 385.000 170.000 30.000 23.756 23.756

Prenova računalniške in programske opreme DCV 570.000 570.000 270.000 402.843 402.843

Vgradnja daljinsko vodenih pragovnih ločilnih mest 102.000 200.000 102.000 98.560 98.560

Kombinirani elektronski števci in komunikatorji 95.000 150.000 95.000 79.690 79.690

AMM sistem in oprema 890.000 1.000.000 890.000 818.930 818.930

Programska oprema zajem in obdelavo podatkov merilnih mest 500.000 200.000 100.000 25.320 25.320

4. SKUPAJ SEKUNDARNA OPREMA 2.948.100 3.351.630 1.893.100 1.751.796 1.751.796

5. DOKUMENTACIJA 796.736 933.093 796.736 651.488 651.488

6. NEENERGETSKE INVESTICIJE - potrebne za izvajanje storitev GSJ 702.700 2.195.019 702.700 504.126 504.126

SKUPAJ 8.842.812 15.120.592 7.727.812 1.502.993 5.864.961 7.367.954

PROJEKTI
Količina                      

(km, štev.)

Skupna 

vrednost 

objekta

Razvojni načrt 

tekoče leto

Gospodarski 

načrt                 

tekoče leto

Viri financiranja (EUR) - REALIZACIJA 
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Priloga 25: EL PRIM - Plan in realizacija investicij za leto 2012 – rekonstrukcije 

 

Amortizacija Krediti Skupaj viri

RTP 110/20 kV Koper - rekonstrukcija 20 kV stikališča 1.300.000 109.423 240.000 243.240 243.240

RTP 110/20 kV Dekani - zamenjava 110 kV kombiniranih 

instrumetnih transformatorjev 52.400 52.400 15.192 15.192

RTP 110/20 kV Ilirska Bistrica - rekonstrukcija 110 kV GIS stikališča 2.274.935 1.019.819 1.046.850 457.538 457.538

RTP 110/20 kV Vrtojba - zamenjava skoznjikov v 20 kV stikališču in 

ureditev strelovoda 50.000 50.000 1.736 1.736

RTP 110/20 kV Lucija zamenjva odklopnikov 11.628 11.628

1. SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 3.677.335 1.314.166 1.389.250 729.334 729.334

SN nadzemni vodi (inv. nad 400.000 € navesti po objektih) 21,79 1.010.800 1.247.146 1.010.800 424.102 605.705 1.029.807

SN kablovodi (inv. nad 400.000 € navesti po objektih) 1,72 189.500 99.289 189.500 180.731 180.731

Skupaj RTP SN/SN in RP SN (navesti podatke po objektih) 110.000 164.134 35.000 65.323 65.323

Skupaj TP SN / 0,4 kV 4,80 181.000 355.710 181.000 251.288 251.288

2. SKUPAJ OBJEKTI SN 1.491.300 1.866.279 1.416.300 921.444 605.705 1.527.149

Skupaj NN nadzemni vodi 23,54 971.488 1.200.000 971.488 942.400 942.400

Skupaj NN kablovodi 4,25 171.000 547.191 171.000 142.726 142.726

3. SKUPAJ OBJEKTI NN 1.142.488 1.747.191 1.142.488 1.085.126 1.085.126

4. SKUPAJ SEKUNDARNA OPREMA 24.950 273.557 24.950 22.801 22.801

5. DOKUMENTACIJA 235.700 500.000 235.700 171.140 171.140

6. NEENERGETSKE INVESTICIJE - potrebne za izvajanje storitev GSJ 63.500 60.182 63.500 67.491 67.491

SKUPAJ 6.635.273 5.761.375 4.272.188 2.268.003 1.335.039 3.603.042

Razvojni načrt 

tekoče leto

Gospodarski 

načrt                 

tekoče leto

Skupna 

vrednost 

objekta

Količina                      

(km, štev.)
PROJEKTI

Viri financiranja (EUR) - REALIZACIJA 



73 
 

Priloga 26: EL GOR - Plan in realizacija investicij za leto 2012 – nove investicije 

 

 

 
  

Amortizacija Druga last. sr. Krediti Skupaj viri

DV 2x110 kV Železniki -  Bohinj 18,00 12.900.000 2.000.000 150.000 93.189 93.189

DV 2x110 kV Kamnik - Visoko 15,00 6.650.000 50.000 0 25.095 25.095

KBV 1x110 kV za RTP Bohinj 0,85 1.500.000 750.000 0 236 236

RTP 110/20 kV Bohinj 5.747.891 2.500.000 4.170.000 3.692.441 3.692.441

RTP 110/20 kV Brnik 4.600.000 100.000 10.000 1.560 1.560

1. SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 35.897.891 5.900.000 4.330.000 26.655 236 3.785.630 3.812.521

SN kablovodi 10,00 3.500.000 250.000 250.000 47.570 250.000 297.570

RP VISOKO 500.000 530.000 13.282 530.000 543.282

2. SKUPAJ OBJEKTI SN 6.500.000 800.000 980.000 96.750 980.000 1.076.750

Skupaj NN kablovodi 18,00 5.000.000 500.000 500.000 32.646 500.000 532.646

3. SKUPAJ OBJEKTI NN 5.000.000 500.000 500.000 32.646 500.000 532.646

DCV 0 200.000 150.000 35.212 21.957 57.169

projekt AMI 0 2.500.000 500.000 136.168 136.168

4. SKUPAJ SEKUNDARNA OPREMA 11.600.000 3.050.000 950.000 469.408 21.957 491.365

5. NEENERGETSKE INVESTICIJE - potrebne za izvajanje storitev GSJ 3.000.000 1.250.000 785.000 686.565 686.565

SKUPAJ 61.997.891 11.820.000 7.545.000 1.312.024 22.193 5.265.630 6.599.847

PROJEKTI
Količina             

(km, štev.)

Skupna 

vrednost 

objekta

Razvojni načrt 

tekoče leto

Gospodarski 

načrt                 

tekoče leto

Viri financiranja (EUR) - REALIZACIJA 
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Priloga 27: EL GOR - Plan in realizacija investicij za leto 2012 – rekonstrukcije 

 
 

 

  

Amortizacija Druga last. sred. Krediti Skupaj viri

DV 1x110 kV Jesenice - Kranjska Gora (bivši 35 kV) 10,00 3.800.000 500.000 70.000 62.646 62.646

DV 2x110 kV RTP Moste - RTP Bled 6,00 150.000 200.000 132.018 132.018

RTP 110/20 kV Zlato polje 50.000 98.620 98.620

RTP 110/20 kV Primskovo 527 527

RTP 110/20 kV Škofja Loka 500.000 20.000 68.859 68.859

RTP 110/20 kV Radovljica 1.500.000 17.164 17.164

RTP 110/20 kV Jesenice 730.000 557.392 557.392

RTP LABORE 20.000 15.715 15.715

1. SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 27.445.224 500.000 1.220.000 183.194 17.691 752.056 952.941

Skupaj SN kablovodi 25,00 22.500.000 2.250.000 1.300.000 467.774 1.300.000 1.767.774

Skupaj RTP SN/SN in RP SN 100.000 100.000 20.000 20.000 17.345 37.345

Skupaj TP SN / 0,4 kV 20,00 18.000.000 1.800.000 850.000 565.586 450.000 1.015.586

2. SKUPAJ OBJEKTI SN 40.600.000 4.150.000 2.170.000 1.053.360 17.345 1.750.000 2.820.705

3. SKUPAJ OBJEKTI NN 18.000.000 1.800.000 1.165.000 768.134 0 1.232.314 2.000.448

SKUPAJ 89.045.224 6.750.000 4.555.000 2.004.688 35.036 3.734.370 5.774.094

PROJEKTI
Količina                      

(km, štev.)

Skupna 

vrednost 

objekta

Razvojni načrt 

tekoče leto

Gospodarski 

načrt                 

tekoče leto

Viri financiranja (EUR)- REALIZACIJA 
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Priloga 28: EL LJ - Plan in realizacija investicij za leto 2012 – nove investicije 

 
 
 
 
 
  

Amortizacija Sovlaganja Skupaj viri

DV Polje - Vič 21.000.000 1.500.000 7.000 3.453 3.453

DV Grosuplje - Trebnje 17.000.000 2.560.000 5.000 3.297 3.297

DV Bršljin - Gotna vas 6.230.000 700.000 10.000 139.360 139.360

DV Kočevje - Črnomelj 15.000.000 30.000 70.000 37.881 37.881

DV Kamnik - Visoko 4.500.000 40.000 30.000 23.950 23.950

KB PCL - Toplarna 3.040.000 2.070.000 80.000 12.550 12.550

KB Center - TE-TOL            3.145.000 1.050.000 45.000 326.974 326.974

KB Vrtača - Center (PCL) 5.320.000 200.000 40.000 16.324 16.324

KB Litostroj - PCL 7.040.000 0 30.000 54.169 54.169

RTP 110/20 kV Ivančna Gorica z vključitvami 4.850.000 300.000 1.450 1.450

RTP 110/20 kV Mengeš z vključitvami 5.500.000 3.400.000 990.000 400.991 400.991

RTP 110/20 kV Dobruška vas (Šentjernej) z vključitvami 4.900.000 300.000 20.000 31.320 31.320

RTP 110/20 kV  Vrtača (Tobačna) 10.000.000 50.000 7.746 7.746

RTP 110/20 kV PCL (Potniški center)  ** 9.900.000 2.300.000 980.000 484.608 484.608

Izvedba video nadzora v RTP 30.000 39.911 39.911

1. SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 184.105.020 17.174.920 2.478.000 1.583.984 1.583.984

Skupaj SN nadzemni vodi 1,87 457.200 90.000 156.167 156.167

Skupaj SN kablovodi 84,94 700.000 9.765.200 3.912.883 2.600.647 15.291 2.615.938

Skupaj RTP SN/SN in RP SN 3.070.000 680.000 61.000 35.677 35.677

Skupaj TP SN / 0,4 kV 25,00 3.424.200 746.654 1.583.274 14.069 1.597.343

2. SKUPAJ OBJEKTI SN 3.770.000 14.326.600 4.810.537 4.375.765 29.360 4.405.125

Viri financiranja (EUR)- REALIZACIJA 

PROJEKTI
Količina                      

(km, štev.)

Skupna 

vrednost 

objekta

Razvojni načrt 

tekoče leto

Gospodarski 

načrt                 

tekoče leto
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Priloga 29: EL LJ - Plan in realizacija investicij za leto 2012 – nove investicije (nadaljevanje) 

 

 

 

 

 

 

  

Amortizacija Sovlaganja Skupaj viri

Skupaj NN nadzemni vodi 15,01 344.730 505.402 275.874 275.874

Skupaj NN kablovodi 16,44 1.083.470 775.661 275.971 144.043 420.014

NN ostalo 0 1.518.300 2.460.331 2.460.331

3. SKUPAJ OBJEKTI NN 1.428.200 2.799.363 3.012.176 144.043 3.156.219

Daljinski center vodenja DCV 100.000 150.000 44.339 44.339

Izgradnja telekomunikacijskih TK zvez 1.225.000 500.000 373.576 373.576

Sistem merjenja in merilne naprave 8.800.000 2.325.000 2.349.996 2.349.996

Vodenje in avtomatizacija SN omrežja 200.000 100.000 108.980 108.980

4. SKUPAJ SEKUNDARNA OPREMA 10.325.000 3.075.000 2.876.891 2.876.891

5. DOKUMENTACIJA 2.962.400 946.060 659.375 659.375

6. NEENERGETSKE INVESTICIJE - potrebne za izvajanje storitev GSJ 3.945.000 2.840.056 1.890.636 1.890.636

SKUPAJ 187.875.020 50.671.120 16.949.016 14.398.827 173.403 14.572.230

Viri financiranja (EUR)- REALIZACIJA 

PROJEKTI
Količina                      

(km, štev.)

Skupna 

vrednost 

objekta

Razvojni načrt 

tekoče leto

Gospodarski 

načrt                 

tekoče leto
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Priloga 30: EL LJ - Plan realizacija investicij za leto 2012 – rekonstrukcije 

 
  

Amortizacija Skupaj viri

Stari VN vodi 0,00 300.000 165.000 249.345 249.345

RTP 110/20 kV Bežigrad 2.670.000 180.000 335.000 10.000 6.237 6.237

RTP 110/20 kV Cerknica  ** 1.702.000 527.000 102.000 1.020.000 336.853 336.853

Oprema za zaščito in vodenje v RTP 0 86.000 98.055 98.055

Pomožne naprave 100.000 70.000 123.245 123.245

Izvedba resonančne ozemljitve nevtralne točke 600.000 450.000 349.622 349.622

RTP 110/20 kV  Litija - vključitev na 110 kV 111.014 111.014

RTP 110/20 kV  Grosuplje - dograditev 20 kV vodnih celic 7.127 7.127

1. SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 25.502.000 956.400 4.059.000 1.801.000 1.281.498 1.281.498

Skupaj SN nadzemni vodi 21,78 609.550 733.300 1.405.550 1.405.550

Skupaj SN kablovodi 1,20 4.635.240 1.033.000 1.578.320 1.578.320

Skupaj RTP SN/SN in RP SN 653 653

Skupaj TP SN / 0,4 kV 11,00 946.860 310.300 766.676 766.676

2. SKUPAJ OBJEKTI SN 6.191.650 2.076.600 3.751.199 3.751.199

Skupaj NN nadzemni vodi 22,66 1.108.920 796.500 1.946.121 1.946.121

Skupaj NN kablovodi 6,72 881.760 189.500 531.126 531.126

NN ostalo 28.500 65.711 65.711

3. SKUPAJ OBJEKTI NN 1.990.680 1.014.500 2.542.958 2.542.958

4. DOKUMENTACIJA 49.940 44.008 44.008

5. NEENERGETSKE INVESTICIJE - potrebne za izvajanje storitev GSJ 300.000 190.640 190.640

SKUPAJ 25.502.000 956.400 12.241.330 5.242.040 7.810.303 7.810.303

Viri financiranja (EUR) - 

REALIZACIJA 
PROJEKTI

Količina                      

(km, štev.)

Skupna 

vrednost 

objekta

Realizacija 

pred tekočim 

letom

Razvojni načrt 

tekoče leto

Gospodarski 

načrt                 

tekoče leto
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Priloga 31: EL MB - Plan in realizacija investicij za leto 2012 – nove investicije 

 
  

Amortizacija Druga last. sred. Krediti Skupaj viri

KV 110 kV RTP Pekre - RTP Koroška vrata - RTP Melje 6,60 9.573.006 1.500.000 991.484 991.484

RTP 110/20 kV Podvelka 5.883.146 3.600.000 1.600.000 910.991 910.991

1. SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 39.554.559 7.150.000 3.180.000 991.484 910.991 1.902.475

Skupaj SN kablovodi 24,55 3.932.538 2.036.046 1.737.042 1.737.042

Skupaj TP SN / 0,4 kV 23,00 1.643.388 1.013.855 235.978 943.910 1.179.888

2. SKUPAJ OBJEKTI SN 6.269.903 3.049.901 235.978 2.680.952 2.916.930

Skupaj NN nadzemni vodi 0,85 587.680 26.593 99.858 99.858

Skupaj NN kablovodi 25,81 1.371.254 1.125.096 316.087 737.536 1.053.623

3. SKUPAJ OBJEKTI NN 1.958.934 1.151.689 415.945 737.536 1.153.481

Distribucijski center vodenja, avtomatizacija SNO 150.000 170.000 220.029 220.029

Avtomatizacija SN omrežja 250.000 105.000 120.591 120.591

TK zveze 1.250.000 414.298 400.421 400.421

Merilne naprave in instrumenti 3.267.000 2.389.365 2.932.388 2.932.388

4. SKUPAJ SEKUNDARNA OPREMA 4.917.000 3.078.663 3.332.809 340.620 3.673.429

5. DOKUMENTACIJA 2.500.000 1.427.480 237.441 961.376 1.198.817

6. ODKUP ELEKTRODISTRIBUCIJSKE INFRASTRUKTURE 650.000 1.240.000 734.696 734.696

7. NEENERGETSKE INVESTICIJE - potrebne za izvajanje storitev GSJ 2.600.000 1.498.540 1.177.396 413.680 1.591.075

SKUPAJ 39.554.559 26.045.837 14.626.273 5.399.569 3.101.235 4.670.100 13.170.903

Viri financiranja (EUR) - REALIZACIJA 

PROJEKTI
Količina                      

(km, štev.)

Skupna 

vrednost 

objekta

Razvojni načrt 

tekoče leto

Gospodarski 

načrt                 

tekoče leto
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Priloga 32: EL MB - Plan in realizacija investicij za leto 2012 – rekonstrukcije 

  
  

Amortizacija Krediti Skupaj viri

RTP Radvanje 2.114.642 355.000 523.095 479.135 479.135

Funkcionalni preizkusi 150.000 300.000 295.573 295.573

Za potrebe RTP, AKU, RAZSM, … 50.000 48.610 48.610

Dokončanje ozemljitve nevtralne točke RTP Breg 22.500 26.410 26.410

Sanacija oljnih jam RTP Tezno 35.000 33.198 33.198

Sanacija oljnih jam RTP Dobrava 65.000 65.588 65.588

AKZ zaščita portalov v RTP Ljuomer 17.820 8.603 8.603

RTP Dobrava TR3,Ojačitev transf iz 20 MVA na 31,5 MVA-odpis starega 63.125 63.125

AKZ portalov v RTP Lendava 17.820 17.820

Brezprekinitveno napajanje  RTP Ljutomer  16.920 16.920

1. SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 2.114.642 605.000 1.013.415 231.664 823.319 1.054.983

SN nadzemni vodi (inv. nad 400.000 € navesti po objektih) 24,56 461.157 638.494 716.807 716.807

SN kablovodi (inv. nad 400.000 € navesti po objektih) 2,60 162.028 156.625 178.781 178.781

Skupaj TP SN / 0,4 kV 64,00 419.839 747.658 675.109 675.109

2. SKUPAJ OBJEKTI SN 1.043.024 1.542.777 1.570.697 1.570.697

Skupaj NN nadzemni vodi 39,54 1.156.128 1.126.752 1.394.493 1.394.493

Skupaj NN kablovodi 42,82 1.734.191 2.049.028 1.974.274 1.974.274

3. SKUPAJ OBJEKTI NN 2.890.319 3.175.780 3.368.767 3.368.767

SKUPAJ 2.114.642 5.038.343 5.731.972 3.600.431 2.394.016 5.994.447

Viri financiranja (EUR) - REALIZACIJA 

PROJEKTI
Količina                      

(km, štev.)

Realizacija pred 

tekočim letom

Razvojni načrt 

tekoče leto

Gospodarski 

načrt                 

tekoče leto
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Priloga 33: SODO - Plan in realizacija investicij za leto 2012 – nove investicije 

 
 

  

Amortizacija  OPM Skupaj viri

RTP 110/20kV Potniški center, nabava TR 2 x 40 MVA 41.263 2011 2012 1.450.000 1.398.400 1.398.400

RTP 110/20kV Koper TR 1 x 40 MVA 41.264 2012 2013 647.800 647.800

RTP 110/20kV Ilirska Bistrica GIS stikališče 110 kV 2012 2013 433.106 433.106

1. SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 82.527 2.750.000 2.479.306 2.479.306

Skupaj SN nadzemni vodi 4.570 4.570

Skupaj SN kablovodi 683.983 683.983

Skupaj TP SN / 0,4 kV 3.826.000 1.127.558 1.127.558

2. SKUPAJ OBJEKTI SN 3.826.000 1.816.111 1.816.111

Skupaj NN kablovodi 124.000 306.872 306.872

3. SKUPAJ OBJEKTI NN 124.000 306.872 306.872

4. Neenergetske investicije - potrebne za izvajanje storitev GSJ 146.863 146.863

SKUPAJ 82.527 6.700.000 146.863 4.602.289 4.749.151

Gospodarski 

načrt                 

tekoče leto

Leto 

zaključka    

projekta

Leto začetka 

gradnje

Skupna 

vrednost 

objekta

Viri financiranja (EUR) - REALIZACIJA 
PROJEKTI
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Priloga 34: PLINOVODI - Plan in realizacija investicij za leto 2012 

 

Legenda:    
  * leto uveljavitve pogodbe in dostava cevi   
  ** ni odločitve /predhodna dela   
  *** kredit EIB in nepovratna sredstva EK  

 

 

Amortizacija Krediti***
Ostala 

sredstva
Skupaj

M2/1 Rogaška Slatina-Trojane 108.165.500 2011* 2013 37.826.256 21.355.000 29.627.017

M21/1 Trojane-Vodice 57.555.223 2011 2014 20.791.864 6.690.000 516.426

M5 in R51 Vodice-Jarše-TE-TOL 31.187.000 2015 2017 3.116.853 1.765.000 186.833

R25A /1 Trojane-Hrastnik 28.401.600 355.294 115.000 78.670

KP Kidričevo-3.komp.enota/1.faza 13.560.000 2013 2014 340.277 400.000 112.173

M6 odsek Osp-Koper 10.758.746 2015 2016 527.542 300.000 224.784

R38 Kalce - Godovič 5.649.000 157.095 10.000 0

R51b Lj: TE TOL Fužine /Vevče 

(prip.dela) 745.000 14.131 90.000 0

Stroški financiranja 25.000.000 2.736.287 2.287.000 2.118.643

Omrežja po IP/EIB skupaj 281.022.069 65.865.600 33.012.000 11.959.996 8.950.081 11.954.469 32.864.547

Diverzificirana oskrba in prenos v 

tujino 32.205.500 ** 3.248.779 2.716.400 619.455 619.169 1.238.625

Dograditve omrežja 25.318.950 2013 2016 1.445.990 2.074.450 737.269 736.928 1.474.197

Nabava, obnova drugih 

ne/opred.sredstev, razno 8.970.640 2010 2015 2.378.365 3.782.400 1.247.219 1.246.642 2.493.861

SKUPAJ 347.517.159 72.938.734 41.585.250 14.563.939 8.950.081 14.557.208 38.071.229

Razvojni 

načrt                                  

tekoče leto

Viri financiranja (EUR) - REALIZACIJA

PROJEKTI

Skupna 

vrednost 

objekta

Leto 

začetka 

gradnje

Leto 

zaključka 

objekta

Realizacija 

pred 

tekočim 

letom
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC  

 
BORZEN  – Borzen d.o.o. 
CPVO – celovita presoja vplivov na okolje 
CV – center vodenja 
ČHE – črpalna hidroelektrarna 
DEM – Dravske elektrarne  Maribor, d.o.o. 
DPN – državni prostorski načrt 
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 energija d.o.o., krovna družba skupine GENGEN 
GTO – glavna tehnološka oprema 
HESS – Hidroelektrarne na Spodnji Savi d.o.o.  
HSE d.o.o. – Holding slovenskih elektrarn d.o.o. 
IP – idejni projekt 
JN – javno naročilo 
K – kota  
MF – Ministrstvo za finance 
MG – Ministrstvo za gospodarstvo  
MGRT – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
mHE – male hidroelektrarne 
MKO – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
NEK – Nuklearna elektrarna Krško d.o.o. 
NIP – noveliran investicijski program 
NS – nadzorni svet 
OP – okoljsko poročilo 
OP – operativni plan 
OPM – omrežnina za priključno moč 
OPM – omrežnina za priključno moč  
OPPN – podrobni prostorski načrt 
OVE – obnovljivi viri energije 
OVS – okolje varstveno soglasje 
PB – plinski bloki  
PGD – projekt gradbenih del 
PIZ – projekt izvedbenih del 
PLINOVODI – Sistemski operater plinskega omrežja, Plinovodi d.o.o. 
PMF – vrednost maximalne možne poplave 
PV – Premogovnik Velenje d.o.o. 
PZI – projekt za izvedbo  
QC – quality control – kontrola kakovosti 
RS – Republika Slovenija 
RTH – Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o. 
SE – sončne elektrarne 
SENG – Soške elektrarne d.o.o.  
SM – stojno mesto 
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SODO – Sistemski operater distribucijskega omrežja, SODO d.o.o. 
SOPO – Sistemski operater prenosnega omrežja, ELES d.o.o. 
SRESA – Srednjesavske elektrarne 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. 
UPB – uradno prečiščeno besedilo 
URSJV – Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost 
VE – vetrne elektrarne 


