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UPORABLJENE KRATICE 

 

ACER 
 
AHI 
AN OVE 
AN URE 
APG 
AT 
BDP 
BiH 
BSP 
BSS 
CACM 
 
 
CAO 
CASC 
CIGRE 
 
ČHE 
ČPZ 

AGENCIJA ZA SODELOVANJE ENERGETSKIH REGULATORJEV (ang. AGENCY 
FOR THE COOPERATION OF ENERGY REGULATORS) 
INDEKS TEHNIČNEGA STANJA NAPRAV (ang. ASSET HEALTH INDEX) 
AKCIJSKI NAČRT ZA OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE 
AKCIJSKI NAČRT ZA UČINKOVITO RABO ENERGIJE 
AVSRTIJSKI SISTEMSKI OPERATER (ang. AUSTRIAN POWER GRID) 
AVSTRIJA 
BRUTO DOMAČI PROIZVOD 
BOSNA IN HERCEGOVINA 
BSP REGIONALNA ENERGETSKA BORZA D.O.O. 
POSLOVNI PODPORNI SISTEM (ang. BUSINESS SUPORT SYSTEM) 
OMREŽNI KODEKS ZA DODELJEVANJE ZMOGLJIVOSTI IN UPRAVLJANJE 
PREZASEDENOSTI (ang. CAPACITY ALLOCATION & CONGESTION 
MANAGEMENT) 
AVKCIJSKA PISARNA (ang. CENTRAL ALLOCATION OFFICE) 
AVKCIJSKA PISARNA (ang. CAPACITY ALLOCATING SERVICE COMPANY) 
MEDNARODNI SVET ZA VELIKE ELEKTROENERGETSKE SISTEME (fra. CONSEIL 
INTERNATIONAL DES GRANDS RÉSEAUX ÉLECTRIQUES) 
ČRPALNA HIDROELEKTRARNA 
ČEZMEJNA PRENOSNA ZMOGLJIVOST 

DARS 
DCN 
 
DEA 
DO 
DV 
DoV 
DPN 
DREN 
DSGE 
DSM 
DTR 
 
DWDM 
 
EB 
EBITDA 
 
eDMS 
 
EE 

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
PODATKOVNO KOMUNIKACIJSKO OMREŽJE (ang. DATA COMMUNICATION 
NETWORK) 
DIZEL ELEKTRIČNI AGREGATI 
DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE 
DALJNOVOD 
DODANA VREDNOST 
DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT 
DRŽAVNI RAZVOJNI ENERGETSKI NAČRT 
DINAMIČNO STOHASTIČNO SPLOŠNO RAVNOVESJE 
VODENJE ODJEMA (ang. DEMAND SIDE MANAGEMENT)  
DINAMIČNA OCENA PRENOSNIH ZMOGLJIVOSTI (ang. DYNAMIC THERMAL 
RATING) 
GOSTO VALOVNODOLŽINSKO MULTIPLEKSIRANJE (ang. DENSE WAVELENGTH 
DIVISION MULTIPLEXING) 
IZRAVNAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE (ang. ELECTRICITY BALANCING) 
DOBIČEK PRED OBRESTMI, DAVKI, ODPISI IN AMORTIZACIJO (ang. EARNINGS 
BEFORE INTEREST, TAXES, DEPRECATION AND AMORTIZATION) 
SISTEM ZA UPRAVLJANJE ELEKTRONSKIH DOKUMENTOV (ang. ELECTRONIC 
DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM) 
ELEKTRIČNA ENERGIJA 

EEO 
EES 

ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE 
ELEKTROENERGETSKI SISTEM 

EEX 
EGIS 
EIB 
EIMV 
EK 

EVROPSKA ENERGETSKA BORZA (ang. EUROPEAN ENERGY EXCHANGE) 
ELEKTRONSKI GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEM 
EVROPSKA INVESTICIJSKA BANKA 
ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR 
EVROPSKA KOMISIJA 
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EKS 
ELES 
EMS 
ENP 

ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE 
ELES, D.O.O. 
SISTEM ZA VODENJE IN NADZOR EES (ang. ENERGY MANAGEMENT SYSTEM) 
ENERGETSKA NAPAJALNA POSTAJA 

ENTSO-E 
 
 
ES 
eTOM 
 
 
EU 
EURIBOR 

ZDRUŽENJE EVROPSKIH SISTEMSKIH OPERATERJEV PRENOSNEGA OMREŽJA 
(ang. EUROPEAN NETWORK OF TRANSMISSION SYSTEM OPERATORS FOR 
ELECTRICITY) 
EVROPSKI SVET 
OGRODJE POSLOVNIH PROCESOV PONUDNIKA TELEKOMUNIKACIJSKIH, 
MEDOMREŽNIH IN DRUGIH STORITEV (ang. ENHANCED TELECOM OPERATIONS 
MAP) 
EVROPSKA UNIJA 
OBRESTNA MERA ZA DENARNA SREDSTVA V MEDBANČNEM SEKTORJU 
EVROOBMOČJA (ang. EURO INTERBANK OFFERED RATE) 

EV 
EZ-1 
FCA 
 
GME 
 
GIS1 
GIS 
GMS 

ELEKTRIČNO VOZILO 
ENERGETSKI ZAKON 
OMREŽNI KODEKS ZA DOLGOROČNO DODELJEVANJE ZMOGLJIVOSTI (ang. 
FORWARD CAPACITY ALLOCATION) 
BORZA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO V ITALIJI (it. GESTORE DEI MERCATI 
ENERGETICI S.P.A.) 
GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEM 
PLINSKO IZOLIRANO STIKALIŠČE (ang. GAS INSULATED SWITCHGEAR) 
GLOBALNI MOBILNI SISTEM (ang. GLOBAL MOBILE SYSTEM) 

HAR 
 
HE 
HEP-ODS 
 
HOPS 
 
HR 
HU 
HVDC 
 
Ik 
IEC 
 
IKT 
INC 
 
IoT 
IP 
IPE 
IS 
IT 
ITA 
ITIL 
 
ITK 
JAO 
JEK2 

HARMONIZIRANA PRAVILA ZA DODELJEVANJE DOLGOROČNIH ZMOGLJIVOSTI 
(ang. HARMONISATION OF ALLOCATION RULES) 
HIDROELEKTRARNA 
HRVAŠKI OPERATER DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA (hr. HRVATSKA 
ELEKTROPRIVREDA - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.) 
HRVAŠKI OPERATER PRENOSNEGA OMREŽJA (hr. HRVATSKI OPERATOR 
PRIJENOSNOG SUSTAVA D.O.O.) 
HRVAŠKA 
MADŽARSKA 
VISOKONAPETOSTNA ENOSMERNA POVEZAVA (ang. HIGH-VOLTAGE DIRECT 
CURRENT) 
KRATKOSTIČNI TOK 
MEDNARODNA KOMISIJA ZA ELEKTROTEHNIKO (ang. INTERNATIONAL 
ELECTROTECHNICAL COMMISSION) 
INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE 
MODEL IZMENJAVE NASPROTUJOČIH SE VIŠKOV ENERGIJE (ang. IMBALANCE 
NETTING COOPERATION) 
INTERNET STVARI / MEDOMREŽJE STVARI (ang. INTERNET OF THINGS) 
INTERNETNI PROTOKOL (ang. INTERNET PROTOCOL) 
INSTRUMENT ZA POVEZOVANJE EVROPE 
INFORMACIJSKI SISTEM 
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE (ang. INFORMATION TEHNOLOGY) 
ITALIJA 
INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA TEHNOLOŠKE KNJIŽNICE (ang. 
INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY) 
INFORMACIJSKO TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE 
ENOTNA AVKCIJSKA PISARNA (ang. JOINT ALLOCATION OFFICE) 
JEDRSKA ELEKTRARNA KRŠKO 2 

kbV KABLOVOD 
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KIT 
LAN 
LOČ 
LOLE 
 
MAF 
 
MDM 
 
MEDEE 
 
MOP 

KOMBINIRANI INSTRUMENTNI TRANSFORMATOR 
LOKALNO OMREŽJE (ang. LOCAL AREA NETWORK) 
LOČILNIK 
PRIČAKOVANO TVEGANJE IZPADA NAPAJANJA (ang. LOSS OF LOAD 
EXPECTATION) 
SREDNJEROČNA OCENA ZADOSTNOSTI EVROPSKEGA 
ELEKTROENERGETSKEGA OMREŽJA (ang. MID-TERM ADEQUACY FORECAST) 
POENOTENJE PODATKOV MED RAZLIČNIMI PODSISTEMI (ang. MASTER DATA 
MANAGEMENT) 
MODEL ZA DOLGOROČNO NAPOVED PORABE ENERGIJE (fr. MODÈLE 
D'EVOLUTION DE LA DEMANDE D'ENERGIE) 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

MPLS 
 
MPLS-TP 
MRC 
NEDO 
 
 
NEK 

PREKLAPLJANJE S POMOČJO LABEL (ang. MULTI PROTOCOL LABEL 
SWITCHING) 
MPLS – TRANSPORTNI PROFIL (ang. MPLS - TRANSPORT PROFILE) 
MEDREGIONALNO SPAJANJE TRGOV (ang. MULTI-REGIONAL COUPLING)  
JAPONSKA AGENCIJA ZA NOVE ENERGETSKE IN INDUSTRIJSKE TEHNOLOGIJE 
(ang. NEW ENERGY AND INDUSTRIAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT 
ORGANIZATION) 
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO 

NEP NACIONALNI ENERGETSKI PROGRAM 
NIT 
NKBM 
NOS BiH 
NTC 

NAPETOSTNI INSTRUMENTNI TRANSFORMATOR 
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d. 
NEODVISNI SISTEMSKI OPERATER BiH (NEZAVISNI OPERATOR SUSTAVA U BiH) 
NETO PRENOSNA ZMOGLJIVOST (ang. NET TRANSFER CAPACITY) 

NWE 
ODIN 
ODK 

SEVERNO-ZAHODNA EVROPA (ang. NORTH WESTERN EUROPE) 
INFORMACIJSKI SISTEM ZA NAPREDNO VIZUALIZACIJO 
ODKLOPNIK 

ODV 
OLAP 
 
OPGW 
 
OPPC 
OSS 
OTN 
OVE 

ODVODNIK PRENAPETOSTI 
ANALITIČNE OBDELAVE PODATKOV S POVEZAVO (ang. ONLINE ANALYTICAL 
PROCESSING) 
STRELOVODNA VRV Z VGRAJENIMI OPTIČNIMI VLAKNI (ang. OPTICAL GROUND 
WIRE) 
OPTIČNI FAZNI VODNIK (ang. OPTICAL PHASE CONDUTOR) 
OPERATIVNI PODPORNI SISTEM (ang. OPERATIONS SUPORT SYSTEM) 
OPTIČNO TRANSPORTNO OMREŽJE (ang. OPTICAL TRASPORT NETWORK) 
OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE 

PB 
PCI 
PCL 
PCR 
PČR 
PIA 
PIS 
PITK 
PMU 
 
PO 
PPE 
PSA 
 
RCV 

PLINSKI BLOK 
PROJEKTI SKUPNEGA INTERESA (ang. PROJECTS OF COMMON INTEREST) 
POTNIŠKI CENTER LJUBLJANA 
CENOVNO SPAJANJE TRGOV (ang. PRICE COUPLING OF REGIONS) 
PASIVNA ČASOVNA RAZMEJITEV 
POSLOVNO INFORMACIJSKE ARHITEKTURE 
POSLOVNO INFORMACIJSKI SISTEM 
PODROČJE ZA INFORMATIKO IN TELEKOMUNIKACIJO 
MERILNA NAPRAVA ZA SPREMLJANJE SINHRO-FAZORJEV (ang. PHASOR 
MEASUREMENT UNIT) 
PRENOSNO OMREŽJE 
PLINSKO-PARNA ELEKTRARNA 
SISTEM MOBILNEGA VZDRŽEVANJA ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV (ang. 
POWER SERVICE ASSISTANT) 
REPUBLIŠKI CENTER VODENJA 
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RP RAZDELILNA POSTAJA 
RS 
RTP 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
RAZDELILNA TRANSFORMATORSKA POSTAJA 

RTU 
RV 
Sk 
SCADA 
 
 
SDN 
SE 
SHB 
SI 
SIST 
SM 
SN 
SO 
SOA 
 
SODO 
SONPO 
 
SPTE 
SQL 
 
STATCOM 
 
SUMO 
SWE 
SVC 
TA 
TALUM 
TC 
TCP 
TE 
TERNA 

KONČNA POSTAJA (ang. REMOTE TERMINAL UNIT) 
RAZPRŠENI VIR 
KRATKOSTIČNA MOČ 
SISTEM ZA ZBIRANJE, PREVERJANJE IN OBDELAVO PODATKOV ZA NADZOR IN 
IZVAJANJE KRMILJENJA (ang. SUPERVISORY CONTROL AND DATA 
ACQUISITION) 
PROGRAMSKO DOLOČENO OMREŽJE (ang. SOFTWARE-DEFINED NETWORKING) 
SONČNA ELEKTRARNA 
REGULACIJSKI BLOK SLOVENIJE, HRVAŠKE IN BOSNE IN HERCEGOVINE 
SLOVENIJA 
SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO 
STOJNO MESTO 
SREDNJA NAPETOST 
SISTEMSKI OPERATER 
STORITVENO USMERJENA ARHITEKTURA (ang. SERVICE ORIENTED 
ARCHITECTURE) 
SISTEMSKI OPERATER DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA 
SISTEMSKA OBRATOVALNA NAVODILA ZA PRENOSNO OMREŽJE ELEKTRIČNE 
ENERGIJE 
SOPROIZVODNJA TOPLOTE IN ELEKTRIKE 
STRUKTURIRANI POVPRAŠEVALNI JEZIK ZA DELO S PODATKOVNIMI 
BAZAMI (ang. STRUCTURED QUERY LANGUAGE) 
STATIČNI SINHRONSKI KOMPENZATOR (ang. STATIC SYNCHRONOUS 
COMPENSATOR) 
SISTEM ZA UGOTAVLJANJE MEJ OBRATOVANJA 
JUŽNO-ZAHODNA EVROPA (ang. SOUTH WESTERN EUROPE) 
STATIČNI VAR KOMPENZATOR (ang. STATIC VAR COMPENSATOR) 
TERMOAGREGAT 
TOVARNA ALUMINIJA, D.D., KIDRIČEVO 
TEHNIČNI ODBOR (ang. TECHNICAL COMMITTEE) 
PROTOKOL ZA NADZOR PRENOSA (ang. TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL) 
TERMOELEKTRARNA 
SISTEMSKI OPERATER PRENOSNEGA OMREŽJA REPUBLIKE ITALIJE 

TEB 
TEŠ 
TET 
TETOL 

TERMOELEKTRARNA BRESTANICA, D.O.O. 
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ, D.O.O. 
TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE, D.O.O. 
TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA 

TIT 
TK 

TOKOVNI INSTRUMENTNI TRANSFORMATOR 
TELEKOMUNIKACIJA 

TP 
TR 
TYNDP 
 
Un 
UL FE 

TRANSFORMATORSKA POSTAJA 
ENERGETSKI TRANSFORMATOR 
EVROPSKI RAZVOJNI NAČRT ELEKTROENERGETSKEGA OMREŽJA (ang. TEN-
YEAR NETWORK DEVELOPMENT PLAN) 
NAZIVNA NAPETOST 
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO 

UMAR 
URE 
VDM 
VE 

URAD ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ 
UČINKOVITA RABA ENERGIJE 
VREDNOSTNO VODENO VZDRŽEVANJE (ang. VALUE DRIVEN MAINTENANCE) 
VETRNA ELEKTRARNA 
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VN 
VRTE 
WAMPAC 
 
WAMS 
 
WAN 
WDM 
WG 
XBID 
 
ZOK 

VISOKA NAPETOST 
VIRTUALNA ELEKTRARNA 
MERJENJE, ZAŠČITA IN NADZOR NAD STANJEM INTERKONEKCIJE  
(ang. WIDE AREA MONITORING PROTECTION AND CONTROL SYSTEM) 
MERILNI/NADZORNI SISTEM ZA SPREMLJANJE STANJA INTERKONEKCIJE  
(ang. WIDE AREA MEASUREMENT SYSTEM) 
PROSTRANO OMREŽJE (ang. WIDE AREA NETWORK) 
MULTIPLEKSIRANJE VALOVNIH DOLŽIN (ang. WAVE DIVISION MULTIPLEXING) 
DELOVNA SKUPINA (ang. WORKING GROUP) 
DODELJEVANJE PRENOSNIH ZMOGLJIVOSTI ZNOTRAJ DNEVA (ang. CROSS-
BORDER INTRADAY MARKET) 
ZEMELJSKI OPTIČNI KABEL 
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POVZETEK 

Glavni namen Razvojnega načrt prenosnega sistema Republike Slovenije za obdobje 2017–2026 je 

predstaviti pregled obstoječega stanja in potrebne posege v elektroenergetski sistem (EES) Republike 

Slovenije (RS), da bodo zagotovljene ustrezne prenosne zmogljivosti prenosnega sistema in ustrezne 

napetostne razmere v prenosnem omrežju (PO) RS, s čimer bo deležnikom prenosnega sistema 

zagotovljena zanesljiva in kakovostna oskrba z električno energijo. Ob tem so bile upoštevane 

dolgoročne projekcije rasti prevzema električne energije iz PO, predvidena gradnja novih proizvodnih 

enot, širitev distribucijskega omrežja in projekcija razvoja prenosnega EES v Evropi. 

 

Osnovo za načrtovanje omrežij za prenos električne energije predstavlja potreba po električni energiji 

in moči. Pregled preteklega desetletnega obdobja poleg visoke rasti v začetnem obdobju do leta 2007 

prikazuje viden padec prevzema električne energije v letih 2008 in 2009 ter ponovno rast v letih 2010 in 

2011 (slika A). Omeniti velja, da je gibanje prevzema električne energije neposredno povezano z 

gibanjem gospodarske rasti, zato je takšna dinamika prevzema posledica svetovne gospodarske krize, 

ki je bolj prizadela neposredni odjem kot distribucijski. Kljub pričakovanju, da se bo prevzem električne 

energije v letih 2013 in 2014 še povečal, se to ni zgodilo, kar je posledica počasnega okrevanja 

slovenskega gospodarstva po gospodarski krizi. Z večjo dinamiko kot prevzem električne energije iz PO 

se gibljejo konične moči na PO. Zaradi nizkih temperatur v mesecu februarju 2012 se je konična moč 

precej povečala in skoraj dosegla rekordno vrednost iz leta 2006, medtem ko se je prevzem električne 

energije iz PO v letu 2012 zmanjšal. Glede na to, da so bile zunanje zimske temperature v obdobju 

2013–2015 bližje povprečnim vrednostim, je konična moč v omenjenem obdobju dosegla nižjo vrednost 

kot v letu 2012. 
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Slika A: Prevzem električne energije iz PO in letne konične moči v obdobju 2006–2015 

 

Za dolgoročno ocenjevanje potreb po električni energiji je napoved porabe električne energije strokovno 

in skrbno izdelana z uporabo mednarodno uveljavljenih modelov. Scenariji v večji meri sledijo ENTSO-

E metodologiji, ki v najnovejšem razvojnem načrtu evropskega EES definira štiri vizije razvoja. V vseh 

vizijah se v naslednjem desetletnem obdobju pričakuje ponovna gospodarska rast, kar bo povzročilo 

tudi rast porabe ter prevzema električne energije. Najvišja rast potreb po električni energiji na PO v RS 

se pričakuje v viziji V3. Skupni prevzem električne energije iz PO v letu 2026 pričakujemo med 13,4 

TWh (V4) in 14,8 TWh (V3). Na prevzem električne energije iz PO, predvsem pa na dinamiko gibanja 

koničnih obremenitev vpliva količina proizvodnje iz razpršenih virov (RV). V kolikor bodo RV proizvajali 

predvideno količino električne energije, je moč v prihodnosti pričakovati gibanje letne konične moči na 

PO med 2.163 MW (V2) in 2.303 MW (V3).  
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Slika B: Gibanje bodočih potreb po električni energiji na PO v GWh do leta 2026 

 

Količina proizvedene električne energije ter pregled instaliranih moči enot na pragu v zadnjih desetih 

letih razkriva, da se je v RS v preteklem obdobju investiralo predvsem v vršne enote (HE na spodnji 

Savi, ČHE Avče, plinski bloki v TEŠ), medtem ko investicije v pasovne enote, razen izgradnje bloka 6 v 

TEŠ,  zaostajajo. Konec leta 2015 so proizvodne enote, priključene na prenosni sistem RS, imele 

skupno moč na pragu 3.605 MW, od tega 696 MW v NEK, 1.778 MW v TE, 951 MW v HE in 180 MW v 

ČHE. 
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Slika C: Proizvodnja električne energije HE, TE in NEK ter instalirana moč na pragu  

 

V letu 2014 se je bilančni primanjkljaj na nivoju PO bistveno zmanjšal, predvsem zaradi ugodnih 

hidroloških razmer in s tem višje proizvodnje HE kot v letu 2015, ko je bilančni primanjkljaj zopet dosegel 

visoko raven. S stališča fizičnih razmer je Slovenija neto izvoznik, vendar je tu nujno potrebno opozoriti, 

da se med domače vire lahko šteje le polovica električne energije iz NEK, kar Slovenijo uvršča med 

neto uvoznike.  

 

Rezultati za slovenski EES za naslednje desetletno obdobje prav tako niso ravno spodbudni, saj kažejo 

primanjkljaj domače proizvodnje v vseh štirih vizijah na podobni ravni in v celotnem opazovanem 

obdobju. V ta namen bo razliko potrebno nadomestiti z uvozom električne energije iz tujine. Struktura 

proizvodnje se v prihajajočem desetletnem obdobju bistveno ne bo spreminjala, največji porast 

proizvodnje električne energije pa je pričakovati v viziji V4, kjer so tudi potrebe višje.  
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Slika D: Pokrivanje prevzete električne energije na PO za vizijo V4 do leta 2026 

 

Do leta 2020 mora RS, skladno z zahtevami evropske okoljske politike, izpolniti zastavljene okoljsko-

energetske cilje, s katerimi naj bi pripomogli k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov. Pri tem je cilj za 

RS na področju oskrbe z električno energijo v letu 2020 doseči pokrivanje vsaj 39,3 % končnih bruto 

potreb po električni energiji iz OVE. Napovedi tudi v novem razvojnem načrtu kažejo, da ciljev 20/20/20 

RS ne bo izpolnila niti v viziji V4, ki predvideva izpolnitev aktualnih Akcijskih načrtov in potrjujejo 

napovedi iz predhodnega razvojnega načrta za obdobje od leta 2015 do leta 2024. Za dosego ciljev 

20/20/20 bi Slovenija dodatno potrebovala proizvodnjo iz OVE v višini med 421 GWh in 802 GWh (slika 

E). Omeniti velja, da je Evropska komisija v začetku leta 2014 že predstavila predlog drugega podnebno-

energetskega paketa s cilji za konkurenčno, varno in nizkoogljično evropsko gospodarstvo do leta 2030. 

Zastavljeni cilji bodo za omenjeno leto še višji kot v letu 2020, kar pomeni, da se bo, upoštevajoč 

trenutno znane predpostavke in napovedi odjema in proizvodnje, razkorak do energetsko-okoljskih le 

še povečeval.  
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Slika E: Delež pokrivanja končne energije z OVE za vse štiri vizije do leta 2030 

 

Eles je v zadnjih dveh letih začrtal jasne cilje glede koncepta pametnih omrežij (slika F) in bo tudi v 

prihodnje velik poudarek namenil preučevanju oz. razvoju le-teh. V prihajajočem obdobju bo tako 

nadaljeval s sodelovanjem na razpisih evropskih programov. V okviru projekta SINCRO.GRID, ki se 

izvaja od leta 2015, so sistemski operaterji prenosa in distribucij dveh sosednjih držav Slovenije in 

Hrvaške (ELES, HOPS, SODO in HEP-ODS) zastavili predvsem za reševanje težav s prenapetostmi v 

prenosnem omrežju ter zmanjševanjem kapacitet za sekundarno rezervo. Pri projektu gre za sistemski 

pristop za spopadanje z izzivi, nastalimi zaradi podpore vključevanja OVE, doseganjem ciljev EU, 

zmanjševanjem porabe električne energije po krizi, zmanjševanjem virov električne energije za podporo 

EES in močne povezanosti sosednjih kontrolnih blokov. V letu 2016 je Eles podpisal tudi sporazum o 

sodelovanju z Japonsko agencijo za nove energetske in industrijske tehnologije – NEDO ter s tem 

prevzel eno izmed vidnejših vlog v RS na področju pametnih omrežij. S prevzemom koordinacije 

raziskovalnega projekta FutureFlow je Eles naredil enega največjih korakov k prepoznavnosti družbe 

na področju raziskav in razvoja v Sloveniji ter EU. Izzivi, ki jih rešuje projekt FutureFlow, so večnivojski 

in obsegajo celotno vrednostno verigo od odjemalca preko agregatorja do sistemskega operaterja ter 

sežejo čez mejo, saj je treba oblikovati mehanizme in razviti orodja, ki bodo omogočala trgovanje s 

storitvami na evropski ravni. Končne rešitve projektov v sklopu pametnih omrežij bodo Elesu pomagale 

pri izpolnjevanju zakonsko predpisanih obveznosti. Koristi od tega pa bodo imeli tudi odjemalci, 

elektrodistribucijska podjetja in ostali uporabniki omrežja. 
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Slika F: Tehnologije v aktualnih projektih pametnih omrežij družbe ELES 

 

Za obdobje 2017–2026 so izhodišča za nabor obnovitvenih in novih investicij pripravljena na temelju 

rezultatov lastnih analiz, analiz zunanjih institucij, razvojnih kriterijev, načrta obnove (rekonstrukcij) in 

tehnološke prenove elektroenergetskih elementov v objektih prenosnega omrežja, potreb proizvajalcev 

in odjemalcev električne energije, kriterijev za zanesljivo ter varno obratovanje prenosnega omrežja 

(sigurnost, zadostnost), mednarodnih sporazumov in mednarodnih pogodb. 

Slovensko prenosno omrežje za električno energijo bo poleg na sliki G prikazanih pomembnejših 

okrepitev na 220 in 400 kV napetostnem nivoju zahtevalo še nekaj dodatnih investicij, med katerimi so: 

 

400 in 220 kV povezave: 

 DV 2 x 400 kV Cirkovce–Pince; 

 DV 2 x 220 kV Zagrad–Ravne. 

 

Dodatno se razmišlja o investiciji v okviru prehoda 220 kV prenosnega omrežja na 400 kV napetostni 

nivo ter o novi enosmerni HVDC povezavi Slovenija–Italija. Oba projekta sta v študijski fazi, njuna 

realizacija pa je odvisna od tržnih razmer in doseganja ustreznega nivoja družbene blaginje.  

 

400 in 220 kV RTP ter TR: 

 Kompenzacijske naprave v RTP Divača, Beričevo in Cirkovce (sklop projekta SINCRO.GRID); 

 RTP 400 kV Cirkovce (povezan z investicijo 400 kV Cirkovce–Pince); 

 RTP 220/110 kV Ravne; 
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 drugi TR 400/110 kV v RTP Divača; 

 TR 400/110 kV v RTP Podlog, 

 TR 220/110 kV v RTP Divača, 

 TR 400/110 kV v RTP Beričevo; 

 TR 220/110 kV v RTP Podlog. 

 

110 kV povezave: 

 DV 2 x 110 kV Divača–Gorica (Renče); 

 DV 2 x 110 kV Dravograd–Velenje (obešanje drugega sistem); 

 DV 2 x 110 kV Brestanica–Hudo; 

 DV/kbV 110 kV Koper–Izola–Lucija; 

 DV 2 x 110 kV Divača–Pivka–Ilirska Bistrica; 

 DV 2 x 110 kV Divača–Koper. 

  

110 kV RTP in TR: 

 Hranilniki električne energije v RTP Okroglo in Pekre (sklop projekta SINCRO.GRID); 

 RP 110 kV Hudo; 

 RTP 110/20 kV Slovenska Bistrica; 

 RTP 110/20(35) kV Pekre; 

 RTP 110/20 kV Tolmin; 

 RTP 110/20 kV Plave; 

 RTP 110/20 kV Velenje. 
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Slika G: Predvidene okrepitve slovenskega 400 in 220 kV prenosnega omrežja do leta 2026
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1 UVOD  

 

Obstoječi EES učinkovito, zanesljivo in varno služi uporabnikom že več kot 100 let. Za doseganje visokih 

standardov zagotavljanja visoke zmogljivosti omrežja in s tem dobavljati kakovostno električno energijo 

je potrebno obvladovati izzive, kot jih prinašajo naraščanje porabe in konične obremenitve, starajoča 

infrastruktura, prostorske omejitve in s tem povezane težave z umeščanjem v prostor, okoljska 

problematika in razpršena proizvodnja, nove tehnologije itd. Konkurenčnost vsakega gospodarstva je 

močno odvisna od zanesljive oskrbe z energijo: varna, zanesljiva, trajnostna in cenovno ugodna 

energetska oskrba je ključna pri gospodarskih in strateških interesih vsake države, predvsem Evropske 

unije (EU), ki kot globalna igralka nima veliko fosilnih virov energije. Naraščajoča odvisnost Evropske 

unije od uvoza iz tretjih držav predstavlja skrb, zlasti uvoz plina in nafte. Da bi dosegli dvig energetske 

učinkovitosti, EU izvaja številne ukrepe na evropski in tudi na nacionalni ravni držav – gre predvsem za 

financiranje proizvodnje iz obnovljivih virov električne energije (OVE) in projektov, ki se osredotočajo na 

modernizacijo in povečanje zmogljivosti elektroenergetskega omrežja. Ta omrežja morajo, tako kot do 

sedaj, omogočati ekonomsko učinkovito in varno priključevanje vseh uporabnikov, pripravljena pa 

morajo biti na masovno implementacijo velikega števila razpršenih virov (RV). Modernizacija 

energetskega sistema bo evropskemu gospodarstvu prinesla visoko raven naložb in s tem tudi več 

delovnih mest. 

 

Zaradi težav pri umeščanju v prostor na eni strani in večanju potreb po prenosnih kapacitetah na drugi 

se iščejo načini, kako z enako izrabo prostora prenesti večje količine električne energije. Trg električne 

energije, ki liberalizirano povezuje vse države v ENTSO-E sistemu, sili EES bližje prenosnim 

zmogljivostim ter stabilnostnim mejam in nasploh vse večjemu izkoriščanju obstoječe infrastrukture. 

Vedno večja izmenjava električne energije med posameznimi državami vse bolj obremenjuje tako 

interkonekcijske povezave kakor tudi povezave znotraj posameznih držav. Rešitve problemov, ki 

nastajajo zaradi omenjene situacije, so se v preteklosti tradicionalno lotevali s pomočjo izgradnje novih 

prenosnih in proizvodnih kapacitet ter tako zagotovili boljšo razporeditev pretoka moči ter razbremenitev 

preobremenjenih vodov. Takšni posegi so sicer možni, vendar je njihova izvedba vedno težja. Izrazita 

ekološka usmeritev družbe vedno bolj zavrača kakršnekoli energetske posege v naravo, strah družbe 

pred potencialnimi zdravstvenimi nevarnostmi, negativnim estetskim vplivom in posledicami pa 

energetske projekte močno upočasnjuje ali celo zaustavlja. 

 

Eles in prav tako distribucijska podjetja morajo vedno zagotavljati zadostno zmogljivost omrežja, da 

lahko zadostijo konični obremenitvi. Prvi in osnovni korak k doseganju zastavljenih ciljev na ravni 

Evropske unije na področju energetike je zato izdelava ustrezne strategije razvoja elektroenergetskih 

omrežij. Za Eles je to pričujoči dokument, ki zajema prihajajoče desetletno obdobje. V skladu z določili 

30. člena Energetskega zakona EZ-1 [1] in 27. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne 

službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije [2] in 22. člena 
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Direktive 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega 

trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES [3] mora sistemski operater prenosnega 

omrežja tak dokument pripraviti vsaki dve leti. 

 

Pri izdelavi Razvojnega načrta prenosnega sistema za obdobje 2017–2026 so upoštevani: 

 določila Resolucije o Nacionalnem energetskem programu (NEP) [4],  

 določila Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023 [5], 

 Pravilnik o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov operaterjev in drugih izvajalcev 

energetskih dejavnosti [6], 

 cilji Direktive 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih 

pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES [3], 

 cilji uredbe 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah za vseevropsko energetsko 

infrastrukturo z dne 17. aprila 2013 [7], 

 priporočila ENTSO-E (Operation Handbook [8], Ten-Year Network Development Plan [9] in [10], 

Guidelines for Cost Benefit Analyses of Grid Development Projects [11]) in 

 Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju 

uporabe energije iz obnovljivih virov [12]. 

 

Direktiva 2009/28/ES [12] je za Slovenijo izredno pomembna, saj se tiče nacionalnih ciljev za dosego 

skupnega deleža energije iz obnovljivih virov v končni bruto porabi energije, ki je del obveze za 

realizacijo 20/20/20 (20 % zmanjšanje emisij CO2, 20 % povečanje deleža energije iz obnovljivih virov 

in 20 % zmanjšanje porabe energije) do leta 2020. 

 

Razvojni načrt prenosnega sistema predstavlja začetno fazo v življenjskem ciklu naprav. Družba ELES 

je z reorganizacijo ter s sprejemom politike upravljanja s sredstvi zastavila sodoben koncept 

učinkovitega upravljanja s sredstvi, ki upošteva principe standardov s tega področja in dobre prakse 

najboljših evropskih prenosnih sistemskih operaterjev. Strateški cilj družbe je razširiti programske 

vsebine z nadgradnjami obstoječih tehničnih informacijskih sistemov – uvedba indeksa tehničnega 

stanja naprav, t. i. AHI (ang. Asset Health Index), načrtovane so integracije z nekaterimi drugimi 

tehničnimi sistemi, ki so v uporabi v Elesu, hkrati se uvajajo nekatera analitsko-statistična orodja za 

upravljanje s sredstvi (metodologija vrednostno vodenega vzdrževanja VDM). Z izvajanjem politike bo 

Eles zagotavljal dolgoročno učinkovitost sredstev, ki bodo omogočala odjemalcem in drugim deležnikom 

pravočasne, zanesljive in učinkovite storitve. Učinkovito upravljanje s sredstvi zajema kakovost, 

tveganja, koristi in stroške v celotnem življenjskem ciklu sredstev. Sistem je usmerjen v varno, 

zanesljivo, trajnostno, okolju prijazno in učinkovito zadovoljevanje zahtev uporabnikov omrežja.  

 

Za uspešno delovanje prenosnega omrežja je potrebno dobro poznavanje trenutnega sistema. V ta 

namen je na začetku dokumenta zajet pregled obstoječega stanja, od realizirane porabe in proizvodnje 

do obremenjenosti daljnovodov in prikaza aktualnih napetostnih razmer na zemljevidu Slovenije. Glede 
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na strateško usmeritev družbe ELES je želja v prihodnosti vpeljati moderne pristope načrtovanja 

omrežja, ki so osnovani na podlagi verjetnosti in s čimer bo mogoče načrtovati omrežje ter izbirati nove 

investicije glede na sprejemljivo tveganje – zato so obremenitve elementov omrežja prvič predstavljene 

tudi z verjetnostmi nastopa obremenitev. Nadalje Razvojni načrt prenosnega omrežja za obdobje 2017–

2026 prikazuje pričakovano stanje v EES ter zajema potrebne investicije v prenosno omrežje RS, ki 

bodo glede na dolgoročne stopnje rasti prevzema električne energije iz PO, načrtovano gradnjo 

proizvodnih enot, širitev distribucijskega omrežja in projekcijo razvoja EES v Evropi zagotovile 

zanesljivo, varno in kakovostno delovanje EES RS. Za naslednje desetletno obdobje je predstavljeno 

pričakovano gibanje prevzema električne energije, koničnih moči in minimalnih obremenitev ter izgube 

v prenosnem omrežju. Na podlagi preteklih podatkov o gibanju porabe in prevzema električne energije 

ter moči, gospodarskih kazalcih (BDP) in drugih vplivnih dejavnikov so bili izdelani različni scenariji 

(referenčni, zmerni in intenzivni) napovedi porabe ter prevzema električne energije ter moči iz 

prenosnega omrežja. V intenzivnem scenariju, ki upošteva izpolnjevanje energetske politike 20/20/20 

za dosego skupnega deleža energije iz obnovljivih virov v končni bruto porabi energije, je poudarek tudi 

na pomembnosti načrtovanja učinkovite rabe energije. Sistemski operater (SO) skrbi za aktivnosti na 

področju upravljanja rabe pri končnih porabnikih (DSM) in izvaja ukrepe, ki v kratkoročnem obdobju 

izpolnjujejo zahteve Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2015–2020.  

 

Na področju proizvodnje električne energije je izdelana analiza proizvodnje in instaliranih moči v 

preteklem obdobju. Prikazana je ocena zadostnosti proizvodnih virov, katere namen je ugotoviti, ali v 

sistemu obstajajo zadostne proizvodne zmogljivosti in ali so načrtovane nove enote ustrezne z vidika 

pokrivanja prevzete električne energije iz PO v pasu in vršno ob upoštevanju možnosti uvoza električne 

energije. Izdelani so tudi različni scenariji pokrivanja prevzema električne energije in moči iz PO. Zaradi 

vpetosti slovenskega EES v evropskega so obdelane možnosti uvoza/izvoza električne energije. Pri 

pregledu predvidenih potreb s področja zagotavljanja rezerv so izpostavljeni vplivi načrtovanih velikih 

blokov na obseg sistemskih storitev in pričakovane oz. potrebne spremembe v zakonodaji na tem 

področju. 

 

Z namenom zagotavljanja varnega in zanesljivega delovanja EES je posebna pozornost posvečena 

načrtovanju prenosnega omrežja, ki temelji na dinamičnem postopku načrtovanja z metodo sukcesivne 

ekspanzije. Pri tem postopku v vsakem letu opazovanega obdobja (2017–2026) prenosno omrežje 

ustreza kriterijem, kar pomeni, da se prenosno omrežje preverja in postopno načrtuje za vsako leto 

posebej. Na podlagi tehničnih, ekonomskih in okoljevarstvenih kriterijev je pripravljen nabor novih in 

obnovitvenih investicij v EES Slovenije, ki so prednostno razvrščene. V tem delu dokumenta je poudarek 

namenjen tudi Uredbi 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah za vseevropsko 

energetsko infrastrukturo [7] z dne 17. aprila 2013, ki določa smernice za pravočasen razvoj ter 

interoperabilnost prednostnih koridorjev in območij za vseevropsko energetsko infrastrukturo. Dokument 

tako predstavlja projekte družbe ELES, ki so prepoznani kot evropski projekti skupnega interesa (PCI) 

in so uradno uvrščeni na seznam projektov PCI.  

 



 
 

 

  22 

V šestem poglavju je predstavljena realizacija preteklega razvojnega načrta. Odstopanja od načrtovane 

realizacije v splošnem veljajo za vse objekte, za katere je bilo treba pridobiti gradbeno dovoljenje. 

Časovna zakasnitev je nastala že v fazi pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj zaradi pogostega 

spreminjanja zakonodaje, podzakonskih predpisov ali tolmačenja teh in uvajanja strožje zakonodaje v 

skladu s priporočili EU, zapletenih in neusklajenih postopkov, ki jih nalaga zakonodaja, ter počasnih 

odzivov različnih upravnih in sodnih organov, premajhne podpore državnih organov pri usklajevanjih z 

zahtevami lokalnih skupnosti, neurejenih zadev v zemljiški knjigi, nedokončanih postopkov dedovanja, 

nedokončanih postopkov denacionalizacije in težav zaradi neznanih lastnikov. Pri rekonstrukcijah je bil 

dodatni problem dokazovanje ustreznosti podlage za rekonstrukcije v prostorskih aktih. 

 

V poglavju o naboru vlaganj po posameznih tehnoloških področjih so izpostavljene razvojne usmeritve 

sistemskega operaterja prenosnega omrežja za posamezna področja. 

 

V zadnjem delu dokumenta so predstavljeni finančno vrednotenje, pričakovani učinki investicijskih 

vlaganj in načrt novih ter obnovitvenih investicij SO za obdobje 2017–2026.  

 

1.1 UMEŠČANJE ELEKTROENERGETSKIH OBJEKTOV V PROSTOR 

Družba ELES izvaja aktivnosti za umeščanje elektroenergetskih objektov v prostor v skladu z 

zakonodajo, ki se spreminja hitreje, kot je mogoče izvesti umestitev posameznega objekta v prostor. 

Vsaka sprememba zakonodaje vedno zahteva delno spremembo samega postopka priprave in 

sprejemanja dokumentacije, pa tudi nove oz. dodatne okoljevarstvene ukrepe in zahteve, ki so pogosto 

tudi nasprotni interesom lokalnih skupnosti.  

 

Eden večjih problemov pri gradnji daljnovodov je umeščanje teh v prostor. Ker je prostor omejena 

dobrina, je s tega vidika primerno, da se z njim ravna optimalno. Zato sta pomembna ustrezna 

predstavitev pomembnosti teh objektov za zagotavljanje standardov zanesljivosti in kakovosti oskrbe z 

električno energijo na vseh nivojih ter iskanje čim ugodnejših rešitev za njihovo umestitev v prostor. Pri 

tem je potrebno usklajeno delovanje posameznih organov s področij okolja, prostora in infrastrukture, 

lokalnih skupnosti ter izvajalcev dejavnosti energetike. Izvesti bo potrebno tudi rekonstrukcije, 

nadgradnje in vzdrževalna dela obstoječih elektroenergetskih prenosnih objektov, ki so v prostor že 

umeščeni in so evidentirani v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture. Za te objekte bo 

potrebno uvesti poenostavljene postopke pridobivanja upravnih dovoljenj oz. bo treba aktivnosti izvajati 

v skladu z obstoječo veljavno zakonodajo, ki omogoča poenostavljeno izvajanje aktivnosti na obstoječih 

energetskih objektih. 

 

Družba ELES na vseh področjih vodi aktivnosti za učinkovitejše umeščanje elektroenergetskih objektov 

v prostor ali rekonstrukcijo ter vzdrževanje obstoječih elektroenergetskih objektov. Pri umeščanju novih 



 
 

 

  23 

daljnovodnih povezav v prostor ali pri rekonstrukciji že obstoječih so preučeni najugodnejše poteke tras, 

pri čemer so sintezno upoštevani prostorski, varstveni, funkcionalni in ekonomski vidik ter vidik družbene 

sprejemljivosti. 

 

1.2 UPORABLJENI PODATKI 

Za izdelavo analiz, ki so temelj za pripravo razvojnega načrta in drugih izračunov, so bili uporabljeni 

podatki o dejanskem stanju omrežja, podatki, pridobljeni od vseh proizvajalcev električne energije, vseh 

distribucijskih podjetij in neposrednih odjemalcev, in podatki sistemskega operaterja prenosnega 

omrežja. Uporabljeni so bili tudi podatki 220 kV in 400 kV omrežij, pridobljeni od drugih sistemskih 

operaterjev prenosnih omrežij v Evropi. 

 

1.3 CILJI NAČRTA RAZVOJA PRENOSNEGA EEO 

Glede na predvideni porast prevzema električne energije iz prenosnega omrežja, vpliv tranzitov moči 

prek slovenskega visokonapetostnega prenosnega omrežja in glede na okoljske zahteve je temeljni cilj 

načrta razvoja pokazati, katere dele prenosnega omrežja je treba zgraditi oz. katere dele je treba 

obnoviti oz. okrepiti, da bodo zagotovljene ustrezne prenosne zmogljivosti prenosnega omrežja in 

ustrezne napetostne razmere v EES RS, s čimer bo uporabnikom zagotovljena zanesljiva in kakovostna 

oskrba z električno energijo.  
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2 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO DESETLETNEGA RAZVOJNEGA 

NAČRTA PRENOSNEGA OMREŽJA 

 

Načrtovanju prenosnega omrežja je v veliki meri odvisno od aktualnega stanja prenosnega omrežja. V 

procesu priprave razvojnega načrta zato Eles pripravlja pregled izhodišč za pripravo desetletnega 

razvojnega načrta. Pri tem upošteva gibanje pretekle porabe in oddaje električne energije v PO RS, 

elektroenergetske razmere v prenosnem sistemu, stanje prenosnega sistema in aktualno stanje v 

preteklosti načrtovanih naložb v prenosno omrežje. 

 

2.1 ANALIZA PRETEKLEGA OBDOBJA  

2.1.1 Prevzem električne energije iz prenosnega omrežja  

Eden izmed pomembnejših pogledov načrtovanja je pregled gibanj in projekcija porabe električne 

energije. Na PO prevzemajo električno energijo na lokacijah neposrednega odjema distribucijska 

podjetja in ČHE Avče, pri prenosu pa na elementih omrežja nastajajo tudi izgube delovne moči. V letu 

2015 je električno energijo prevzemalo 5 distribucijskih podjetij, na devetih energetskih lokacijah pa so 

odjemalci priključeni neposredno. Pri pregledu preteklega desetletnega obdobja je moč opaziti, da si 

Slovenija v smislu porabe električne energije še vedno ni opomogla od gospodarske krize, kar pa ni 

nujno signal za zmanjšanje potreb po novih investicijah.  

 

Slika 2.1 prikazuje gibanje prevzema električne energije iz PO v zadnjem desetletnem obdobju. Poleg 

visoke rasti v začetnem obdobju do leta 2007 je najbolj viden padec prevzema v letih 2008 in 2009 ter 

ponovna rast v letih 2010 in 2011. Kljub pričakovanju, da se bo poraba v letih 2013 in 2014 povečala, 

se to ni zgodilo, kar je posledica počasnega okrevanja slovenskega gospodarstva po gospodarski krizi. 

Slika 2.2, slika 2.3 in slika 2.4 prikazujejo deleže prevzema električne energije iz PO za leto 2015. 
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Slika 2.1: Skupni prevzem električne energije iz PO v zadnjih desetih letih 

 
Preglednica 2.1: Prevzem električne energije iz PO v zadnjih desetih letih v GWh 

 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kidričevo 1.774 1.660 1.217 546 623 1.111 1.211 1.215 1.199 1.198
Jesenice 369 365 390 313 396 402 408 400 400 385
Ravne 158 163 169 119 149 166 162 166 177 178
Štore 152 153 153 93 152 167 151 157 159 170
Izvoz v ITA (Sežana, Vrtojba) 28 110 128 126 50 118
Ruše 333 315 95 17 78 69 56 60 63 62
Dekani (Slovenske železnice) 2 10 7 9
Lokacije neposr. odjema 2.786 2.656 2.024 1.089 1.427 2.025 2.118 2.133 2.055 2.120

Elektro Ljubljana 3.825 3.928 4.002 3.893 4.023 3.952 3.859 3.899 3.882 3.982
Elektro Maribor 2.030 2.095 2.126 2.005 2.084 2.054 1.997 1.986 1.914 1.949
Elektro Celje 1.923 1.932 1.951 1.843 1.904 1.929 1.883 1.851 1.810 1.861
Elektro Primorska 1.624 1.696 1.536 1.493 1.521 1.514 1.481 1.409 1.340 1.469
Elektro Gorenjska 952 978 958 868 912 935 890 856 834 919
Distribucije - SKUPAJ 10.354 10.629 10.572 10.102 10.444 10.385 10.111 10.000 9.780 10.180

ČHE - črpanje 9 245 193 251 392 363 380

Izgube prenosa 290 243 246 291 347 280 302 307 304 334

Prevzem iz PO - SKUPAJ 13.430 13.528 12.842 11.491 12.463 12.882 12.782 12.831 12.502 13.014
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Slika 2.2: Struktura prevzema električne energije iz PO v letu 2015 

 

 

Slika 2.3: Struktura prevzema električne energije na 

lokacijah neposrednega odjema iz PO v letu 2015 

 

Slika 2.4: Struktura prevzema električne 

energije distribucijskih odjemalcev iz PO v 

letu 2015 

 

Izgubam, ki nastajajo na PO, se ni moč povsem izogniti, saj jih povzročajo tokovi skozi impedance 

elementov, elektromagnetno polje v dielektrikih, histerezni in vrtinčni tokovi v železu, korona ter odvodni 

tokovi. K izgubam se štejejo tudi napake in netočnosti pri merjenju ter poraba sekundarnih sistemov. 

Izgube se natančno merijo od leta 2005, pred tem so se določevale analitično. Slika 2.5 potrjuje, da je 

količina izgub v slovenskem PO v veliki meri odvisna od tranzitov električne energije preko PO kot od 

domačega prevzema. Slovenija vsako leto v sosednjo Italijo povprečno izvozi 43 % domačega 

prevzema električne energije, kar nas uvršča med najbolj tranzitne države v Evropi. V letu 2010 je viden 

vpliv vključitve prečnega transformatorja v RTP Divača, s pomočjo katerega sistemski operater 

obvladuje višino pretoka proti Italiji, s tem pa bistveno vpliva tudi na količino izgub. Na bistveno 
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zmanjšanje izgub v PO Slovenije so v preteklosti pripomogle investicije, kot so prečni transformator v 

Divači, izgradnja DV 2 x 400 kV Beričevo–Krško in DV 2 x 110 kV Beričevo–Trbovlje, v prihodnosti pa 

bodo k zmanjševanju izgub pripomogli tudi rešitve projektov v sklopu pametnih omrežij. Stroški izgub 

električne energije pa so se v preteklosti zmanjšali tudi s spremenjenim načinom zakupa električne 

energije za pokrivanje izgub v EES Slovenije. 

 

V slovenskem PO znatno večje količine izgub nastajajo tudi na področju severne Primorske. V tem delu 

omrežja se zaradi delovanja ČHE Avče in nezadostnega omrežja pojavljajo povečane izgube in s tem 

višji stroški, prav tako pa je nujno občasno omejevanje obratovanja ČHE Avče. Tako samo na področju 

severne Primorske nastaja kar do polovice vseh izgub v slovenskem notranjem PO. 

 

 

Slika 2.5: Letne količine izgub prenosa ter primerjava z letnim prevzemom iz PO ter pretokom proti 

Italiji 

 

2.1.2 Največje in najnižje obremenitve prenosnega omrežja 

Moč je merilo za obremenitev PO in predstavlja urno povprečje prevzete električne energije iz 

prenosnega omrežja vključno z izgubami prenosa. Konična moč je največja moč, ki v določenem letu 

obremeni PO, medtem ko je najnižja obremenitev minimalna moč PO. Konična moč oz. največje 

obremenitve nastopijo praviloma v zimskih pozno popoldanskih oz. večernih urah, najmanjše moči pa 

se pojavljajo v nočnem času ob praznikih, predvsem prvomajskih, ko gospodarstvo ni dejavno, zunanje 

temperature pa so z vidika potreb po ogrevanju oz. hlajenju ugodne. 
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Preglednica 2.2 prikazuje pregled koničnih in minimalnih moči PO v zadnjih desetih letih. Skladno z 

ENTSO-E pristopom se pri določanju koničnih moči upošteva celotna poraba v EES (razen ČHE) ter 

celotne izgube EES – tj. izgube na PO, DO in na mejnih DV. Do leta 2013 se je konična moč pojavila v 

času, ko so ČHE Avče obratovale v generatorskem režimu, v zadnjih dveh letih pa bi bila, če bi pri 

izračunu upoštevali tudi porabo ČHE Avče, konična moč višja, in sicer 2.030 MW v letu 2014 ter 2.106 

MW v letu 2015. 

Preglednica 2.2: Pregled koničnih in minimalnih moči PO v zadnjih desetih letih v MW 

 
 

 
Slika 2.6: Konične in minimalne moči PO v zadnjih desetih letih 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Konična moč 2.110 2.087 1.990 1.935 1.971 1.996 2.100 2.001 1.961 1.990

Rast koničnih moči 1,3% -1,1% -4,6% -2,8% 1,9% 1,3% 5,2% -4,7% -2,0% 1,5%

Minimalna moč 851 878 784 614 708 798 795 793 815 832

Rast minimalnih moči 2,0% 3,2% -10,7% -21,7% 15,3% 12,7% -0,4% -0,3% 2,8% 2,1%
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Slika 2.7: Gostota nastopa koničnih in minimalnih moči od leta 1990 do 2015 

 

Konične ter minimalne moči na PO se gibljejo z večjo dinamiko kot prevzem električne energije iz PO. 

Vpliv zunanje temperature v letu 2015 nazorno prikazuje slika 2.8, s katere je razvidno, da je najvišja 

obremenitev PO v zimskem času. Pojavljanje konične obremenitve v tem letnem času lahko pričakujemo 

še vsaj 15 let, kasnejše projekcije porabe pa kažejo tudi na možnost, da se zaradi hladilnih elementov 

v sistemu, kot so klimatske naprave, konična obremenitev prestavi v poletni čas. 

 

Zanimiv primer, ki kaže na močno korelacijo med zunanjo temperaturo in konično močjo, se je zgodil v 

letu 2012, ko se je prevzem električne energije iz PO v omenjenem letu zmanjšal, medtem pa se je 

zaradi nizkih temperatur v mesecu februarju 2012 konična moč precej povečala in skoraj dosegla 

rekordno vrednost iz leta 2006 (preglednica 2.2). 
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Slika 2.8: Gibanje dnevnih koničnih moči PO in povprečne dnevne temperature v Ljubljani leta 2015  

 

2.1.3 Razpršeni viri na distribucijskem omrežju 

Razpršeni viri električne energije so proizvodne enote manjših moči, ki svojo proizvedeno električno 

energijo oddajajo v distribucijsko omrežje (DO). Slika 2.9 prikazuje bilančni prikaz električne energije v 

slovenskem EES. Potrebe PO predstavljajo odjem distribucijskega omrežja, neposrednih odjemalcev in 

izgube PO. RV injicirajo moč neposredno v distribucijski sistem, s čimer je zato odjem iz PO nižji. 
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Slika 2.9: Bilančni prikaz električne energije v slovenskem elektroenergetskem sistemu 

 

Po podatkih Agencije za energijo je bilo v letu 2015 na DO priključenih skupno 544,6 MW RV, ki so 

skupaj proizvedli 1.241 GWh električne energije. Velik del RV predstavljajo OVE, instalirana moč, ki se 

je v zadnjih letih močno povečala predvsem zaradi razmaha sončnih elektrarn (SE) v Sloveniji [13]. SE 

in vetrne elektrarne (VE) predstavljajo največje izzive na področju obratovanja EES, saj je njihova 

trenutna moč neposredno odvisna od trenutnih količin primarnega vira. Na primer pri vetrnih elektrarnah 

je spremenljiv faktor jakost vetra, ki kar s tretjo potenco vpliva na moč vetrne elektrarne. To pomeni, da 

10 % napake pri napovedi hitrosti vetra predstavlja 33 % napako pri napovedi proizvodnje električne 

energije iz vetrne elektrarne [14]. 

 

Z vključevanjem vse večjih količin RV se težave začnejo najprej pojavljati v distribucijskem omrežju. V 

prvi vrsti gre za težave z regulacijo napetosti, saj RV povzročajo lokalni porast napetosti, ki ga s 

trenutnim konceptom obratovanja distribucijskih omrežij ni moč zaznati. Poleg težav povezanih z 

napetostjo, lahko zaradi izmeničnih pretokov moči pride do napačnega delovanja zaščite, pojavljajo se 

lahko višje obremenitve elementov itd. Pri trenutni količini RV neposrednega vpliva na sigurnost 

obratovanja na PO še ne čutimo. Vendar lahko v prihodnosti pričakujemo vedno večje izzive na področju 

regulacije frekvence/moči. Eles uspešno obvladuje takšna tveganja in je zato tudi že vzpostavil sistem 

za ocenjevanje proizvodnje iz sončnih elektrarn. 
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Slika 2.10: Inštalirana moč na DO in PO  

[ELES], [13]  

 

Slika 2.11: Proizvodnja električne energije na DO 

in PO [ELES], [13]  

 

RV na DO z inštalirano močjo 544,6 MW so v letu 2015 proizvedli 1.241 GWh električne energije. 

Tolikšno količino energije bi v enem letu v pasu proizvedli s 26 % inštalirane moči (faktor izkoristka). Na 

PO proizvodni viri obratujejo bolj konstantno, zato je ta odstotek znatno višji in znaša 53 % (faktor 

izkoristka). 

 

 
Slika 2.12: Struktura RV na DO konec leta 2015 [13]  
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Slika 2.13: Proizvedena energija RV na DO konec leta 2015 [13]  

 

Z vidika PO so RV zelo pomembni, saj neposredno vplivajo na obseg prevzema električne energije 

distribucij iz PO. Konec leta 2015 so imele največjo inštalirano moč SE, in sicer okrog 265 MW, kar 

predstavlja več kot 50 % vseh virov na DO. Kljub najvišji skupni inštalirani moči pa so SE po količini 

proizvedene električne energije šele na tretjem mestu, kar prikazuje slika 2.13, za SPTE in male HE, ki 

lahko obratujejo tudi v nočnem času in imajo zato večje izkoristke. Kot že omenjeno, je proizvodnja RV 

na DO bolj odvisna od razpoložljivosti primarnega vira (sonce, veter itn.) kot na distribucijskem nivoju, 

kar ima za posledico manjše izkoristke. SO posledice SE zaznava že danes, saj se v primeru sončnega 

vremena v sistemu pojavljajo viški, ob nastopu hitrih vremenskih sprememb (delno oblačno vreme) pa 

je moč zaznati nihanja v prevzemu električne energije distribucij iz PO in s tem odstopanje od plana 

proizvodnje električne energije. 265 MW inštalirane moči proizvodnje, ki je povsem odvisna od trenutnih 

vremenskih razmer, je za nefleksibilen slovenski EES z omejenimi regulacijskimi zmožnostmi že danes 

velik zalogaj, ob povečevanju OVE (predvsem SE in VE) v prihodnosti pa bo obvladovanje obratovanja 

EES še toliko večji izziv. Rešitve bo potrebno iskati v shranjevanju električne energije, dodatnem obsegu 

rezerv, kompenzacijskih napravah ipd. Tovrstne rešitve pomenijo neposredno povečanje stroškov za 

sistemske storitve in s tem povišanje omrežnine za prenos električne energije. Končni porabniki, ki že 

pokrivajo spodbude za gradnjo OVE, bodo tako finančno še dodatno obremenjeni preko višje 

omrežnine. Povečan obseg proizvodnje iz OVE postavlja klasično proizvodnjo iz konvencionalnih 

elektrarn (predvsem TE) v nekonkurenčen položaj na trgu z električno energijo. V zadnjih letih smo priča 

zaustavljanju konvencionalne proizvodnje, ki je, v nasprotju s težko napovedljivo proizvodnjo iz OVE, 

edina zmožna nuditi sistemske storitve, ki so nujno potrebne za delovanje EES. V majhnem sistemu, 
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kot je slovenski EES, se že kaže pomanjkanje virov sistemskih storitev. V zadnjem obdobju se je rast 

novih SE sicer precej zmanjšala (slika 2.14), vendar se glede na okoljsko politiko EU v prihodnosti 

pričakuje povečanje OVE. Pri vsem tem se postavlja vprašanje smiselnosti spodbujanja dragih OVE, 

sploh glede na dejstvo, da je potencial za HE v Sloveniji še precej neizkoriščen (srednja Sava, Mura, 

male HE). Politika Slovenije na tem področju še ni povsem znana. Določena naj bi bila v novih strateških 

dokumentih – v Akcijskem načrtu za obnovljive vire (aktualni je iz leta 2010) in v Energetskem konceptu 

Slovenije (EKS). EKS je osnovni razvojni dokument na področju energetike, ki skladno z Energetskim 

zakonom (EZ-1) določa cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje 

prihodnjih 20 let in okvirno za 40 let. Ti dokumenti lahko bistveno vplivajo na predpostavke pri 

načrtovanju investicij, pomembni pa bodo tudi pri vpeljavi ustreznih podpornih mehanizmov za 

konvencionalne proizvajalce. 

 

Eles tudi zato preučuje možnosti vzpostavitve baterijskih hranilnikov električne energije, s katerimi bi 

izboljšal kakovost nudenja ustrezne rezerve delovne moči za sekundarno regulacijo frekvence, hkrati bi 

izboljšal kakovost izvajanja sekundarne regulacije. Baterijski hranilniki sicer omogočajo številne dodatne 

funkcije, ki so večinoma v domeni SO, vendar je predhodno potrebno urediti zakonodajo in regulativo, 

saj je to področje še povsem neurejeno in vnaša dodatna tveganja pri izvedbi tovrstnih projektov. 

 

 
Slika 2.14: Vključevanje SE v Sloveniji v obdobju od 2005 do 31. 12. 2015 [15] 
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2.1.4 Status in obravnava NEK 

Proizvodnja NEK je v dokumentu prikazana deljeno na slovenski in hrvaški delež. Razlog za tako 

interpretacijo je določilo 5. člena, sedmega odstavka pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado 

Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v NEK, njenim 

izkoriščanjem in razgradnjo, ki določa, da za električno energijo, proizvedeno v NEK, ki jo prevzema 

hrvaški družbenik, ne veljajo slovenski predpisi o trgu z električno energijo. To pomeni, da v nasprotju z 

električno energijo, proizvedeno v drugih proizvodnih objektih, ki se nahajajo na področju Republike 

Slovenije, te energije ne glede na trenutne tržne razmere ni mogoče kupiti neposredno na slovenskem 

trgu, torej se tržno sploh ne pojavi v Sloveniji. Ta energija je podvržena tržnim principom ponudbe in 

povpraševanja šele od trenutka, ko vstopi na hrvaški trg z električno energijo in je kot taka tudi 

podvržena pravilom, ki veljajo za omenjeni trg. Z vidika samozadostnosti, kjer se z nacionalnega vidika 

ugotavlja razlika med domačo porabo ter domačo proizvodnjo električne energije, je torej potrebno 

hrvaško polovico električne energije, proizvedene v NEK, obravnavati povsem enako, kot to velja za 

električno energijo, proizvedeno v sosednjih državah.  

 

Proizvodnja električne energije iz NEK je tako v nadaljevanju dokumenta obravnavana ter prikazana 

deljeno, v poglavjih o določitvi zadostnosti RS ter pokrivanju domače proizvodnje z domačimi viri pa je 

prikazan samo slovenski delež te proizvodnje. 

 

2.1.5 Oddaja električne energije v prenosno omrežje 

Proizvodne enote, priključene na PO RS, so imele konec leta 2015 skupno moč na pragu 3.591 MW, 

od tega 696 MW v NEK, 1.778 MW v TE, 951 MW v HE in 180 MW v ČHE [16]. 

 

Preglednica 2.3: Pregled moči na pragu NEK, TE, HE in ČHE v zadnjih desetih letih v MW [16] 

 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

NEK (celotna) 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696
TE 1.281 1.281 1.321 1.321 1.296 1.296 1.296 1.296 1.275 1.778
HE 861 861 861 900 900 900 900 939 939 951
ČHE 180 180 180 180 180 180 180
SKUPAJ 2.838 2.838 2.878 3.097 3.072 3.072 3.072 3.111 3.090 3.605
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Slika 2.15: Struktura inštalirane moči na pragu proizvodnih enot na PO konec leta 2015 

 

Slika 2.16: Struktura inštalirane moči na 

pragu TE na PO konec leta 2015 

 

Slika 2.17: Struktura inštalirane moči na pragu HE na 

PO konec leta 2015 

 

TEŠ
67%

TET
9%

TEB
17%
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Slika 2.18: Oddaja električne energije v PO v zadnjih desetih letih 

 

Oddaja električne energije v PO predstavlja proizvodnjo vseh enot, priključenih na PO. Ostali viri na PO 

predstavljajo manjše industrijske kogeneracije neposrednih odjemalcev, male HE ter SE, priključene na 

PO. Proizvodnja NEK je prikazana deljeno kot slovenski in hrvaški delež, razlogi za delitev tega vira pa 

so navedeni v poglavju 2.1.4. Termoelektrarna Brestanica proizvede zanemarljive količine električne 

energije, saj se pojavlja predvsem kot sistemska rezerva ter nujna rezerva za NEK. Količine proizvedene 

električne energije TE in NEK so zaradi pasovnega obratovanja tovrstnih enot bolj enakomerne, večja 

nihanja v letnih proizvodnjah HE pa nastajajo predvsem zaradi spreminjanja hidroloških razmer.  
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Preglednica 2.4: Pregled moči na pragu posameznih proizvodnih enot, priključenih na PO v zadnjih 

desetih letih [16] 

 
 

2.1.6 Zadostnost proizvodnje električne energije v Sloveniji 

Zadostnost (ang. adequacy) je pokazatelj sposobnosti sistema za pokrivanje potreb odjemalcev po 

električni energiji in moči v vseh pričakovanih obratovalnih stanjih ob upoštevanju načrtovanih in 

nenačrtovanih nerazpoložljivosti elementov v sistemu. Zadostnost proizvodnje električne energije v RS 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Dravograd 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Vuzenica 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
Vuhred 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
Ožbalt 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
Fala 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
Mariborski otok 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Zlatoličje 114 114 114 114 114 114 126 126 126 126
Formin  116 116 116 116 116 116 116 116 116 116
HE na Dravi 575 575 575 575 575 575 587 587 587 587

Moste 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Mavčiče 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Medvode 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Vrhovo 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Boštanj 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Arto-Blanca 39 39 39 39 39 39 39
Krško 39 39 39

HE na Savi 150 150 150 189 189 189 189 228 228 228

Doblar I+II 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Plave I+II 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Solkan 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
ČHE Avče
(črpanje/proizvodnja) 185/180 185/180 185/180 185/180 185/180 185/180 185/180

HE na Soči 136 136 136 316 316 316 316 316 316 316

TEŠ blok I+II+III 119 119 75 75 50 50 50 50 50
TEŠ blok IV 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248
TEŠ blok V 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305
TEŠ blok VI 553
TEŠ PT 51 42 42 42 42 42 42 42 42
TEŠ PT 52 42 42 42 42 42 42 42 42
TE Šoštanj 672 672 712 712 687 687 687 687 687 1.190

TET blok II 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
TET PB I+II 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
TE Trbovlje 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168

PB1 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
PB2 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
PB3 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
TA1 10 10 10 10 10 10 10 10
TA2 11 11 11 11 11 11 11 11
PE IV+V 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228
TE Brestanica 318 318 318 318 318 318 318 318 297 297

Blok I premog 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
Blok II premog 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
Blok III premog 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

TE-TOL 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123

NE Krško 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696

SKUPAJ 2.838 2.838 2.878 3.097 3.072 3.072 3.084 3.123 3.102 3.605
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je razvidna iz elektroenergetske bilance. Zadostnost skupaj s sigurnostjo podaja informacijo o 

zanesljivosti EES. 

 

2.1.6.1 Elektroenergetska bilanca 

Elektroenergetska bilanca podaja letno proizvodnjo, prevzem ter uvoz in izvoz električne energije na 

ravni PO. Pregled in napoved energetskih bilanc Slovenije sta pomembna predvsem zaradi pravno 

obvezujočih ciljev Slovenije. Do uvoza oz. izvoza električne energije prihaja zaradi odstopanj med 

domačo porabo in proizvodnjo električne energije. V primeru pomanjkanja domačih proizvodnih virov 

prihaja do uvoza električne energije iz tujine. Analiza obravnava elektroenergetske bilance na PO, torej 

so upoštevani proizvodni viri, priključeni na 110, 220 in 400 kV napetostni nivo ter celoten prevzem iz 

PO, ki ga sestavljajo neposredni odjemalci, distribucije, prevzem ČHE ter izgube prenosa. Razpršena 

proizvodnja na DO se na PO kaže kot nižji prevzem distribucij iz PO. 

 

Preglednica 2.5: Bilančni pregled električne energije na PO 

 
* Lastništvo NEK je deljeno med Slovenijo in Hrvaško, zato polovica proizvodnje iz 

NEK pripada Hrvaški skladno z meddržavno pogodbo. 

** Negativna vrednost pomeni uvoz električne energije. 

 

Slovenija ima v preteklih obdobjih praktično vedno negativno bilanco, ki pa z leti močno niha, kar je 

posledica visoke odvisnosti od hidrologije. Če opazujemo samo fizične razmere, je RS neto izvoznik. 

Ker pa med domače vire lahko štejemo samo polovico električne energije proizvedene iz NEK, je RS 

dejansko neto uvoznik. V času višjega odjema v omrežju RS velik del potreb pokriva z uvozom, medtem 

ko je v času nižjega odjema še sposobna proizvesti viške električne energije, ki jih izvozimo na tuje trge. 

 

  

(GWh) (%)
2004 13.423 12.593 2.606 -1.776 -14,1
2005 13.249 13.153 2.806 -2.710 -20,6
2006 13.129 13.430 2.641 -2.941 -21,9
2007 13.133 13.528 2.711 -3.107 -23,0
2008 14.436 12.842 2.985 -1.391 -10,8
2009 14.517 11.491 2.726 300 2,6
2010 14.527 12.463 2.686 -621 -5,0
2011 14.144 12.882 2.949 -1.688 -13,1
2012 13.692 12.782 2.616 -1.706 -13,3
2013 13.994 12.831 2.512 -1.349 -10,5
2014 15.221 12.502 3.030 -311 -2,5
2015 12.985 13.014 2.685 -2.714 -20,9

Bilanca**
Leto Proizvodnja

(GWh)
Prevzem

(GWh)
Prevzem HR*

(GWh)
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2.2 PREDSTAVITEV PRENOSNEGA OMREŽJA 

Prenosno omrežje je namenjeno prenosu električne energije od virov proizvodnje do distribucijskih 

omrežij in neposrednih odjemalcev, priključenih na prenosno omrežje, ter izmenjavi električne energije 

s sosednjimi operaterji. Prenosno omrežje je visokonapetostno elektroenergetsko omrežje, ki ga v 

Sloveniji sestavljajo trije napetostni nivoji, in sicer 400, 220 in 110 kV napetostni nivo.  

 

Konec leta 2015 je skupna dolžina 400 kV daljnovodov znašala 669 km, 220 kV daljnovodov 328 km, 

skupna dolžina 110 kV daljnovodov pa 2.597 km, od tega jih je 1.862 km v lastništvu družbe ELES. Pri 

tem so vsi sistemi DV obravnavani ločeno. 

 

V omrežju Slovenije so na spodaj navedenih lokacijah postavljene štiri različne vrste transformatorskih 

postaj, tj. s transformacijo 400/110 kV, 400/220 kV, 220/110 kV in 110/35 kV. Tako so transformatorji 

400/110 kV in moči 300 MVA vgrajeni v: 

 RTP Maribor (nazivna moč 2 x 300 MVA); 
 RTP Krško (nazivna moč 2 x 300 MVA); 
 RTP Okroglo (nazivna moč 2 x 300 MVA); 
 RTP Divača (nazivna moč 300 MVA). 

 

Transformatorji 400/220 kV in moči 400 MVA so vgrajeni v: 

 RTP Podlog (nazivna moč 400 MVA); 
 RTP Beričevo (nazivna moč 400 MVA). 

 

Transformatorji 220/110 kV pa so vgrajeni v: 

 RTP Cirkovce (nazivna moč 6 x 50 MVA + 50 MVA rezerva); 
 RTP Podlog (nazivna moč 2 x 150 MVA); 
 RTP Beričevo (nazivna moč 2 x 150 MVA); 
 RTP Kleče (nazivna moč 2 x 150 MVA); 
 RTP Divača (nazivna moč 2 x 150 MVA). 

 

V lasti družbe ELES je tudi prečni transformator 400/400 kV z močjo 2 x 600 MVA, ki se nahaja v RTP 

Divača in je bil v EES Slovenije vključen v letu 2010, ter še šest transformatorjev 110/SN (ostali so v 

lasti bodisi distribucijskih podjetij bodisi direktnih odjemalcev). 

 

Pregled starosti posameznih elektroenergetskih elementov, transformatorskih in razdelilnih postaj ter 

daljnovodov zajema stanje na dan 31. 12. 2015. Spodaj prikazane starosti elektroenergetskih 

elementov so pripravljene v skladu z navodili vzdrževanja elektroenergetske opreme. Preglednica 2.6 

prikazuje pregled starosti visokonapetostnih daljnovodov v RS, medtem ko preglednica 2.7 prikazuje 

pregled starosti energetskih transformatorjev v omrežju RS. Pri tem velja omeniti, da je življenjska doba 

transformatorjev odvisna predvsem od stopnje staranja izolacije, ta pa je odvisna od temperature 

najtoplejšega dela navitja oz. od obremenitve transformatorja. Preostalo tehnično življenjsko dobo 

energetskih transformatorjev določamo na osnovi preostale mehanske trdnosti papirne izolacije 
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(ocenjena ali zmerjena stopnja polimerizacije), s katero so navitja izolirana. Pri tem stopnjo 

polimerizacije določimo z analizo vzorca papirne izolacije iz navitja ali pa jo skladno z IEC standardom 

ocenimo na podlagi papirnih razkrojnih produktov v transformatorskem olju (tekočinska kromatografska 

analiza). Na sliki 2.19 je prikazano število energetskih transformatorjev, katerim se tehnična življenjska 

doba izteče predvidoma v naslednjih 5-letnih intervalih. Do leta 2020 je tako pričakovati iztek življenjske 

dobe kar 10 TR, do leta 2030 pa jim bo sledilo še 8 TR. Zato Eles veliko pozornosti posveča uvajanju 

ukrepov za podaljšanje predvidene življenjske dobe (npr. optimizacija delovanja sistemov hlajenja). 

 

 
Slika 2.19: Preostala tehnična življenjska doba energetskih transformatorjev 

 

Strokovne ocene, pripravljene v okviru delovne skupine CIGRE WG 37-27 (Staranje sistema), so 

naslednje: stikala (zrak, olje, plin) naj bi zdržala od 40 do 43 let, TR od 35 do 42 let, elektro oprema DV 

od 40 do 50 let, kabli od 40 do 45 let, medtem ko so ocene za preostale elemente nižje [17], [18]. Eles 

pri tem redno obnavlja in izvaja potrebne rekonstrukcije VN daljnovodov – skrbno vzdrževanje, izvajanje 

potrebnih obnov in rekonstrukcij družbi ELES omogoča, da dosega polno življenjsko dobo celotnega 

DV, tj. do 100 let [18], [19]. 

 

Po ocenah o življenjski dobi elektroenergetskih elementov so slovenski TR na 110 kV napetostnem 

nivoju starejši, enako velja tudi za daljnovode na 110 in 220 kV napetostnem nivoju, medtem ko so 400 

kV DV nekoliko mlajši. Najstarejši 220 kV DV je bil zgrajen leta 1963, najmlajši pa leta 1972. Ostali 220 

kV DV so bili zgrajeni med letoma 1967 in 1969. Leta 2020 bodo vsi 220 kV DV stari preko 50 let, razen 
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220 kV DV Šoštanj–Podlog. Starost preostalih elektroenergetskih elementov se giblje znotraj starostnih 

meja. 

 

Preglednica 2.7 prikazuje starost TR, ki so v lasti družbe ELES. Iz preglednice je razvidno, da je 11 TR 

starejših od 41 let, 5 pa starejših od 30 let. Najstarejša TR na 220 kV napetostnem nivoju se nahajata v 

RTP Cirkovce, na 110 kV napetostnem nivoju pa so najstarejši TR v RTP Divača in RTP Pekre. 

 
Preglednica 2.6: Starost daljnovodov po napetostnih nivojih 

 
 

Preglednica 2.7: Starost energetskih transformatorjev po napetostnih nivojih 

 
 

Slika 2.20 prikazuje pregled starosti DV in TR v omrežju RS po posameznih napetostnih nivojih. 

 

 
Slika 2.20: Povprečna starost DV in TR po napetostnih nivojih 

0-10 11-20 21-30 31-40 41< Skupaj

Nap. nivo
110 kV 237 201 321 343 760 1.862
220 kV 0 0 0 14 314 328
400 kV 160 0 48 461 0 669
Skupaj 397 201 369 818 1.074 2.859

Starost [leta]

Dolžina [km]

DALJNOVOD*

0-10 11-20 21-30 31-40 41< Skupaj

Nap. nivo
110 kV 0 0 1 0 5 6
220 kV 0 1 2 2 5 10
400 kV 5 2 0 3 1 11
Skupaj 5 3 3 5 11 27

Starost [leta]

Število

TRANSFORMATOR
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Na sliki 2.21 so predstavljena starostna stanja ostalih tipov elektroenergetskih elementov in VN naprav 

v omrežju Slovenije, tj. energetski transformatorji (TR) in visokonapetostni daljnovodi (DV), odklopniki 

(ODK), ločilniki (LOČ), tokovni instrumentni transformatorji (TIT), napetostni instrumentni transformatorji 

(NIT), kombinirani instrumentni transformatorji (KIT) in odvodniki prenapetosti (ODV).  

 

 

Slika 2.21: Povprečna starost VN naprav 

 

2.3 PREDSTAVITEV OBREMENJENOSTI PRENOSNEGA OMREŽJA V 

PRETEKLOSTI 

Podlaga za napoved obremenitve elementov v prihodnosti in s tem nove investicije v EES je natančen 

vpogled v trenutno stanje v sistemu. V družbi ELES razpolagamo z meritvami moči in napetosti, 

razporejenimi po celotni Sloveniji. Zaradi velike količine podatkov je zelo pomembna njihova smiselna 

obdelava, da lahko iz njih razberemo kar se le da koristnih informacij, prav tako pa je pomembna njihova 

ustrezna interpretacija oz. grafična ponazoritev. Na podlagi meritev moči so v nadaljevanju prikazani 

najbolj obremenjeni daljnovodi, trendi gibanja daljnovodov, napetosti in tudi obremenitve v N-1 stanju v 

letu 2015. 
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2.3.1 Obremenitve daljnovodov v letu 2015 

Za prikaz obremenjenosti daljnovodov se lahko upošteva različne kriterije. Do sedaj se je v večini 

primerov uporabljal ali podatek o najvišji obremenitvi v opazovanem obdobju ali pa povprečna vrednost 

vseh meritev. Takšni kriteriji so postali glede na moderno strateško usmeritev družbe ELES neustrezni 

in zato postopno uvajamo nove kazalnike, ki so osnovani glede na verjetnost, s čimer bo mogoče 

načrtovati omrežje in izbirati nove investicije glede na sprejemljivo tveganje.  

 

Preglednica 2.8 prikazuje 95 % verjetnost nastopa obremenitev najbolj obremenjenih daljnovodov v RS, 

pri čemer je njihova 95 % verjetnost nastopa obremenitev višja od 60 % termične zmogljivosti. Analiza 

je narejena na podlagi 15-minutnih povprečnih meritev. Dodatno je prikazan tudi skupni čas vseh 

meritev, ko je bil daljnovod obremenjen nad 70 % termične moči, in najdaljši čas, ko je bil daljnovod 

obremenjen nad to mejo, pri čemer se v tem času obremenitev nikoli ni spustila pod njo. Razmere 

grafično prikazujeta sliki 2.22 in 2.23. Izkazalo se je, da so grafične predstavitve rezultatov podobne ne 

glede na kriterij, ki ga vzamemo, kar je ugodno dejstvo, saj to pomeni, da v sistemu ni veliko izrednih 

dogodkov. 

 

Preglednica 2.8: Najbolj obremenjeni daljnovodi in kablovodi v EES Slovenije v letu 2015 (nad 60 %) 

Ime daljnovoda 
95 % 

verjetnostna 
meja (%) 

Skupni čas nad 
70 % 

obremenitve (%) 

Čas najdaljšega 
dogodka nad 70 % 
obremenitve (ure) 

Napetostni 
nivo (kV) 

Divača–Redipuglia 70 6 3 400 
Podlog–Obersielach 70 6 11 220 
Pekre–Koroška vrata (kbV) 70 4 17 110 
Ajdovščina–Nova Gorica 68 4 8 110 
Šoštanj–Podlog (220 kV) 64 0 0 220 
Maribor–Rače 64 1 4 110 
Melje–Koroška vrata 61 1 7 110 
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Maribor

Krško

Beričevo

Podlog

Šoštanj

Okroglo

Kleče

Divača

Cirkovce

Ravne

Tumbri

Žerjavinec

Kainachtal

Obersielach
(Na Selu)

Redipuglia
(Sredipolje)

Padriciano
(Padriče)

Pehlin Melina
 Nad 70% termične moči
 Med 60% in 70% termične moči
 Med 50% in 60% termične moči

Slika 2.22: Najbolj obremenjeni daljnovodi glede na 95 % verjetnostno mejo 

 

Maribor

Krško

Beričevo

Podlog

Šoštanj

Okroglo

Kleče

Divača

Cirkovce

Ravne

Tumbri

Žerjavinec

Kainachtal

Obersielach
(Na Selu)

Redipuglia
(Sredipolje)

Padriciano
(Padriče)

Pehlin Melina

 Nad 15 ur
 Med 10 in 15 ur
 Med 5 in 10 ur

Slika 2.23: Daljnovod z najdaljšim časom za dogodek, pri katerem se obremenitev ni spustila pod 
70 % nazivne moči 

 

2.3.2 Napetostne razmere v letu 2015 

V nadaljevanju so prikazani rezultati analize pojavljanja najvišjih oz. najnižjih napetostnih razmer v EES 

Slovenije. Sliki 2.24 in 2.25 prikazujeta lokalno porazdelitev napetostnih razmer v omrežju RS na 110 kV 

napetostnem nivoju na podlagi desetminutnih vzorcev. Iz slik je razvidno, da se najvišje napetosti 
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pojavljajo predvsem na območju Ljubljane in Gorenjske regije, medtem ko se nizke napetosti pojavljajo 

pretežno v delu 110 kV omrežja Primorske ter Pomurja. Grafična ponazoritev napetostnih razmer podaja 

nazorno informacijo o lokalni ustreznosti napetosti in med drugim daje signal o investicijskih potrebah 

oz. sprejetju ustreznih obratovalnih ukrepov. 

 

Na 400 kV napetostnem nivoju se pojavlja največ kršitev zaradi previsokih napetosti. V podpornih 

vozliščih RTP Krško in RTP Podlog znaša skupni čas desetminutnih meritev nad dopustno napetostjo 

(ki je 420 kV), nad 100 ur/leto. Sledi RTP Divača s skupnim časom 66 ur/leto. Pri ostalih RTP in tudi na 

220 kV napetostnem nivoju je skupni čas trajanja nad dopustno napetostjo pod 20 ur/leto. 

 

Maribor

Krško

Beričevo

Podlog

Šoštanj

Okroglo

Kleče

Divača

Cirkovce

Ravne

Tumbri

Žerjavinec

Kainachtal

Obersielach
(Na Selu)

Redipuglia
(Sredipolje)

Padriciano
(Padriče)

Pehlin Melina

 Nad 112% U
 Med 111% in 112% U
 Med 110% in 111% U
 Med 109% in 110% U
 Med 108% in 109% U
 Med 107% in 108% U
 Med 106% in 107% U
 Pod 106% U

n

n
n
n
n
n

n

n  
Slika 2.24: Najvišje zabeležene napetosti po posameznih RTP v letu 2015 
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Maribor

Krško

Beričevo

Podlog

Šoštanj

Okroglo

Kleče

Divača

Cirkovce

Ravne

Tumbri

Žerjavinec

Kainachtal

Obersielach
(Na Selu)

Redipuglia
(Sredipolje)

Padriciano
(Padriče)

Pehlin Melina

 Pod 94% U
 Med 94% in 95% U
 Med 95% in 96% U
 Med 96% in 97% U
 Med 97% in 98% U
 Med 98% in 99% U
 Med 99% in 100% U
 Nad 100% U

n
n
n

n
n

n
n

n  
Slika 2.25: Najnižje zabeležene napetosti po posameznih RTP v letu 2015 

 

2.3.3 Trend gibanja obremenitev prenosnega omrežja 

Na enak način kot v prejšnjem primeru lahko za vsako leto določimo 95 % verjetnost, na podlagi česar 

lahko določimo trend gibanja obremenitve DV. Razmere od leta 2010 do vključno 2015 prikazuje slika 

2.26, pri čemer prirastek oz. upad pomeni spremembo, izraženo v odstotkih glede na nazivno moč. 

Daljnovodi so glede na intenzivnost letnega prirastka obarvani v različnih barvah. Odtenki modre 

označujejo negativni, toplejše barve pa pozitivni trend. Iz slike je razvidno vztrajno naraščanje 

obremenitev na Primorskem, spodnjem delu Gorenjske ter delu Štajerske. Na ostalih delih omrežja 

opaznih sprememb ni opaziti ali pa se velikost pretokov nekoliko zmanjšuje – pri čemer velja opomniti, 

da zmanjševanje pretokov moči na določenem območju neposredno še ne pomeni spremembe oz. 

zmanjševanje ekonomskih aktivnosti (in s tem zmanjševanjem odjema), celoten vzrok je lahko tudi 

obraten, in sicer pospeševanje vlaganj v boljšo energetsko učinkovitost oz. varčnejše tehnologije.  
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Maribor

Krško

Beričevo

Podlog

Šoštanj

Okroglo

Kleče

Divača

Cirkovce

Ravne

Tumbri

Žerjavinec

Kainachtal

Obersielach
(Na Selu)

Redipuglia
(Sredipolje)

Padriciano
(Padriče)

Pehlin Melina

 Nad 3% na leto
 Med 1% in 3% prirastka na leto
 Med -3% in -1% upada na leto
 Pod -3% upada na leto

Slika 2.26: Trend gibanja obremenitev na podlagi 5-letnih meritev 

 

2.3.4 N-1 stanje v letu 2015 

EES mora biti v vsakem trenutku zmožen nemoteno obratovati v primeru izpada enega elementa oz. z 

drugimi besedami: izpolnjevati mora N-1 kriterij, ki je preprost, robusten, usklajen in uveljavljen kriterij 

pri načrtovanju prenosnega omrežja. Skladnost s kriterijem v letu 2015 prikazuje slika 2.27, ki je dobljena 

na podlagi simulacij. Na podlagi historičnih podatkov porabe in proizvodnje za RS ter merjenih bilanc 

držav v Evropi so bile izdelane simulacije za vsako uro v letu 2015, pri čemer so bili v analizi upoštevani 

vsi slovenski in čezmejni DV ter večina dvosistemskih. Iz slike 2.27 je razvidno, da je v primeru izpadov 

največ težav pričakovati v omrežju Primorske in Dolenjske, obremenitve pa dosegajo visoke vrednosti 

tudi v omrežju Pomurja. Za navedene očitne težave v prenosnem omrežju RS je Eles v že v prejšnjih 

razvojnih načrtih prenosnega sistema predvidel okrepitve omrežja, s katerimi naj bi bilo v prihodnosti 

moč zagotoviti kakovostno oskrbo odjemalcev z električno energijo in boljšo odpornost na morebitne 

motnje, ki se v EES lahko pojavijo.  
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Maribor

Krško

Beričevo

Podlog

Šoštanj

Okroglo

Kleče

Divača

Cirkovce

Ravne

Tumbri

Žerjavinec

Kainachtal

Obersielach
(Na Selu)

Redipuglia
(Sredipolje)

Padriciano
(Padriče)

Pehlin Melina

 Nad 100% termične meje
 Med 80% in 100% termične meje
 Med 60% in 80% termične meje
Povzročitelj delnega izpada

 

Slika 2.27: Obremenitve daljnovodov v N-1 stanju 
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3 NAPOVED PREVZEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE IN KONIČNIH 

MOČI  

 

Potrebe po električni energiji in moči predstavljata osnovo za načrtovanje omrežij za prenos električne 

energije. Za potrebe desetletnega razvojnega načrta je napoved porabe električne energije skrbno in 

strokovno izdelana z uporabo mednarodno uveljavljenih modelov za dolgoročno ocenjevanje potreb po 

električni energiji tipa MEDEE (fr. Modèle d'Evolution de la Demande d'Energie). Prihodnje potrebe po 

energiji so ocenjene na ravni končne porabe in ločeno po energentih ter sektorjih industrija, promet in 

ostala raba. Reševanje tega problema je kompleksno in povezano z določeno stopnjo negotovosti. Vsi 

vhodni podatki za modelske ocene so ocenjeni na podlagi dejanskega stanja in pričakovanega razvoja 

tako družbe kot gospodarstva ne samo v RS ampak celega sveta. 

 

3.1 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA OBSEG PREVZETE ELEKTRIČNE ENERGIJE 

Na obseg porabe električne energije vplivajo številni dejavniki, med katerimi so najpomembnejši 

struktura, velikost in obseg gospodarske rasti, demografska gibanja, raven celotne razvitosti družbe, 

raven tehnološke razvitosti, klimatske razmere, okoljska zavest in zavest o nujnosti sonaravnega in 

trajnostnega razvoja ter gibanje in paritete cen energentov v razmerju do kupne moči. V svetu in v 

slovenskih razmerah še vedno velja, da je gospodarska aktivnost, za katero je merilo bruto domači 

proizvod (BDP) oz. dodana vrednost (DoV), tisti dejavnik, ki najbolj odločilno vpliva na obseg porabe 

električne energije ([20], [21]). Obseg bodočega BDP je ločeno ocenjen na podlagi makroekonomskega 

teoretskega multisektorskega modela eksogene rasti ter na podlagi modela dinamičnega stohastičnega 

splošnega ravnovesja (DSGE). Poleg gospodarstva na porabo energije vplivajo še demografija, 

poseljenost, raven splošnega standarda in blagostanja, opremljenost s stroji, napravami in aparati, 

uvajanje novih tehnologij, uvajanje ukrepov učinkovite rabe energije (URE) ter realizacija energetskih 

politik. Seveda pa na obseg porabe močno vplivata tudi vreme in zunanje temperature, zato bodo vedno 

odstopanja oz. nihanja med dejanskim BDP in predvidenim, saj je ta nihanja težko oz. nemogoče 

natančno napovedati. 

 
Preglednica 3.1: Projekcije BDP v mio EUR (stalne cene glede na leto 2000) [20] 
 

  Nižja projekcija Višja projekcija 

  
BDP Povp. letna 

stopnja rasti BDP Povp. letna 
stopnja rasti 

2017 25.164 1,3% 25.495 1,8% 
2020 26.757 2,1% 27.670 2,8% 

2025 29.603 2,0% 31.855 2,9% 
2030 32.162 1,7% 36.172 2,6% 
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Slika 3.1: BDP v obdobju 2000 do 2030 (stalne cene glede na leto 2000) [20] 

 

Ocena demografskih parametrov je povzeta iz Eurostatove projekcije EUROPOP2013 [20]. Celotno 

število prebivalstva naj bi se povečevalo do leta 2024, nato pa naj bi se počasi zniževalo. V strukturi 

prebivalstva se bo močno povečal delež prebivalcev nad 67 let. Stopnje rasti (aktivnega) prebivalstva 

so relativno nizke v primerjavi s stopnjami rasti tehnologije in človeškega kapitala, kar pomeni, da sama 

dinamika prebivalstva naj ne bi bistveno spreminjala dolgoročne gospodarske rasti, niti naj ne bi sama 

po sebi imela odločilnega vpliva na rast porabe električne energije – ima pa jo v kombinaciji z 

gospodarskim razvojem, kar se odraža na rast življenjskega standarda. 

 

3.2 ZASNOVA SCENARIJEV PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE 

Scenariji prihodnje porabe električne energije v čim večji meri upoštevajo ENTSO-E TYNDP 

metodologijo ([9], [10]), ki definira štiri vizije razvoja, kar prikazuje slika 3.2, pri čemer se vizije med seboj 

razlikujejo na različne parametre, tj. stopnje prihodnje gospodarske aktivnosti, cen energentov, stopnje 

vključevanja proizvodnje iz OVE, razvoja tehniških in tehnoloških parametrov, izkoristkov, učinkovite 

rabe energije itd. Vizije so pripravljene tako, da obsegajo skrajne, a še vedno realne, možne scenarije 

prihodnosti. Dejansko doseženo stanje v prihodnje bo v največji meri odvisno predvsem od energetske 

politike Evropske skupnosti ter njenih posameznih držav članic.  
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Na poti energetskega
načrta EU 2050

- višja makroekonomska projekcija
- pristop  od spodaj-navzgor 
- okrepljena nacionalna energetska politika
- višji scenarij razvoja splošnih parametrov
- visoke cene CO2 in nizke cene primarne 
  energije (IEA-WEO 2010 450 scenarij) 
- potencial odziva uporabnikov delno 
  izkoriščen
- električna vozila (fleksibilno polnjenje)
- delna implementacija  pametnih omrežij 
- zajemanje in skladiščenje ogljika     
  komercialno neizkoriščeno

Zamuda izvedbe energetskega
načrta EU 2050

Nizka stopnja 
integracije 
evropskega 
trga z el. en.

Visoka stopnja 
integracije 
evropskega 
trga z el. en.

Vizija 3  Green Transition Vizija 4  Green Revolution 

Vizija 2  Money Rules Vizija 1  Slow Progress 

- višja makroekonomska projekcija
- pristop  od zgoraj-navzdol 
- energetska politika EU
- višji scenarij razvoja splošnih parametrov
- visoke cene CO2 in nizke cene primarne 
  energije (IEA-WEO 2010 450 scenarij) 
- potencial odziva uporabnikov polno 
  izkoriščen
- električna vozila (fleksibilno polnjenje in 
  praznjenje)
- celovita implementacija  pametnih omrežij 
- zajemanje in skladiščenje ogljika     
  komercialno izkoriščeno

- nižja makroekonomska projekcija
- pristop  od spodaj-navzgor 
- okrepljena nacionalna energetska politika
- nižji scenarij razvoja splošnih parametrov
- nizke cene CO2 in visoke cene primarne 
  energije (IEA-WEO 2010 450 scenarij) 
- potencial odziva uporabnikov neizkoriščen
- ni električnih vozil
- delna implementacija  pametnih omrežij 
- zajemanje in skladiščenje ogljika     
  komercialno neizkoriščeno

- nižja makroekonomska projekcija
- pristop  od zgoraj-navzdol 
- energetska politika EU
- nižji scenarij razvoja splošnih parametrov
- nizke cene CO2 in visoke cene primarne 
  energije (IEA-WEO 2010 450 scenarij)
- potencial odziva uporabnikov delno 
  izkoriščen
- električna vozila (fleksibilno polnjenje)
- delna implementacija  pametnih omrežij 
- zajemanje in skladiščenje ogljika     
  komercialno omogočeno 

Slika 3.2: Shematski prikaz scenarijev porabe 

 

Vizije se med seboj razlikujejo glede na poti doseganja ciljev Evropske skupnosti do leta 2050, pri čemer 

viziji 3 in 4 predstavljata viziji z višjo stopnjo razvoja, v vizijah 1 in 2 pa je to nekoliko manj izraženo. V 

nadaljevanju so v grobem opisane značilnosti vseh štirih vizij. 

 Vizija 1: Prva vizija je t. i. vizija »slow  progress« in odraža počasen napredek v razvoju 

evropskih energetskih sistemov z upoštevanjem manj ugodnih ekonomskih in finančnih 

pogojev. V tej viziji EU ne doseže zastavljenih energetskih ciljev za leto 2030, vendar je vizija 

verjetna in realna, predvsem upoštevaje sedanje ekonomske razmere. Sestava proizvodnje in  

odjema se v tej fazi  spreminja v najmanjši meri, zaradi česar so potrebe po novih prenosnih 

zmogljivostih manjše. V viziji je predvidena zmerna rast proizvodnje iz OVE, ki v letu 2030 

doseže »le« 41 % vključenost v energetski sistem. 

 Vizija 2: Druga vizija oz. t. i. vizija »money rules« sledi ciljem EU za leto 2050, pri čemer je 

napredek spodbujen s hitrimi povračili investicij. Vizija 2 je glede porabe električne energije  in  

proizvodne  strukture  podobna  viziji 1 in zato prav tako ne predvideva doseganje ciljev EU za 

leto 2030. V današnjih razmerah vizija prav tako predstavlja možen in realen scenarij 

prihodnosti, pri čemer je, v nasprotju z vizijo 1, vizija 2 pripravljena s pristopom »od zgoraj 

navzdol« in temelji predvsem  na  tesnejšem evropskem sodelovanju. 
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 Vizija 3: Vizija 3 oz. t. i. vizija »green transition« je zasnovana kot ambiciozen načrt za doseganje 

energetskih ciljev v letu 2050, pri čemer si vsaka država članica prizadeva za skupno 50 % 

pokrivanje porabe iz električne energije. Vizija je zasnovana tako, da doseže energetske cilje 

2030, pri čemer je uporabljen pristop »od spodaj navzdol«. V sklopu vizije je zato predvideno, 

da vsaka država članica poskrbi za lastno oskrbo z energijo neodvisno od drugih, kar načeloma 

vodi v preinvestiranje v proizvodne enote. V tej viziji je porast proizvodnje OVE velik po celotnem 

evropskem prostoru, prav tako se pojavljajo tehnologije za shranjevanje CO2. 

 Vizija 4: Zadnja, četrta vizija je t. i. »green revolution« in predvideva doseganje energetskih 

ciljev EU za leto 2030 in 2050 ter v letu 2050 60 % pokrivanje porabe električne energije iz OVE. 

Vizija 4 je zasnovana s pristopom »od zgoraj navzdol« in predvideva tesno sodelovanje držav 

članic pri obratovanju, načrtovanju omrežja ter splošni optimizaciji oskrbe z energijo. V tej viziji 

je najvišja prisotnost novih OVE po celotni Evropi, prav tako pa je predvidena najvišja stopnja 

elektrifikacije ter tudi najvišje povečanje porabe električne energije. 

 

3.3 OCENA PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA RAVNI KONČNE ENERGIJE 

Rezultat modelskih ocen modela MEDEE je poraba vse energije na ravni končne energije [21]. Rezultate 

prikazuje slika 3.3. 

 

 

 Slika 3.3: Bodoče potrebe po energiji v Republiki Sloveniji [21] 
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Rezultati kažejo, da se bodo potrebe po električni energiji v primerjavi z ostalimi energenti bolj povečale, 

in sicer glede na izhodiščno leto 2012 med 13,9 % in 28,5 %. Povprečna letna rast porabe električne 

energije med leti 2015 in 2020 znaša med 1,09 in 1,99 %, med leti 2020 in 2025 pa med 1,18 in 2,27 %. 

 

3.4 OCENA PREVZEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ PRENOSNEGA OMREŽJA 

Natančno predpostavljena poraba predstavlja osnovno izhodišče pri načrtovanju omrežja. Slabe 

začetne predpostavke so pogost razlog za zgrešene investicije in naložbe. Zato je izdelana natančna 

analiza porabe in potreb PO v prihodnosti za vse prej omenjene štiri vizije razvoja. Za prehod iz končne 

porabe električne energije na potrebe na PO je potrebna tudi napoved razpršenih virov na DO ter izgube 

v PO in DO. Edini uradni državni dokument napovedi razvoja OVE je Akcijski načrt [22] iz leta 2010, ki 

pa je že precej zastarel glede na trenutno stanje pri izgradnji OVE v Sloveniji. Poleg tega obravnava 

relativno kratko časovno obdobje – do leta 2020. Uradna državna napoved razvoja OVE za daljše 

časovno obdobje trenutno ne obstaja. Naslednji državni vir je osnutek Nacionalnega energetskega 

programa [23] iz leta 2011. Tudi ta dokument je že zastarel glede na stanje razvoja OVE, saj so 

predpostavke v njem osnovane na Akcijskem načrtu in ga linearno podaljšuje do leta 2030. Pri oceni 

RV so uporabljeni aktualni vladni akcijski načrti, načrti iz osnutka NEP iz leta 2011 ter zgornje še realne 

možnosti razvoja tehnologij in izgradnje RV. Slednje pomeni, da so korigirane nastajajoče vedno večje 

razlike med uradnimi in poluradnimi napovedmi ter dejanskim stanjem razvoja OVE v RS. V 

nadaljevanju so prikazane predpostavke posamezne vizije (slika 3.4) ter količine RV na DO (slika 3.5). 

 

 

Slika 3.4: Pregled predpostavk za prehod iz končne porabe električne energije na potrebe na PO 
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Slika 3.5: Napoved proizvodnje električne energije do leta 2026 iz RV na DO [21] 

 

Lokacije, kjer so na PO priključeni veliki odjemalci, so obravnavane ločeno. Njihove ocene bodočih 

potreb po električni energiji so izdelane v okviru njihovih razvojnih načrtov [24]. Obseg prevzema 

distribucijskih podjetij iz PO nam poda vsota potreb po električni energiji na ravni končne energije in 

izgub v distribuciji, zmanjšano za proizvodnjo RV. Preglednica 3.2 prikazuje rezultate potreb po električni 

energiji na PO ločeno na prevzem distribucij, lokacije velikih odjemalcev ter izgube PO. Potrebe ČHE 

so povzete v poglavju o pokrivanju prevzete električne energije in tu, skladno z metodologijo ENTSO-

E, niso upoštevane. Izgube prenosa so rezultat modelskih ocen kot funkcija končne porabe in ne 

upoštevajo dejanskega stanja v PO ter vpliva tranzitov električne energije po prenosnem omrežju RS. 
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Preglednica 3.2: Napoved potreb po električni energiji na PO do leta 2026 v GWh [21] 

 
 

 

 
Slika 3.6: Gibanje bodočih potreb po električni energiji na PO do leta 2026 [21] 

 

Rezultati kažejo najvišjo rast potreb po električni energiji na PO v V3, kjer višja gospodarska rast in 

manjša rast RV na DO povzročita višje potrebe po električni energiji na PO. Najnižje potrebe kažeta V2 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prevzem distribucij
V1 10.219 10.320 10.421 10.522 10.630 10.737 10.844 10.951 11.058 11.201
V2 10.145 10.192 10.239 10.286 10.390 10.493 10.597 10.700 10.804 11.030
V3 10.248 10.402 10.557 10.711 10.921 11.131 11.340 11.550 11.760 12.021
V4 9.974 9.992 10.011 10.029 10.116 10.202 10.288 10.374 10.461 10.725

Lokacije velikih odjemalcev na PO
V1 2.087 2.130 2.172 2.215 2.245 2.275 2.305 2.334 2.364 2.377
V2 2.087 2.130 2.172 2.215 2.245 2.275 2.305 2.334 2.364 2.377
V3 2.096 2.147 2.199 2.251 2.287 2.324 2.361 2.397 2.434 2.448
V4 2.096 2.147 2.199 2.251 2.287 2.324 2.361 2.397 2.434 2.448

Izgube prenosnega omrežja
V1 258 261 263 266 268 270 272 275 277 279
V2 254 255 256 257 258 260 262 263 265 268
V3 259 263 267 270 275 279 284 288 293 298
V4 251 251 252 252 254 255 257 258 259 264

Potrebe prenosnega omrežja (odjem SLO Odjemalcev + izgube v SLO omrežju - ČHE)
V1 12.565 12.711 12.857 13.003 13.142 13.281 13.421 13.560 13.699 13.857
V2 12.486 12.577 12.667 12.758 12.893 13.028 13.163 13.298 13.433 13.675
V3 12.603 12.813 13.022 13.232 13.483 13.734 13.985 14.236 14.487 14.766
V4 12.321 12.391 12.462 12.532 12.657 12.781 12.905 13.030 13.154 13.437
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in V4, za katero je predvidena najvišja rast RV na DO. V letu 2026 lahko tako pričakujemo potrebe na 

PO (brez ČHE) v višini med 13,4 in 14,8 TWh [21]. 

 

3.5 NAPOVED KONIČNIH IN MINIMALNIH MOČI  

Konična ter minimalna moč sta določeni kot funkciji porabe končne energije, pri čemer so upoštevana 

pravila za prehod na potrebe na PO. Gibanje koničnih in minimalnih moči v naslednjem desetletnem 

obdobju za vse štiri vizije prikazujejo preglednica 3.3 in sliki 3.7 ter 3.8, kjer je za vsako vizijo prikazan 

še vpliv RV na gibanje konične oz. minimalne moči. 

 

Preglednica 3.3: Konične in minimalne moči PO do leta 2026 ter vpliv RV [21] 

 
 

Konična moč PO v MW 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
V1 2.000 2.019 2.038 2.057 2.079 2.101 2.122 2.144 2.165 2.189
V1' (brez RV) 2.100 2.121 2.142 2.163 2.188 2.213 2.237 2.262 2.287 2.310
V2 1.997 2.008 2.019 2.031 2.051 2.071 2.091 2.110 2.130 2.163
V2 ' (brez RV) 2.111 2.137 2.162 2.187 2.218 2.248 2.279 2.310 2.340 2.374
V3 2.006 2.033 2.060 2.087 2.122 2.158 2.193 2.228 2.264 2.303
V3' (brez RV) 2.108 2.139 2.170 2.201 2.239 2.277 2.314 2.352 2.390 2.431
V4 1.988 1.999 2.011 2.022 2.046 2.070 2.093 2.117 2.141 2.189
V4' (brez RV) 2.117 2.152 2.188 2.223 2.267 2.311 2.355 2.399 2.443 2.503

Minimalna moč PO v MW 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
V1 804 813 822 830 842 854 866 877 889 903
V1' (brez RV) 922 933 944 955 969 983 997 1.011 1.025 1.040
V2 792 793 794 795 807 819 831 843 854 875
V2' (brez RV) 929 945 962 978 1.000 1.021 1.043 1.065 1.086 1.111
V3 806 818 830 842 864 886 908 930 952 976
V3' (brez RV) 925 942 958 975 999 1.023 1.047 1.071 1.095 1.119
V4 775 771 767 762 754 746 738 730 722 709
V4' (brez RV) 932 954 976 998 1.029 1.060 1.090 1.121 1.152 1.184
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Slika 3.7: Konične moči PO do leta 2026 [21] 

 

 

 
Slika 3.8: Minimalne moči PO do leta 2026 [21] 
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Podobno kot pri električni energiji tudi konična moč v naslednjem desetletnem obdobju narašča, 

nekoliko višje stopnje rasti je moč pričakovati po letu 2020. Skladno s prikazanim je opaziti, da na 

dinamiko gibanja koničnih obremenitev vpliva proizvodnja iz RV oz. bo konična moč PO odvisna od 

količine proizvodnje RV. Najbolj občuten vpliv je viden v vizijah V4 in V2, medtem ko je pri ostalih dveh 

vizijah le-ta malo manj izrazit (vendar pa ne zanemarljiv), saj zaradi proizvodnje RV pride do 

zmanjšanega prevzema distribucijskih odjemalcev iz PO. V različnih vizijah, v kolikor bodo RV proizvajali 

predvideno količino električne energije, je tako moč pričakovati, da se bo v letu 2026 konica na PO 

gibala med 2.163 MW in 2.303 oz. bo le-ta v primeru, da RV ne bodo proizvajali, znašala med 2.310 in 

2.503 MW. Še večjo dinamiko gibanja v naslednjem desetletnem obdobju je opaziti pri minimalni moči, 

kjer se prav tako pričakuje rast minimalnih moči, razen v primeru V4 (upoštevajoč proizvodnjo RV, za 

katero je predvidena najvišja rast RV na DO). Se pa tako pri koničnih kot tudi pri minimalnih močeh še 

vedno pričakuje, da te nastopijo v večernih urah pozimi oz. zgodaj zjutraj v času prvomajskih praznikov. 

 

3.6 UČINKOVITA RABA ENERGIJE IN VODENJE ODJEMA TER PAMETNA 

OMREŽJA 

Učinkovita raba energije, kamor spada tudi vodenje odjema, ima pomembno mesto v Energetskem 

zakonu [1]. Zakon spodbuja prilagodljive porabnike energije, s čimer se posredno zadovolji tudi 

zahtevam po zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in strateškim ciljem energetske politike. 

Učinkovita raba energije je povezana predvsem z novim aktivnim pristopom na porabniški strani, ki 

odjemalcu v končni fazi omogoča nižje stroške obračuna električne energije in uporabe omrežja. 

 

V scenarijih napovedi porabe električne energije je upoštevana različna intenziteta izvajanja ukrepov s 

področja učinkovite rabe energije, ki so predstavljeni v poglavju 0. Učinke tovrstnih ukrepov merimo z 

razliko med referenčnim in zmernim (V1, V3) oz. intenzivnim (V2, V4) izvajanjem ukrepov. Na 

prenosnem omrežju se ti učinki kažejo kot nižji prevzem distribucijskih podjetij. Največ prihrankov je do 

leta 2026 moč pričakovati v sektorju ostale porabe (storitve in gospodinjstva) predvsem na račun 

izvajanja energetskih sanacij stavb, varčnejših aparatov, učinkovitejših ogrevalnih sistemov ter izrabe 

sončne energije za segrevanje sanitarne vode. Zanimivo je dejstvo, da ima učinkovita raba (vseh vrst) 

končne energije za posledico povečanje porabe električne energije. V prometnem sektorju je npr. moč 

pričakovati porast porabe, in sicer v intenzivnem scenariju bolj kot v zmernem, saj intenzivno izvajanje 

ukrepov učinkovite rabe energije predvideva tudi povečanje javnega prometa ter hitrejšo implementacijo 

električnih vozil. Prihranki so možni tako na prenosnem kot na distribucijskem omrežju, vendar so na 

slednjem lahko večji, predvsem pri končnih odjemalcih. Prihranke bo mogoče doseči z implementacijo 

dodatnih storitev na nivojih sistemskega in distribucijskega operaterja. 
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3.6.1 Aktivnosti SO na področjih upravljanja rabe pri končnih porabnikih 

(DSM) 

Družba ELES kot SO Slovenije izvaja različne ukrepe in razvija prenosni sistem tako, da vpliva na nižjo 

raven porabe električne energije, optimizacijo pretokov moči, zviševanje nivoja zanesljivosti 

obratovanja, sprostitev zamašitev in preobremenitev tako v distribucijskem kot v prenosnem omrežju ter 

s tem zagotavlja zanesljivo dobavo električne energije. Pri tem med drugim zasleduje cilj stroškovno 

učinkovitega delovanja sistema, predvsem z vidika višine konične moči, zniževanja izgub, zviševanja 

kakovosti električne energije, zniževanja nihanja napetosti in zanesljivosti obratovanja. 

 

Najpomembnejši ukrepi, s katerimi Eles v kratkoročnem obdobju izpolnjuje zahteve Nacionalnih 

akcijskih načrtov za energetsko učinkovitost (najnovejši je bil sprejet leta 2015 in velja za obdobje do 

leta 2020 [25]), so: 

 nov sistem za vodenje in nadzor EES – EMS (Energy Management System) – družba 

ELES je v septembru 2015 prevzela nov sistem vodenja in s tem izpolnila zastavljeni cilj iz 

predhodnega razvojnega načrta. Novi sistem je opremljen z vrsto funkcionalnostmi, ki 

omogočajo učinkovitejši nadzor nad prenosnim sistemom in njegovo lažjo obvladljivostjo v 

kritičnih in bolj optimalno upravljanje v normalnih obratovalnih razmerah. Nadaljnji ukrep 

družbe ELES v prihajajočem obdobju je sistem vodenja še nadgraditi tako, da bo nudil 

podporo procesom pri izvajanju terciarne regulacije, razbremenil omrežje na strani bremen, 

hkrati bo nudil optimizacijo napetostnega profila omrežja, optimizacijo izgub v omrežju ter 

druge zahtevane funkcionalnosti za potrebe čezmejnega sodelovanja pri projektih s 

področja pametnih omrežij. 

 razvoj ter uporaba različnih sistemov, ki temeljijo na vodenju odjema in virtualnih 
elektrarnah – družba ELES je v letu  2014 prvič uspešno vključila odjemalce električne 

energije ter manjše razpršene vire v svoj portfelj sistemskih storitev in s tem omogočila 

vodenje odjema za potrebe zagotavljanja terciarne rezerve. Na podlagi pridobljenih 

pozitivnih izkušenj bo Eles tudi v prihodnje vključeval vodenje odjema v svoj portfelj 

sistemskih storitev. 

 projekt FutureFlow – Eles kot koordinator projekta na mednarodnem nivoju skupaj s 

partnerji išče rešitve in spodbuja odjemalce in distribuirano proizvodnjo k zagotavljanju 

fleksibilnih storitev za potrebe EES. V sklopu projekta FutureFlow bodo partnerji na projektu 

v praksi preizkusili rešitve, v katere bodo vključeni predvsem industrijski odjemalci v 

kombinaciji z razpršenimi viri proizvodnje, s katerim bodo v prihodnosti krojili koncepte 

sodelovanja prilagajanja odjema in razpršenih virov proizvodnje pri sistemskih storitvah. 

Sam projekt je razvojne narave, s poudarkom na aplikaciji pilotov v praksi, katerih namen 

je pokazati sposobnost sodelovanja različnih tipov manjših proizvajalcev in odjema v 

sekundarni regulaciji frekvence ter oceniti razpoložljiv potencial. 
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3.6.2 Pametna omrežja 

Koncept pametnih omrežij pomeni nadgradnjo današnjega koncepta obratovanja in načrtovanja sistema 

ter v učinkovito celoto vključuje posamezne elemente sistema, tako klasične (centralizirane velike 

proizvodne enote, prenosno in distribucijsko omrežje) kot nove elemente, kot so na primer razpršeni 

proizvodni viri, napredni sistemi merjenja, odjemalci z možnostjo prilagajanja porabe, virtualne 

elektrarne, električni avtomobili in hranilniki električne energije. Vse te tehnologije se izrablja na 

avtomatiziran način za izboljšanje učinkovitosti, zanesljivosti, ekonomičnosti ter trajnost delovanja EES 

in izboljšanje učinkovitosti porabe električne energije. Za vzpostavitev učinkovitega koncepta pametnih 

omrežij je ključno usklajeno delovanje na tehnološkem, regulatornem, ekonomskem in sociološkem 

področju. Razvoju tehnologij, ki morajo biti tržno zanimive, mora iti v korak regulacija sistema z jasno 

opredelitvijo vlog udeležencev. Vpeljava pametnih omrežij bo lahko prispevala k izpolnitvi zastavljenih 

okoljskih ciljev in hkrati k ohranitvi enake ravni zanesljivosti, kakovosti in varnosti dobave električne 

energije [14]. 

 

V Evropi na področju pametnih omrežij raziskave potekajo že vrsto let. Od leta 2000 je bilo končanih že 

vrsta večjih projektov, ki so bili vsaj delno financirani z evropskimi sredstvi v okviru Programov za 

raziskave in tehnološki razvoj v Evropi [14]. V letu 2014 se je začel program Obzorje 2020 (Horizon 

2020), ki je trenutno najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategij Unije inovacij ter Strategije 

Evropa 2020, cilj programa pa je dvigniti konkurenčnost Evropske unije v obdobju do leta 2020. 

Finančna sredstva programa so namenjena raziskovanju, inovacijam in tehnološkemu razvoju. Ena 

pomembnejših tematskih prioritet Obzorja 2020 je tudi varna, čista in učinkovita energija, ki se med 

drugim posveča tudi modernizaciji evropskega elektroenergetskega omrežja in s tem razvojem 

pametnih omrežij. Drugi, večji evropski program je t. i. instrument za povezovanje Evrope (Connecting 

Europe Facility), s katerim želi Evropa financirati naložbe v izboljšanje evropskih prometnih, energetskih 

in digitalnih omrežij. Za razliko od programa Obzorje 2020, kjer je mednarodno sodelovanje oz. konzorcij 

partnerjev pogoj za sodelovanje v programu, pa instrument za povezovanje Evrope prijaviteljem 

omogoča samostojno prijavo. Instrument, ki je namenjen projektom skupnega interesa, je podrobneje 

opisan v poglavju 5.4.2 »Projekti skupnega interesa«. 

 

Eles je v zadnjih dveh letih začrtal jasne cilje glede koncepta pametnih omrežij in bo tudi v prihodnje 

velik poudarek namenil preučevanju oz. razvoju le-teh, hkrati bo v prihajajočem obdobju nadaljeval z 

aktivnim razvojem projektov s področja pametnih omrežij in bo sodeloval na razpisih evropskih 

programov. Družba ELES tako že danes deluje na vidnejših mednarodnih projektih, in sicer: 

 Projekt FutureFlow – s prevzemom koordinacije raziskovalnega projekta FutureFlow, ki 

vključuje 12 partnerjev iz 8 držav, je Eles naredil enega največjih korakov k prepoznavnosti 

družbe na področju raziskav in razvoja v Sloveniji ter EU. Projekt FutureFlow se s svojimi 

vsebinami uvršča na področje pametnih omrežij in integracije trgov z električno energijo.  
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 Projekt SINCRO.GRID – v letu 2015 je skupaj s Hrvaško začel z izvajanjem projekta 

SINCRO.GRID, ki je osredotočen na reševanje težav s prenapetostmi v prenosnem 

omrežju in zmanjševanjem kapacitet za sekundarno rezervo. 

 V letu 2016 je družba ELES podpisala sporazum o sodelovanju z Japonsko agencijo za 

nove energetske in industrijske tehnologije – NEDO, in s tem prevzel eno izmed vidnejših 

vlog v Sloveniji na tem področju.  

 

Programi pametnih omrežjih, pri katerih je udeležen Eles, so podrobneje opisani v nadaljevanju v 

poglavju 6.5.5. Končne rešitve teh projektov bodo Elesu pomagale pri izpolnjevanju zakonsko 

predpisanih obveznosti. Koristi od tega pa bodo imeli tudi odjemalci, elektrodistribucijska podjetja in 

ostali uporabniki omrežja. 

 

 
Slika 3.9: Tehnologije v aktualnih projektih pametnih omrežij družbe ELES 
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4 POKRIVANJE PREVZETE ELEKTRIČNE ENERGIJE IN MOČI IZ 

PRENOSNEGA OMREŽJA  

4.1 SCENARIJI POKRIVANJA PREVZETE ELEKTRIČNE ENERGIJE  

4.1.1 Zasnova scenarijev 

EZ-1 [1] v svojih določilih nalaga Vladi RS določitev dolgoročne strateške energetske usmeritve preko 

dveh dokumentov: Energetski koncept Slovenije (EKS) ter Državni razvojni energetski načrt (DREN), ki 

pa v času izdelave Razvojnega načrta prenosnega sistema 2017–2026 še nista bila izdelana.  

 

Napovedane količine prevzete električne energije iz PO pokrivamo s proizvodnimi viri, priključenimi na 

PO, v primeru nezadostne domače proizvodnje pa z uvozom električne energije iz tujine. Razpršeni viri 

na DO so upoštevani kot nižji prevzem distribucij iz PO, za določitev scenarijev pokrivanja prevzete 

električne energije pa so bili uporabljeni podatki proizvodnih podjetij o načrtovanih novih ter zaustavitvah 

obstoječih proizvodnih enot. Skladno z usmeritvami ENTSO-E so oblikovane štiri vizije, ki jih prikazuje 

slika 4.1. Te vizije v celoti upoštevajo vse predpostavke, ki so predstavljene v poglavju o napovedi 

porabe električne energije. 

 
Slika 4.1: Pregled vseh štirih vizij razvoja 
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Pridobljene podatke s strani proizvodnih podjetij prikazuje preglednica 4.1, v kateri so v zadnjem stolpcu 

prikazane še vloge novih ter zaustavitve obstoječih proizvodnih enot v vseh štirih vizijah. Vsi preostali 

obstoječi proizvodni viri so upoštevani v vseh štirih vizijah.  

 

V primerjavi s prejšnjim razvojnim načrtom za obdobje 2015–2014 v naboru načrtovanih proizvodnih 

enot ni TE Trbovlje (TET), saj je lastnik TET podal informacijo, da v prihodnje na omenjeni lokaciji ni 

predvidena proizvodnja pasovne električne energije [16]. Prav tako je glede na prejšnji razvojni načrt 

predviden zamik drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem izven desetletnega obdobja, saj investitor 

predvideva njegovo vključitev šele po letu 2030, prav tako pa še ni bila sprejeta odločitev za njegovo 

gradnjo [16].  
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Preglednica 4.1: Pregled enot za proizvodnjo električne energije na PO v naslednjem desetletnem 

obdobju (MW) [16]

 

AGREGATI na PO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Vizija

HIDROELEKTRARNE

Dravograd 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Vuzenica 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
Vuhred 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
Ožbalt 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
Fala 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
Mariborski otok 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Zlatoličje 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
Formin  116 116 116 116 116 116 116 116 116 116
ČHE Kozjak 420 420 V4
HE na Dravi 587 587 587 587 587 587 587 587 1.007 1.007

Čeršak 20 20 V4
Hrastje Mota 20 20 20 20 20 V4
HE na Muri 0 0 0 0 0 20 20 20 40 40

Moste 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Moste 2,3 47 47 47 47 47 47 47 V3,4
Mavčiče 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Medvode 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Suhadol 44 44 V3,4
Renke 35 35 35 35 V3,4
Vrhovo 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Boštanj 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Arto-Blanca 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
Krško 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
Brežice 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 V1,2,3,4
Mokrice 28 28 28 28 28 28 28 V3,4
HE na Savi 273 273 273 348 348 348 383 383 427 427

Doblar I+II 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Plave I+II 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Solkan 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
ČE Avče 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Učja 34 34 34 34 34 V4
HE na Soči 316 316 316 316 316 350 350 350 350 350

HE skupaj 1.176 1.176 1.176 1.252 1.252 1.306 1.341 1.341 1.825 1.825

TERMOELEKTRARNE

TEŠ blok IV 248 248 248 248 248 248 V1,2,3,4
TEŠ blok V 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305
TEŠ PE1 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
TEŠ PE2 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
TEŠ blok VI 553 553 553 553 553 553 553 553 553 553
TE Šoštanj 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 942 942 942 942

PB1 23 V1,2,3,4
PB2 23 V1,2,3,4
PB3 23 V1,2,3,4
PE IV+V 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228
PE VI 53 53 53 53 53 53 53 53 53 V1,2,3,4
PE VII 50 50 50 50 50 50 V2,3,4
PE VIII-IX 100 V3,4
TE Brestanica 297 281 281 281 331 331 331 331 331 431

Blok I premog 39 39 39 V1,2,3,4
Blok II premog 39 39 39 V1,2,3,4
Blok III premog 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
PPE TOL 123 123 123 123 123 123 123 123 V2,3,4
TE-TO Ljubljana 123 123 246 168 168 168 168 168 168 168

TE skupaj 1.610 1.594 1.717 1.639 1.689 1.689 1.441 1.441 1.441 1.541

NEK 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696

SKUPAJ 3.482 3.466 3.589 3.587 3.637 3.691 3.478 3.478 3.962 4.062
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Za čim boljšo napoved stanj v EES RS je potrebno iz nabora vseh načrtovanih proizvodnih virov izluščiti 

tiste, za katere lahko upravičeno trdimo, da je njihova izgradnja bolj oz. manj verjetna. Investiranje v 

nove proizvodne vire (predvsem konvencionalne) je močno oteženo zaradi nizkih cen električne energije 

na trgu, izvedba investicije v tovrstne objekte je težavna tudi zaradi nižje okoljske sprejemljivosti, slabih 

gospodarskih razmer ter razmer na področju javnih financ, ki predstavljajo dodatno zavoro. Upoštevajoč 

ENTSO-E metodologijo ter ostale kriterije oblikovanja scenarijev, so predvidene štiri vizije investiranja v 

nove proizvodne vire, ki so skladne z že uporabljenimi predpostavkami pri napovedi porabe oz. 

prevzema električne energije v prejšnjih poglavjih. Vizija V1 je bolj pesimistične narave in predvideva 

investicijo le v HE Brežice ter PB VI v TE Brestanica (TEB). Vizija V2 je glede na trenutne razmere 

najbolj realistična, bolj optimistična je vizija V3, medtem ko je vizija V4 skrajno optimistična. Za V2 je 

predvideno, da bodo cene električne energije na trgu še naprej ostale na prenizki ravni, da bi omogočale 

investicije v konvencionalne vire, gospodarska rast v RS pa tudi ne bo tako velika, da bi omogočala 

investicije v OVE. Tako so od novih enot v V2 upoštevane le HE Brežice, PPE v TETOL ter PB VI in VII 

v TEB, za kateri ima investitor že pridobljeni gradbeni dovoljenji. V optimistični viziji V3 je predvideno, 

da bodo na voljo sredstva za dokončanje preostalih dveh PB v TEB, HE Moste 2 in 3, HE Mokrice na 

spodnji Savi ter za obe HE na srednji Savi. HE na Muri (HE Čeršak in HE Hrastje Mota) ter Soči (HE 

Učja) in ČHE Kozjak so upoštevane le v V4. Za TEŠ je v vseh vizijah je predvideno obratovanje novega 

bloka 6 in do leta 2023 tudi bloka 4 (1.500 ur letnih obratovalnih ur), medtem ko blok 5 zaradi 

neizpolnjevanja novih zahtev o dovoljenih emisijah do ekološke sanacije ni na razpolago za obratovanje. 

  

4.1.2 Pokrivanje prevzete električne energije 

 

Potrebe na PO pokrivajo sistemski viri, priključeni na PO. Letne količine proizvedene električne energije 

teh virov se preračunajo glede na klimatske razmere v povprečnem letu, torej so pri izračunih 

upoštevane povprečne padavine in temperature. Količine proizvedene električne energije iz OVE v celoti 

narekujejo vremenske razmere, medtem ko pri proizvodnji TE glavno vlogo igra trg z električno energijo. 

Praviloma se količine proizvedene električne energije iz konvencionalnih virov pridobi s pomočjo 

simulacij trga v celotnem sistemu ENTSO-E. NEK s svojo nizko proizvodno ceno elektrike obratuje v 

polnem obsegu, TEŠ blok 6 prav tako, kljub dejstvu da je lastna proizvodna cena iz bloka 6 trenutno 

višja od tržnih. Proizvodnja električne energije v TETOL je stranski produkt, saj je njena primarna vloga 

oskrba večjega dela Ljubljane s toplotno energijo ter industrijsko paro. Pri proizvodnji ČHE Avče lastnik 

navaja 426 GWh proizvodnje, vendar se v preteklih letih le-ta nikoli ni dvignila nad 300 GWh. V ta namen 

ocenjena proizvodnja ČHE Avče v prihodnje znaša 285 GWh. Pokrivanje prevzete električne energije 

na PO za vse vizije do leta 2026 prikazuje slika 4.2. 
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Slika 4.2: Pokrivanje prevzete električne energije na PO za vse štiri vizije do leta 2026 

 

Rezultati kažejo primanjkljaj domače proizvodnje v vseh štirih vizijah na podobni ravni, ki je predvsem 

posledica neekonomičnosti obratovanja razpoložljive domače proizvodnje. Razlika se na trgu nadomesti 

z uvozom električne energije iz tujine. Struktura proizvodnje se bistveno ne spreminja, največji porast 

proizvodnje je seveda pričakovati v viziji V4, kjer so tudi potrebe višje. 

 

4.1.3 Ocena doseganja okoljskih ciljev do leta 2020 

 

Slovenija mora, skladno z zahtevami evropske okoljske politike po Direktivi 2009/28/ES [12], do leta 

2020 izpolniti pravno obvezujoča cilja, ki sta:  

 25 % delež OVE v rabi bruto končne energije in 

 10 % delež OVE v prometu, 

 

s katerimi naj bi pripomogla k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov. Na področju oskrbe z električno 

energijo cilj znaša 39,3 % končnih bruto potreb po električni energiji, pokritih z OVE v letu 2020. V bruto 

porabi so upoštevane vsa neto končna poraba ter dodatno še izgube v PO in DO, lastna raba elektrarn 

ter električna energija, potrebna za črpanje ČHE. Rezultate vse do leta 2030 prikazuje slika 4.3. 
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Slika 4.3: Delež pokrivanja končne električne energije z OVE za vse štiri vizije 

 

Rezultati kažejo, da RS ciljev 20/20/20 ne bo izpolnila niti v V4, ki predvideva izpolnitev aktualnih 

Akcijskih načrtov. Z izjemo sončnih elektrarn aktualni strateški dokumenti tako že sedaj občutno 

zamujajo z realizacijo, izgradnja le-teh pa se je v zadnjih dveh letih praktično ustavila. Za dosego ciljev 

20/20/20 bi RS dodatno potrebovala proizvodnjo iz OVE v višini med 421 in 802 GWh. Za primerjavo, 

celotna obstoječa veriga HE na spodnji Savi (Od HE Vrhovo do HE Krško), ki ima skupno moč na pragu 

144 MW, ob upoštevanju povprečne hidrologije, letno proizvede dobrih 530 GWh električne energije. 

SE s skupno močjo 260 MW pa povprečno proizvedejo približno 260 GWh električne energije. Graf 

prikazuje razmere tudi do leta 2030, kjer so v V4 po letu 2026 vključene še dodatne HE na Savi, Soči in 

Idrijci. Kljub zvišanju deleža zaradi novih HE sledi v letu 2030 zopet občuten padec, kar je posledica 

višjega odjema zaradi lastne rabe nove JEK2, ki je predvidena za pričetek obratovanja v tem letu in za 

katero je predvidena inštalirana moč 1.100 MW. V letu 2030 bodo zastavljeni cilji še višji kot v letu 2020, 

zaradi česar je glede na trenutne napovedi pričakovati še povečanje razkoraka realizacije in zastavljenih 

energetsko-okoljskih ciljev. 

 

4.1.4 Razlika med prevzeto in oddano električno energijo iz prenosnega 

omrežja 

Razliko med prevzeto in oddano električno energijo na PO nam poda bilanca PO, pri čemer se upošteva 

le polovica energije iz NEK, ki pripada Sloveniji. Negativna bilanca pomeni, da je domače proizvodnje 
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premalo, tudi zaradi neekonomičnosti obratovanja razpoložljivih domačih enot. Primanjkljaj domače 

proizvodnje bo na trgu nadomestil uvoz iz tujine. 

 

Preglednica 4.2: Bilanca električne energije na PO v naslednjem desetletnem obdobju za vse štiri vizije 

(GWh) 

 
 

Rezultati kažejo negativno bilanco v celotnem opazovanem obdobju za vse štiri vizije. Primanjkljaj je 

bolj kot od prevzema odvisen od načrtovanih proizvodnih virov. Največji primanjkljaj v letu 2026 kaže 

V3, in sicer v višini 3.261 GWh, kar bilančno pomeni uvoz moči 372 MW v pasu skozi celo leto. Uvozno 

odvisnost na PO nam poda razmerje med bilanco in prevzemom električne energije iz PO – rezultate 

prikazuje slika 4.4.  

 

 
Slika 4.4: Uvozna odvisnost na PO 

 

Največja uvozna odvisnost na PO v višini 23 % je nastopila v letu 2007. Izstopa leto 2009, ko je RS 

zaradi velikega znižanja prevzema električne energije, ki je bil posledica svetovne finančne krize, 

postala neto izvoznik. Takoj po začetku okrevanja gospodarstva in s tem povečanja prevzema električne 

energije je RS ponovno postala odvisna od uvoza električne energije. Pri tem izjemo predstavlja leto 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

V1 -1.094 -1.240 -1.386 -1.755 -1.895 -2.034 -2.793 -2.932 -3.072 -3.230

V2 -1.016 -1.106 -1.197 -1.107 -1.242 -1.376 -2.131 -2.266 -2.401 -2.644

V3 -1.132 -1.342 -1.552 -1.386 -1.637 -1.888 -2.652 -2.903 -3.032 -3.261

V4 -850 -921 -991 -687 -811 -736 -1.373 -1.498 -1.427 -1.709
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2014, ko je bila zaradi ugodne hidrologije in visoke proizvodnje iz HE uvozna odvisnost zopet manjša. 

Glede na dejstvo, da se v EES Slovenije v naslednjem desetletnem obdobju ne bo gradilo velikih 

dodatnih proizvodnih enot in je obenem pričakovati rast porabe električne energije, je moč tudi v 

prihodnje pričakovati uvozno odvisnost RS, in sicer v letu 2026 med 11 % in 23 % potreb na PO. 

 

4.1.5 Zadostnost oskrbe 

Pomemben del zagotavljanja zanesljivosti EES je tudi zadostnost proizvodnih enot, ki je merilo za 

oceno, ali je v določenem obratovalnem stanju na voljo dovolj proizvodnje električne energije za 

pokrivanje potreb porabnikov električne energije. V primeru nerazpoložljivosti proizvodnih enot lahko 

pride do izpada napajanja odjemalcev, kar je mogoče minimizirati z ustreznimi ukrepi, ni pa jih mogoče 

popolnoma preprečiti. Za zanesljivo obratovanje EES mora zato v vsakem EES v vsakem trenutku 

obstajati rezerva delovne moči, ki pokriva najmanj regulacijo frekvence in izpad največjega agregata. 

Statistično pa obstaja verjetnost hkratnega izpada več agregatov, ki lahko povzroči nezmožnost sistema 

za pokrivanje obremenitvenega diagrama. 

 

V splošnem je ocena zadostnosti podana z namenskimi kazalci, ki v večini primerov odražajo prekinitev 

napajanja, pri čemer eden ali več porabnikov ostane brez električne energije. Za EES Slovenije je 

izdelana analiza s poudarkom na kazalcu LOLE (angl. Loss of Load Expectation), saj se ta največkrat 

uporablja kot merilo za zadostnost proizvodnih enot. Kazalec LOLE predstavlja verjetnost, da domače 

proizvodne zmogljivosti z ali brez upoštevanja energije iz tujine ne bodo zadostovale za pokritje celotne 

porabe v sistemu in podaja statistično izračunano število ur letu, ko poraba ob predvidenih razpoložljivih 

agregatih in ob upoštevanju statistične verjetnosti njihovega izpada ne bo pokrita. Mejna vrednost 

kazalca v državah po svetu ni povsem poenotena, najpogosteje pa se uporablja vrednost 10 ur/leto. V 

kolikor je vrednost LOLE nižja od ciljne vrednosti, je moč predpostaviti, da je v sistemu zagotovljene 

dovolj rezervne moči za zagotavljanje zanesljivega obratovanja, v obratnem primeru pa je potrebno 

določiti količino potrebnega uvoza za doseganje kriterija. 

 

Izračun LOLE v nadaljevanju temelji na oceni razpoložljivosti agregatov v EES Slovenije na podlagi 

večletnih statistik in pričakovane napovedi porabe. Dodatno so upoštevani tudi obnovljivi viri električne 

energije, kot so sončne in vetrne elektrarne in tudi električna vozila. Upoštevano je hidrološko leto s 

povprečno hidrologijo. Slika 4.5 prikazuje gibanje kazalca LOLE od leta 2017 do 2026 brez upoštevanja 

uvoza iz tujine za V3 in V4. LOLE znaša v letu 2017 okoli 360 ur/leto, kar je precej več kot v prejšnjih 

letih, kar je pretežno posledica ustavitve blokov TEŠ4 in TEŠ5 ter likvidacija TE Trbovlje. Proizvodni 

enoti TEŠ4 in TEŠ5 pri nadaljnjih izračunih nista upoštevani, kar je s stališča izračuna LOLE upravičeno. 

Kljub nadaljnji gradnji HE tekom naslednjih 10 let LOLE zaradi rasti porabe ne upada, opazna 

sprememba je le pri V4 v primeru izgradnje ČHE Kozjak, vendar kljub temu je vrednost LOLE še vedno 

nad priporočeno mejo. LOLE torej v vseh vizijah razvoja omrežja presega priporočeno mejo. Stanje je 

sprejemljivo le pri sorazmerno velikem uvozu električne energije, kar pa ob visokih uvoznih prenosnih 
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zmogljivostih prenosnega sistema ne bo predstavljalo težave. Slika 4.5 zato tudi dodatno prikazuje 

potreben uvoz električne energije, da mejna vrednost za LOLE ni presežena. 

 

 
Slika 4.5: Gibanje kazalca LOLE od leta 2017 do 2026 brez upoštevanja uvoza 

 

Nižanje kazalca LOLE bo v prihodnosti brez upoštevanja uvoza mogoče le z izgradnjo novih proizvodnih 

zmogljivosti, pri tem pa sončne elektrarne zaradi nezmožnosti shranjevanja električne energije ne bodo 

imele tako velikega vpliva na izboljšanje kazalcev kot konvencionalne elektrarne. Se pa nakazujejo 

možnosti t. i. pametnih rešitev na način, da se uporabi razpršene vire in odjemalce, ki imajo možnost 

prilagajanja porabe (npr. električna vozila, vključevanje aktivnega odjema, hranilniki električne energije 

v kombinaciji s sončnimi elektrarnami …) pri sodelovanju pri sistemskih storitvah, s čimer lahko nižajo 

vrednosti LOLE.  

 

Stanje v EES je neugodno tudi samo z vidika razmerja med celotno inštalirano močjo proizvodnih virov 

in konično močjo. Višje kot je razmerje, bolj je sistem odporen na motnje izpada proizvodnje. S slike 4.6 

je, podobno kot s slike 4.5, mogoče razbrati, da se razmere slabšajo v vseh vizijah, saj rast proizvodnih 

enot ne sledi predvidenim rastem koničnih moči. Dvig razmerja v obdobju med letoma 2007 in 2010 je 

posledica znižanja koničnih moči zaradi znižanja gospodarske aktivnosti in finančne krize. Bloka TEŠ 4 

in 5 na sliki 4.6 nista upoštevana v izračunih. 
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Slika 4.6: Razmerje med inštalirano in konično močjo od leta 1999 do 2026 

 

4.1.5.1 Pokrivanje letnih koničnih obremenitev 

Slika 4.7 podaja pokrivanje letne konične moči na prenosnem omrežju, posredno pa je na sliki 

predstavljena potreba po uvozu električne energije v času konice v vseh vizijah razvoja. Proizvodne 

enote so v času konične obremenitve angažirane glede na historične podatke, pri proizvodnji OVE pa 

so upoštevane povprečne vremenske razmere. RV so upoštevani kot nižji prevzem iz PO. Za ČHE 

predpostavljamo delovanje v generatorskem režimu. Največji primanjkljaj pričakujemo v letu 2026 v viziji 

V3, in sicer v višini 848 MW. Najmanjše primanjkljaje zasledimo v viziji V4, kjer je nabor novih enot 

največji, viden je vpliv ČHE Kozjak. 

 

V času minimalnih obremenitev, kar prikazuje slika 4.8, predpostavljamo delovanje ČHE v črpalnem 

režimu, zato je obremenitev prenosnega omrežja višja. Tudi ob nastopu minimalnih obremenitev je 

domača proizvodnja manjša od potreb na prenosnem omrežju. Največji primanjkljaji so v viziji V4 zaradi 

črpanja ČHE Kozjak. 
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Slika 4.7: Pokrivanje letne konične moči na PO 

 

 
Slika 4.8: Pokrivanje minimalnih obremenitev PO 
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4.1.5.2 Vpetost slovenskega PO v omrežje Evrope 

Kljub dejstvu, da je izračunani kazalec LOLE za RS nad priporočeno mejo, dobra vpetost slovenskega 

PO omogoča dovolj visoke pretoke moči na mejnih DV, da lahko z dovolj visokim uvozom dosežemo 

nizko vrednost LOLE, kar je razvidno iz najnovejšega ENTSO-E poročila o zadostnosti, t. i. MAF 2016 

[26]. Analizirani so bili trije scenariji: 

 osnovni scenarij (agregati v rezervi ne sodelujejo pri zagotavljanju zadostnosti), 

 realistični scenarij (po potrebi se angažira agregate v rezervi), 

 občutljivostni scenarij (po potrebi se angažira agregate v rezervi, pri čemer se upošteva 

naključne izpade HVDC povezav). 

 

V vseh scenarijih do leta 2025 se vrednost LOLE ni dvignila nad 1 uro/leto. 

 

4.2 REZERVE MOČI V SLOVENSKEM EES  

Rezervo delovne in jalove moči za regulacijo frekvence in napetosti zagotavljajo ponudniki t. i. 

sistemskih storitev, ki so s svojimi enotami usposobljeni za nudenje tovrstnih storitev. Pri tem sta rezerva 

delovne moči za primarno in sekundarno regulacijo frekvence ter rezerva jalove moči za regulacijo 

napetosti trenutno vezani le na ponudnike z območja RS, medtem ko Eles rezervo moči za terciarno 

regulacijo frekvence že zakupuje tudi v tujini. Na področju rezerve delovne moči za primarno in 

sekundarno regulacijo frekvence Eles že aktivno sodeluje s sosednjimi SO glede vzpostavitve skupnih 

trgov teh storitev. Nova pravila združenja ENTSO-E in smernice Agencije za sodelovanje energetskih 

regulatorjev (ACER) bodo namreč, v smislu optimizacije stroškov ter s tem povečanja socialne blaginje, 

omogočale tudi izmenjave primarne, sekundarne in terciarne rezerve delovne moči med različnimi EES, 

kar nekateri evropski sistemski operaterji v omejenem obsegu izvajajo že danes. S sprejetjem Omrežnih 

kodeksov s področja izravnave (ang. Electricity Balancing Guide Line) bo čezmejna izmenjava rezerv v 

prihodnje postala obvezna. 

 

V prihodnje bodo potrebne tudi spremembe na področju financiranja sistemskih storitev, saj se z večjimi 

potrebami po sistemskih storitvah povečujejo tudi stroški. Do zdaj je Eles uspel z optimizacijo cen in 

stroškov za sistemske storitve le-te obdržati na razumni ravni, vendar pa z vsakoletnim povečanjem 

potreb to v bodoče ne bo več mogoče. Nov model izračuna omrežnine bo moral zagotoviti, da dodatnega 

bremena financiranja ne bodo nosili končni porabniki, temveč bodo povečane potrebe financirane s 

strani povzročiteljev teh dodatnih stroškov v obliki posebne omrežnine za sistemske storitve. 

 

4.2.1 Primarna regulacija frekvence 

Slovenska zakonodaja določa, da mora v primarni regulaciji frekvence sodelovati vsak agregat, 

priključen na 110 kV, 220 kV ali 400 kV omrežje. Eles je v letu 2016 pričel z nadzorom izvajanja te 

storitve in ugotovil, da je področje precej neurejeno in da storitev dejansko nudi le peščica proizvodnih 
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enot. Eles si v konstruktivnem sodelovanju z vsemi proizvajalci prizadeva k temu, da bodo vse 

proizvodne enote, priključene na 110 kV ali višji nivo, sposobne izvajati primarno regulacijo frekvence, 

skladno z veljavno zakonodajo. 

 

4.2.2 Sekundarna regulacija frekvence 

Sekundarna regulacija frekvence izravnava odstopanje regulacijskega bloka napram preostalim 

ENTSO-E. Eles je vodja bloka SHB (vključuje EES Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine), v 

katerem sekundarni regulatorji obratujejo v pluralističnem načinu. V letu 2013 je ELES sklenil pogodbe 

o zagotavljanju rezerve delovne moči za sekundarno regulacijo frekvence v višini ±60 MW za obdobje 

od leta 2014 do 2018. Storitev nudita dva ponudnika, pri čemer ima eden močno prevladujoč delež v 

višini 95 %. V praksi se na področju sekundarne regulacije frekvence operater slovenskega prenosnega 

omrežja Eles srečuje s težavami pri zagotavljanju zadostne količine rezerv, zelo slaba je tudi kakovost 

izvajanja sekundarne regulacije. Problem predstavljajo tudi nizki gradienti spreminjanja moči, ki se 

pojavljajo predvsem v tistih obdobjih, ko pri izvajanju te storitve sodeluje malo število enot ali pa 

sodelujoče enote niso prilagojene oz. so zaradi tehničnih omejitev nesposobne za hitro spreminjanje 

proizvodnje. Tudi vse večje število nestalnih OVE botruje k povečanju potrebnega obsega rezerve za 

sekundarno regulacijo frekvence in pa tudi k večji fleksibilnosti virov, ki to rezervo nudijo. 

 

Da bi se v okviru vodenja bloka SHB dosegel zadovoljivi kakovostni nivo izravnave, tj. da bi sekundarna 

regulacija frekvence pokrila odstopanja v 95 % časa, bi Eles potreboval 127 MW negativne in 119 MW 

pozitivne rezerve delovne moči za sekundarno regulacijo frekvence (ob predpostavljenih ustreznih 

tehničnih karakteristikah proizvodnih enot). Dejstvo, da v EES Slovenije ni na razpolago večjih količin 

rezerve kot ±60 MW, v praksi pomeni, da s sekundarno regulacijo Eles uspe pokriti le dobrih 68,3 % 

vseh odstopanj. Dodatne težave predstavlja dejstvo, da je nuden obseg rezerve za sekundarno 

regulacijo večinoma manjši kot pogodbeni, saj v obratovanju ni vedno zadostnega števila proizvodnih 

enot. Preostala odstopanja sistemski operater pokriva z drugimi ukrepi, kot so nakup in prodaja na 

izravnalnem trgu, aktiviranje terciarne regulacije, aktiviranje dogovorjenih rezerv pri ostalih sistemskih 

operaterjih in v skrajnih situacijah z omejevanjem odjema. Hipna rešitev ni na voljo, saj se je potrebno 

zavedati, da je stanje slabo tudi zaradi tehničnih karakteristik proizvodno-porabniških enot in 

(ne)razvitosti trga. Za rešitev težav si Eles prizadeva v smeri večje likvidnosti izravnalnega trga, nakupu 

rezerve delovne moči za sekundarno regulacijo frekvence v regulacijskih območjih sosednjih sistemskih 

operaterjev ter vpeljavi fleksibilnejših produktov za terciarno rezervo. Povezovanje oz. združevanje trgov 

sistemskih storitev je priložnost za dostop do kakovostne storitve pod ugodnejšimi pogoji, hkrati pa je 

tudi priložnost za slovenske ponudnike sistemskih storitev, da povečajo oz. razširijo svojo ponudbo tudi 

na trge drugih držav. 

 

Na področju čezmejne izmenjave energije sekundarne regulacije je v Evropi vzpostavljenih več 

mehanizmov. Prvi so metodo izmenjave začeli uporabljati nemški SO med seboj in s sosednjimi 

operaterji. Maja 2013 je družba ELES skupaj z avstrijskim SO APG vzpostavila čezmejno izmenjavo 
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sekundarne energije po modelu izmenjave nasprotujočih se viškov energije – INC (ang. Imbalance 

Netting Cooperation). Projekt INC se je že takoj v svojem prvem letu delovanja izkazal kot zelo dober 

tako s tehničnega kot tudi s finančnega vidika, saj se poleg višje kakovosti izravnave ponaša tudi s 

finančnimi dobrobitmi. Projektu INC se je v aprilu 2015 pridružil tudi hrvaški sistemski operater HOPS.  

 

Poleg povezovanja trgov za sekundarno regulacijo frekvence in mehanizmov izmenjave energije za 

sekundarno regulacijo si družba ELES prizadeva k uvedbi naprednih tehnologij s področja hranilnikov 

električne energije. Razlogi so predvsem v že omenjenih težavah z zadostnostjo rezerv in kakovostjo 

izvajanja sekundarne regulacije frekvence v Sloveniji. Dolgoročna strategija družbe ELES je, da vgradi 

10 MW naprednih baterijskih hranilnikov v tehnologiji litijevih ionov in s tem izboljša predvsem kakovost 

izvajanja sekundarne regulacije frekvence ter hkrati spodbudi ostale investitorje k izgradnji tovrstnih 

fleksibilnih virov in ponudbi le-teh na trg sistemskih storitev. 

 

4.2.3 Terciarna regulacija frekvence 

Področje zagotavljanja rezerv delovne moči za terciarno regulacijo frekvence sistemskih storitev se 

obravnava v tesni navezavi z načrti izgradnje novih proizvodnih in porabniških enot v RS. V naboru 

načrtovanih proizvodnih enot (preglednica 3.4) se pojavljajo enote z razmeroma velikimi instaliranimi 

močmi, ki sicer rešujejo problematiko samostojne preskrbe RS z električno energijo, a po drugi strani 

ustvarjajo nesorazmerno visoke stroške zagotavljanja sistemskih storitev. Formalno obseg terciarne 

rezerve, ki jo mora Eles zakupiti, trenutno določajo Sistemska obratovalna navodila za prenosno 

omrežje električne energije (SONPO), Ur. l. RS, št. 71/2012 [27]. V celotnem evropskem prostoru je z 

vidika obveze po zagotavljanju terciarne rezerve moči primer Slovenije specifičen, saj nobena druga 

država nima tako izrazito neugodnega razmerja med celotno instalirano močjo proizvodnih enot v EES 

in zahtevano velikostjo rezerve za terciarno regulacijo frekvence. To razmerje se je z vključitvijo bloka 

6 v TEŠ poslabšalo, saj se je potreben obseg rezerve moči povečal. Pred blokom 6 je bila Slovenija v 

odnosu do ENTSO-E dolžna pokriti izpad polovice NEK (mednarodni sporazum s hrvaškim operaterjem, 

ki sledi iz dejstva, da je lastništvo NEK enakovredno razdeljeno med Slovenijo in Hrvaško), tj. 348 MW. 

Z vključitvijo bloka 6 v TEŠ na prenosno omrežje se je zahtevana rezerva za terciarno regulacijo 

frekvence dvignila na 553 MW. Družba ELES je z namenom zniževanja stroškov skladno z dolgoročno 

strategijo zagotavljanja potreb po terciarni rezervi v letu 2014 skupaj s HOPS in NOS BiH podpisala 

sporazum o skupnem zagotavljanju rezerve v bloku SHB. Največja enota v regulacijskem bloku SHB 

tako kljub obratovanju bloka 6 v TEŠ ostaja NEK v višini 696 MW. Prednost takšnega sodelovanja je v 

tem, da mora po sporazumu vsak SO zagotoviti manjši obseg rezerv, kot bi jih moral sicer. Eles in HOPS 

tako po sporazumu prispevata vsak po 256 MW in NOS BiH po 184 MW terciarne rezerve. Pri tem je 

potrebno poudariti, da sporazum določa, da vsak SO zagotovi potreben obseg rezerve znotraj svojega 

ozemlja. Poleg omenjenega sporazuma je Eles podpisal tudi sporazum s TERNO o zagotavljanju 

dodatnih 200 MW terciarne rezerve, ki bo družbi ELES omogočal večjo fleksibilnost in dodatno varnost 

pri zagotavljanju nemotenega delovanja prenosnega omrežja. 
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Poleg pozitivne mora sistemski operater Eles zagotavljati tudi negativno rezervo delovne moči za 

terciarno regulacijo frekvence. Tako je bilo z izdajo uporabnega dovoljenja za ČHE Avče potrebno 

skleniti pogodbo za zagotavljanje negativne terciarne rezerve v višini do 185 MW, medtem ko se bo ta 

v primeru vključitve ČHE Kozjak (2 x 210 MW) v letu 2025 povečala in bo negativen obseg terciarne 

rezerve znašal 210 MW. 

 

Družba ELES je določila dolgoročno strategijo pokrivanja potreb po terciarni rezervi delovne moči, ki 

upošteva različne tipe proizvodnih oz. rezervnih virov, ki so na razpolago. Na področju povezovanja 

trgov zasledujemo strategijo povezovanja večjega števila SO v koordinirano področje za izravnavo 

CoBA (ang. Coordinated Balancing Areas) s skupnim modelom zagotavljanja terciarne rezerve. 

Dolgoročna strategija družbe ELES je bila v letih 2014–2018 usmerjena v dolgoročni zakup predvsem 

plinskih enot, ki so primarno namenjene tej dejavnosti. Na takšen način je uspela izposlovati ugodnejšo 

ceno, na drugi strani pa so lastniki enot dobili večletno zagotovilo o uporabi njihovih enot, kar je 

nedvomno pomembno vplivalo na vzdrževanja in ostala vlaganja v infrastrukturo. Zaradi spremenjene 

evropske zakonodaje (novi omrežni kodeksi) pa bo Eles v bodoče moral sklepati pogodbe za 

zagotavljanje sistemskih storitev s krajšo ročnostjo. Priporočilo ACER je, da pogodbe niso daljše od 

enega meseca. Eles bo še naprej v ponudbo sistemskih storitev aktivno vključeval tudi ostale 

udeležence trga, kot so odjemalci električne energije ter manjši razpršeni proizvodni viri, povezani v 

enovito celoto (virtualne elektrarne). Cilj je doseči takšno stopnjo razvitosti virtualnih elektrarn, da bodo 

prosto konkurirale klasičnim virom za terciarno in sekundarno rezervo delovne moči. 

 

Slika 4.9 glede na vsa našteta dejstva prikazuje potrebe po terciarni rezervi moči za slovenski EES 

(pozitivno in negativno) do leta 2026. Slika nazorno prikazuje obseg terciarne moči, ki jo bo moral Eles 

skladno s podpisanim sporazumom zagotavljati v prihodnjem desetletnem obdobju in bo le-ta znašal 

zgolj 256 MW, medtem ko bi obseg omenjene rezerve v odnosu do ENTSO-E oz. skladno s SONPO v 

naslednjem desetletnem obdobju znašal kar 553 MW.  
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Slika 4.9: Diagram potreb po terciarni rezervi delovne moči v naslednjem desetletnem obdobju za EES 

Slovenije [ELES] 

 

4.2.4 Regulacija jalove moči in zagon brez zunanjega vira napajanja 

Rezerva jalove moči za regulacijo napetosti in storitev zagona brez zunanjega vira napajanja bosta 

dolgoročno ostali edini storitvi, ki sta zaradi svojega tehničnega (lokalnega) značaja vezani le na vire v 

EES Slovenije. Z vidika obeh omenjenih storitev je za delovanje EES najbolj optimalno, da so enote, ki 

nudijo to storitev, čim bolj geografsko porazdeljene po EES Slovenije. Pri regulaciji jalove moči si Eles 

prizadeva obvladati napetostni profil v večji meri s svojimi lastnimi viri (kompenzacijske naprave). 

Storitev zagon brez zunanjega vira napajanja je tesno povezana s strategijo vzpostavitve EES po 

razpadu. Tu Eles prenavlja pravila otočnega obratovanja, minimalne zahteve deloma postavlja 

združenje ENTSO-E, procesi pa so tudi del nacionalnega obrambnega načrta, zato Eles sodeluje tudi s 

pristojnimi ministrstvi. 

 

4.3 IZMENJAVE ELEKTRIČNE ENERGIJE S TUJINO 

4.3.1 Neto prenosne zmogljivosti 

Neto prenosna zmogljivost (ang. Net Transfer Capacity – NTC) predstavlja največjo možno komercialno 

izmenjavo med dvema sosednjima EES ob upoštevanju kriterijev zanesljivega in varnega obratovanja 
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v sosednjih EES. Velika rast proizvodnje električne energije iz OVE, predvsem sončne in vetrne 

energije, postavlja SO prenosnih omrežij pred povsem nove izzive, ki jih SO skušajo reševati z večjo 

stopnjo koordinacije medsebojnih aktivnosti. Ključno spremembo na tem področju predstavlja 

uveljavitev dveh kodeksov omrežij, ki urejata dodeljevanje prenosnih zmogljivosti in upravljanje 

prezasedenosti prenosnih omrežij. Gre za Uredbo Evropske komisije 2015/1222 [28], ki ureja 

problematiko dodeljevanja prenosnih zmogljivosti in upravljanja prezasedenosti za dan vnaprej in 

znotraj dneva, ter Uredbo Evropske komisije 2016/1719 [29], ki ureja omenjeno problematiko za obdobje 

do enega leta vnaprej. Omenjena dokumenta podajata zelo jasne zahteve in usmeritve SO glede načina 

koordinacije ter razvoja zadevnih metodologij. Uveljavitev novih metodologij v praksi prinaša povsem 

nov koncept določanja prenosnih zmogljivosti, ki temelji na t. i. pretokih moči. Končni rezultat naj bi bil 

zmanjšanje razlike med pretoki, ki so posledica komercialnih pogodb, in dejanskimi fizičnimi pretoki. 

Omenjena razlika je danes eden ključnih vzrokov za težave v prenosnih omrežjih SO.  

 

Pričakovan rezultat uvedbe novih metodologij bo tudi večja volatilnost razpoložljivih prenosnih poti, še 

posebej za dan vnaprej in znotraj dneva. Če je bila še pred leti določitev NTC vrednosti stvar letnega 

dogovora in so bile spremembe med letom posledica izrednih obratovalnih dogodkov, so se do danes 

razmere povsem spremenile. V primeru RS to še posebej velja za meji z Italijo in Avstrijo, državi, za 

kateri je značilna izjemno visoka rast OVE.  

 

Ne glede na zahtevne razmere je Eles v zadnjih letih uspel povečevati skupne prenosne poti tako v 

smeri uvoza kot izvoza. Povečanje gre v največji meri na račun ITA in HR meje, medtem ko so razmere 

na AT meji bistveno bolj zahtevne, zaradi česar smo v zadnjih letih v povprečju soočeni s precej nižjimi 

vrednostmi od planiranih. 

 

Preglednica 4.3: Največje vrednosti NTC, fizična zmogljivost in fizični pretoki na slovenskih mejah v letu 
2015  

 

 

Kljub strategiji povečevanja NTC vrednosti je v prihodnosti večji dvig mogoče pričakovati samo z 

zgraditvijo novih meddržavnih povezav in z investicijami v kritične točke predvsem sosednjih EES. 

ITA AT HR

Termična zmogljivost povezav [MW]* 1.488 2.860 4.716
Vrednost NTC - zima 2015 (uvoz/izvoz)  [MW]** 660/730 950/950 1.500/1.500
Vrednost NTC - poletje 2015 (uvoz/izvoz)  [MW]** 680/620 950/950 1.500/1.500
Največji pretok v 2015  [MW] 463/1.304 1.331/495 1.409/1.141
Povprečni pretok v 2015(uvoz/izvoz)  [MW]*** 126/713 554/97 483/308
Število ur fizičnega pretoka v smeri (uvoz/izvoz) [h]128/8.632 8.493/267 5.781/2.979
* Izračunana pri cosφ  = 0,95

** Največja urna vrednost NTC na posamezni meji

*** Letno povprečje urnih fizičnih pretokov moči v določeni smeri
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Izračun kaže, da upoštevajoč N-1 kriterij EES Slovenije še vedno omogoča dvig maksimalnih NTC 

vrednosti precej nad trenutne. 

 

Preglednica 4.4 prikazuje ocenjene prihodnje vrednosti NTC na slovenskih mejah ob predvidenem 

razvoju slovenskega omrežja. Bistven vpliv na NTC vrednosti bodo imele nove povezave s tujino (DV 2 

x 400 kV Cirkovce–Pince in nove povezave z Italijo). 

 

Preglednica 4.4: Indikativne NTC vrednosti na slovenskih mejah v letih 2020 in 2030 

 
 

4.3.2 Čezmejno trgovanje z električno energijo 

Čezmejno trgovanje z električno energijo je eden ključnih elementov oblikovanja enotnega (evropskega) 

notranjega trga. V zadnjih dveh letih je ENTSO-E v sodelovanju z ACER in Evropsko komisijo pripravil 

devet omrežnih kodeksov, ki pokrivajo področja priključitve na omrežje, obratovanja EES in trga. 

Omrežni kodeksi, ki pokrivajo trg z električno energijo, so: 

 Uredba EK 2015/1222 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje 

prezasedenosti z dne 24. julija 2015 (angl. Capacity Allocation & Congestion Management - 

CACM), ki ureja segment čezmejnega trgovanja za dan vnaprej in znotraj dneva. 

 Uredba EK 2016/1719 o določitvi smernic za terminsko dodeljevanje zmogljivosti z dne 26. 

septembra 2016 (angl. Forward Capacity Allocation – FCA), ki ureja segment dolgoročnega 

čezmejnega trgovanja. 

 Electricity Balancing (EB), ki ureja področje izravnave EES. 

 

Implementacija zahtev iz omenjenih dokumentov bo v naslednjih mesecih in letih predstavljala izjemno 

velik izziv tako za SO kot tudi regulatorne organe držav članic EU. Zavedajoč se izjemno kratkih rokov 

implementacije (6–24 mesecev od uveljavitve zadevnega omrežnega kodeksa), ki jih predvidevajo 

omrežni kodeksi, smo SO že v letu 2012 začeli s prvimi aktivnostmi, vezanimi na implementacijo t. i. 

ciljnih modelov dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti (ČPZ) za dan vnaprej in znotraj dneva. 

Ciljni model dodeljevanja ČPZ za dan vnaprej namreč predvideva implementacijo (med)regionalnega 

spajanja trgov na podlagi avkcijskega mehanizma. Ciljni model dodeljevanja ČPZ znotraj dneva pa 

implementacijo (med)regionalnega spajanja trgov po principu sprotnega trgovanja.  

 

V letu 2015 je bil v okviru ENTSO-E realiziran projekt priprave skupnih evropskih avkcijskih pravil za 

dolgoročno dodeljevanje prenosnih zmogljivosti (EU HAR), katerih pripravo je zahteval zgoraj omenjeni 

ITA HR AT HU

2020 960/730 1.500/1.500 950/950 1.200/1.200

2030 1.960/1.730 2.000/2.000 1.200/1.200 1.200/1.200

Leto Indikativne NTC vrednosti v MW* (uvoz/izvoz)

* Navedene vrednosti prihodnjih NTC vrednosti so zgolj 

indikativne in niso usklajene s sosednjimi SO
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omrežni kodeks (FCA). Uveljavitev pravil pomeni poenotenje postopkov dodeljevanja prenosnih 

zmogljivosti v vseh državah članicah EU. Prvič so bile prenosne zmogljivosti pod okriljem novih pravil 

dodeljene za leto 2016. Iz istega omrežnega kodeksa izhaja tudi zahteva po oblikovanju enotne 

evropske platforme, preko katere bo potekalo dodeljevanje dolgoročnih prenosnih zmogljivosti. Konec 

leta 2015 sta bili tako v enotno avkcijsko pisarno Joint Allocation Office (JAO) združeni avkcijski pisarni 

CAO in CASC.EU, katerih solastnik je tudi Eles. Rdeča nit vseh omenjenih projektov je želja po 

učinkovitejši alokaciji prenosnih zmogljivosti in s tem maksimiranje družbene koristi. 

 

4.3.2.1 Implementacija ciljnega modela dodeljevanja prenosnih zmogljivosti za dan vnaprej 

Kot ključna dosežka na tem področju štejemo spojitev slovensko-italijanske (februar 2015) in slovensko-

avstrijske meje (julij 2016)  z MRC (angl. Multi Regional Coupling), ki za izračun cene na dnevnem trgu 

uporablja enotno rešitev PCR (angl. Price Coupling of Regions). Omenjena rešitev je s strani Evropske 

komisije prepoznana kot ciljna rešitev za alokacijo čezmejnih prenosnih zmogljivosti za dan vnaprej. S 

tem je tako slovenski trg z električno energijo postal del MRC, ki združuje dnevne trge: Avstrije, Belgije, 

Danske, Estonije, Finske, Francije, Nemčije, Velike Britanije, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, 

Nizozemske, Norveške, Poljske (preko SwePol povezave), Portugalske, Slovenije, Španije in Švedske.  

 

Dnevni trgi z električno energijo v okviru MRC tako združujejo 19 držav s skupno letno porabo 2.800 

TWh. Dnevna trgovana količina med temi državami pa znaša 4 TWh v povprečni dnevni vrednosti 150 

milijonov €. 

 

V praksi je na ta način omogočen hkraten izračun cene električne energije in komercialnih čezmejnih 

pretokov za dan vnaprej za vse omenjene trge. To pomeni neposredno dobrobit za končne odjemalce, 

saj boljša koordinacija med trgi z električno energijo omogoča učinkovitejšo izrabo prenosnega omrežja 

in še posebej čezmejnih povezav med državami, kar je izjemnega pomena v času vse večjih 

obratovalnih negotovosti in pritiskov po omejevanju čezmejnega trgovanja. 

 

V prihodnjem obdobju bo pozornost Elesa osredotočena na spojitev hrvaško-slovenske meje. 

 

4.3.2.2 Implementacija ciljnega modela za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti znotraj dneva 

Precej večja negotovost je povezana z implementacijo ciljnega modela dodeljevanja prenosnih 

zmogljivosti znotraj dneva (XBID), kjer v nasprotju z dodeljevanjem za dan vnaprej implementacija ni 

izvedena niti v okviru pilotnega projekta, ki vključuje NWE regijo (North Western Europe), Avstrijo in 

Švico. Trenutno je implementacija predvidena konec leta 2017, širitev na preostale članice projekta (tudi 

Eles) pa šele v prvi polovici leta 2018. Čimprejšnja implementacija ciljnega modela je izjemno zanimiva 

tudi za slovenski trg, ki se zaradi svoje majhnosti sooča s precejšnjim problemom likvidnosti v tem 

segmentu trga, ki je v določenih primerih zanimiv tudi za aktivnosti SO. Spojitev na avstrijski meji bi 

namreč udeležencem na slovenskem trgu na široko odprla vrata na bistveno bolj likvidne trge Avstrije, 

Nemčije in Francije.  
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4.3.2.3 Razvoj trga z električno energijo v Sloveniji 

Eles se je v zadnjih nekaj letih s svojimi aktivnostmi pokazal kot eden ključnih akterjev za uspešen razvoj 

slovenskega trga z električno energijo. Po eni strani je družbi ELES kljub zelo oteženim obratovalnim 

razmeram, ki so posledica velike rasti proizvodnje OVE v sosednjih državah, uspelo povišati tako 

uvozne kot izvozne prenosne poti in s tem omogočiti slovenskim odjemalcem in proizvajalcem še boljši 

dostop do sosednjih trgov z električno energijo. Po drugi strani pa je implementacija naprednih 

mehanizmov dodeljevanja (implicitne avkcije) neposredno omogočila ekonomsko optimalnejšo uporabo 

prenosnih poti, kar je še posebej v hitro se spreminjajočih tržnih razmerah, ki jih narekujejo OVE, 

izjemnega pomena.  

 

Ob tem je potrebno opozoriti, da tudi sedanje omejitve niso posledica omejitev v slovenskem EES, ki 

samo po sebi omogoča večje količine čezmejnega trgovanja, še posebej po umestitvi prečnega 

transformatorja v Divači, temveč posledica omejitev na prenosnih sistemih sosednjih SO. 

 

K temu je potrebno dodati tudi vstop družbe ELES v lastniško strukturo slovenske borze z električno 

energijo BSP v letu 2010, kar se je izkazalo kot prvi korak k ponovni oživitvi slovenskega trga z električno 

energijo. Le-ta danes pri trgovanju za dan vnaprej pogosto presega 50 % slovenske porabe, trgovane 

količine na letni ravni pa presegajo 6 TWh. Visoka likvidnost slovenskega dnevnega trga je ključnega 

pomena tudi za oblikovanje transparentnega cenovnega signala za slovenski trg in pa ekonomsko 

učinkovitega trgovanja na slovenskih mejah. 

Opozoriti velja, da bo zaradi vpliva OVE na sigurnost obratovanja tovrstne trende povečevanja 

prenosnih poti v prihodnje brez novih investicij predvsem sosednjih sistemskih operaterjev vse težje 

zagotavljati. Omenjeno dejstvo se danes najbolj kaže na italijanski meji v smeri Slovenija-Italija, kjer je 

razlika med maksimalno in minimalno vrednostjo NTC 730 MW proti 87 MW. Zelo podobno velja tudi za 

avstrijsko mejo v smeri Avstrija-Slovenija, kjer vrednosti v povprečju redko presegajo 700 MW, 

minimalno celo 300 MW, kar je precej manj od predvidenih 950 MW. Za enkrat se zdi svetla izjema zgolj 

slovensko-hrvaška meja, kjer je srednjeročno že brez dodatnih investicij mogoče pričakovati dvig NTC 

v obe smeri na 1.500 MW.  

 

Kot je razvidno s slike 4.10, je Eles v sodelovanju s sosednjimi sistemskimi operaterji v zadnjih letih 

bistveno povečal NTC vrednosti, v letu 2014 predvsem na slovensko-italijanski in slovensko-hrvaški 

meji v obeh smereh.  
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Slika 4.10: Povprečna dnevna vrednost NTC v obdobju 2011–2016 

 

Slika 4.11 prikazuje Slovenijo kot neto uvoznico energije, pri tem pa je upoštevana polovica proizvodnje 

električne energije iz NEK. Zaradi izjemnega porasta investicij v obnovljive vire električne energije (veter 

in sonce) v zahodnem in centralnem delu Evrope se predvsem države JV Evrope vse bolj kažejo kot 

uvoznice električne energije. Slednje ne gre pripisati toliko pomanjkanju proizvodnih virov v omenjenem 

območju temveč dejstvu, da ti viri vse težje konkurirajo subvencionirani ceni električne energije iz OVE. 

Kot ključen vir poceni električne energije se za Slovenijo še vedno kaže predvsem nemški trg, ob dobrih 

hidroloških razmerah pogojno tudi regija JV Evrope. Zadnja leta pa zaradi enakih razlogov kot veljajo 

za nemški trg postaja vse bolj zanimiv tudi italijanski trg. V letu 2016 je bil rekorden uvoz iz Italije. 

Srednjeročno bo izjemno zanimivo opazovati tudi razvoj hrvaškega trga z električno energijo, kjer se 

nadaljuje izjemno ekspanzivna politika investiranja predvsem v vetrno energijo, kar bi ob visokih 

prenosnih poteh med obema državama lahko pomembno vplivalo tudi na slovenski trg z električno 

energijo. 
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Slika 4.11: Pregled neto uvoznic in izvoznic v letu 2015 v sistemu ENTSO-E [Vulcanus] 

 

Slika 4.12 prikazuje povprečno izkoriščenost NTC na posamezni meji ter povprečni komercialni pretok 

v obdobju od leta 2012 do leta 2015. Na prvi pogled se razmerja bistveno niso spremenila. Sorazmerno 

visoki odstotki izkoriščenosti NTC so še vedno značilnost smeri Slovenija-Italija, čeprav je zaznati trend 

navzdol. Zaznati je bilo predvsem ponovno povečanje izkoriščenosti v smeri AT-SI in to kljub pomembno 

višji povprečni vrednosti NTC. Nekoliko so se spremenila tudi razmerja na hrvaški meji, kjer je bilo 

zaznati nekoliko nižje vrednosti v smeri izvoza, kar pa gre pripisati predvsem remontu v NEK in 

posledično nižjemu izvozu v omenjenem obdobju.  

 

Pomemben podatek, ki ga slike ne razkrivajo, pa je, da se je od leta 2012 do leta 2016 drastično znižala 

cenovna razlika med nemško-avstrijskim in italijanskim trgom. Leta 2012 je ta razlika znašala 33 €/WMh, 

leta 2016 pa v povprečju samo še 13 €/MWh. Upoštevajoč pogosto omejevanje uvoza iz smeri Avstrije, 

je tako za slovenski trg izjemno zanimiv postal italijanski trg, ki je zaradi vpliva OVE absolutno gledano 

doživel največji padec cen v naši regiji. Posledica tega je, da v Slovenijo leto za letom beležimo rekordne 

uvoze električne energije iz Italije. V letu 2016 se bo ta vrednost že močno približala 600 GWh. V 

razmerah, ko je izjemno težko predvideti, kdaj in kje se bodo pojavili viški električne energije predvsem 

iz SE in VE, so tako visoke maksimalne vrednosti uvoznega NTC zelo pomembne, saj omogočajo 

prenos izjemno poceni viškov električne energije iz držav, kjer le-ti nastajajo, kar neposredno vpliva na 

znižanje cene v Sloveniji. 
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Slika 4.12: Povprečne NTC vrednosti ter njihova izkoriščenost od 2012 do 2015 [ELES]  

 

4.3.3 Napoved razmer v vplivnem območju sistema ENTSO-E 

Slovensko PO je preko čezmejnih povezav močno vpeto v skupni evropski EES ENTSO-E in se kot tako 

nahaja v treh ENTSO-E regijah: 

• Continental Central South Region (Italija, Nemčija, Avstrija, Francija, Švica in Slovenija); 

• Continental Central East Region (Nemčija, Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska, Avstrija, 

Romunija, Hrvaška in Slovenija); 

• Continental South East Region (Madžarska, Hrvaška, Republika Srbija, Črna gora, Bosna 

in Hercegovina, Makedonija, Romunija, Bolgarija, Grčija in Slovenija). 

 

Glede na vpetost Slovenije v evropski sistem bodo razmere na trgu z električno energijo še vedno zelo 

povezane z razmerami na evropskem trgu z električno energijo, zato je pri načrtovanju razmer na 

področju uvoza in izvoza poleg razpoložljivih NTC vrednosti treba upoštevati tudi energetske bilance 

držav članic ENTSO-E. Znotraj določenih ENTSO-E delovnih skupin se vsako leto izdela poročilo o 

zadostnosti proizvodnih virov [26], hkrati se pripravita bilančna modela za pet in deset let naprej. Na 

podlagi napovedi zadostnosti proizvodnje v posameznih državah je moč sprejeti določene sklepe o 

možnosti uvoza električne energije v prihodnosti. 

 
4.3.3.1 Napoved do leta 2025 

Slika 4.13 prikazuje relativno spremembo v inštalirani moči po tipih elektrarn v območjih ENTSO-E v 

med letoma 2025 in 2020. Iz slike je razvidno, da bo rast OVE v naslednjih letih v vseh regijah v Evropi 

izredno visoka, še največja pa bo v regijah z visokim potencialom vetrne proizvodnje. V osrednji Evropi 
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izstopa upad inštalirane moči jedrskih elektrarn, kar je pretežno posledica politike v Nemčiji. Veliko 

povečanje virov, katerih izhodna proizvodnja močno niha glede na vremenske razmere, se bo na 

prenosne sisteme odražalo v večji obratovalni negotovosti. Podobno kot slika 4.13 prikazuje tudi slika 

4.14 absolutne vrednosti skupne inštalirane moči v GW po regijah v letu 2025. Iz slike je razvidno, da 

bo daleč največ OVE inštaliranih v osrednji Evropi. Kljub politiki opuščanja JE v določenih državah bo v 

osrednji Evropi oz. natančneje v Franciji še vedno visok delež le-teh. 

 

 

Slika 4.13: Pregled relativnih sprememb instaliranih moči po tipih elektrarn v območjih ENTSO-E med 

letoma 2020 in 2025 [26] 
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Slika 4.14: Pregled vsote instaliranih moči elektrarn po tipih elektrarn v ENTSO-E v letu 2025 [26] 

 

Slika 4.15 prikazuje pregled relativnih sprememb vsote koničnih moči, porabljene energije in rezerv v 

območjih ENTSO-E med letoma 2020 in 2025. Konične moči po državah se sicer ne pojavljajo 

istočasno, kljub temu pa daje skupna vsota koničnih moči držav indikacijo, da se med letoma 2020 in 

2025 pričakuje rast koničnih moči v vseh regijah Evrope. Skladno s tem dejstvom narašča tudi poraba 

energije oz. odjem. Stagnacijo je po trenutnih napovedih moč pričakovati le v osrednji Evropi zaradi 

nižjih predvidenih gospodarskih rasti v teh državah. 
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Slika 4.15: Pregled relativnih sprememb vsote koničnih moči, porabljene energije in rezerv v območjih 

ENTSO-E med letoma 2020 in 2025 [26] 

 
4.3.3.2 Vizija do leta 2050 

Sliki 4.16 in 4.17 prikazujeta pričakovano gibanje inštalirane moči in proizvedene energije po tipih 

elektrarn v območju EU. Že v prejšnjem razdelku, ki napoveduje trend do leta 2025, vidimo naraščanje 

proizvodnje iz OVE, predvsem iz vetrnih elektrarn, gibanje pa se bo nadaljevalo v isti smeri tudi v 

prihodnje. Na sliki 4.17, kjer so prikazane energije, lahko opazimo obratno korelacijo med proizvodnjo 

iz TE in vetrnih elektrarn. Zanimivo je tudi dejstvo, da se do leta 2025 pričakuje upad proizvodnje iz JE, 

nato pa spet njeno naraščanje. V EU se pričakuje do leta 2050 izgradnja okoli 100 novih jedrskih 

elektrarn, za obstoječe pa se pričakuje podaljševanje življenjskih dob. Ne nazadnje želi Evropa ohraniti 

eno izmed vodilnih vlog na področju tehnologij in znanosti, zato bo jedrska energija ostala pomemben 

del v energetski mešanici [30]. 
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Slika 4.16: Pregled vsote inštaliranih moči po tipih elektrarn oz. vrste goriv v območju EU28 do leta 

2050. 

 

Slika 4.17: Pregled proizvedene električne energije po tipih elektrarn oz. vrste goriv v območju EU28 

do leta 2050 
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4.3.3.3 Napoved razmer v Sloveniji 

Scenarijsko ocenjene vrednosti so do leta 2030 dokaj skladne z napovedmi Evropske komisije za 

Slovenijo. Po tem letu nastopijo določena odstopanja, ki so posledica različnih napovedi gospodarskega 

razvoja, usmeritve scenarijev in pomena električne energije za razvoj v Sloveniji. Električna energija je 

namreč edini konvencionalni vir energije, ki ga v Sloveniji lahko zagotovimo sami. Oceno potreb PO 

Slovenije do leta 2050 prikazuje slika 4.18. Zaradi novih tehnologij in s tem tudi spremenjenih navad v 

družbi se po letu 2030 v vizijah V3 in V4 pričakuje prestavitev konične moči iz zimskih mesecev v 

poletne. V vizijah V1 in V2 pa ostane konična obremenitev v zimskem času. 

 

 
Slika 4.18: Potrebe PO Slovenije do leta 2050 [21] 

 

Scenarijsko ocenjeno povečanje končne obremenitve (upoštevaje ocene razpršene proizvodnje na 

distribucijskem omrežju) znaša med letoma 2014 in 2050 od 674 do 1.132 MW. Potrebna električna 

energija na ravni prenosnega sistema zaradi usmeritve razvojnih scenarijev raste počasneje kot potrebe 

po končni električni energiji. Takšen razvoj je za prenosni sistem samo navidezno ugoden. To še 

posebej velja, ko upoštevamo še dodatno težko napovedljivo razpršeno proizvodnjo na prenosnem 

sistemu. Dnevni diagram odjema bi v tem primeru postal močno neizravnan, kar pa je z vidika 

obvladovanja sistema izredno težavno, saj mora prestati tudi najvišje konične obremenitve. Ocenjuje 

se, da bi lahko največja zahtevana urna sprememba obratovanja sistemskih elektrarn, če bi te delovale 

samo z namenom pokrivanja preostalega slovenskega diagrama obremenitev, v letu 2050 znašala tudi 

preko 1.100 MW, kar za slovenski prenosni sistem predstavlja zelo visoko vrednost. Da bi se izognili 

takšnemu neželenemu razvoju, bi morali biti prihodnji energetski strateški dokumenti RS (EKS, DREN) 
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pripravljeni na način, da bodo vključevali zgolj sprejemljivo količino razpršene proizvodnje, ki jo bo 

slovenski EES tehnično in še posebej stroškovno sploh prenesel. 

 

Napoved količine inštalirane moči RV se glede na vizije močno razlikuje, velik razkorak med napovedmi 

v uradnih državnih dokumentih in dejansko realizacijo pa je prisoten že danes. V letu 2050 znaša ocena 

vseh RV od 790 MW v V1 do 3.240 MW v V3. Od tega največji razkorak velja za sončne elektrarne, od 

334 MW do 1526 MW, in za vetrne elektrarne, od 62 MW do 735 MW. Za ostale RV, male HE, 

bioplinarne, SPTE ipd. se predvideva ustaljena konstantna rast v vseh vizijah. 

 

Omeniti še velja, da so kljub velikim razlikam v napovedi do leta 2050 vse obravnavane vizije realne. Z 

vizijama V2 in V4 poizkušamo v celoti doseči cilje, zastavljene z evropsko podnebno-energetsko politiko, 

z evolucijskimi vizijami, v V1 in V3 pa so rezultati ocenjeni kot nadaljevanje dosedanjega razvoja. 
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5 NAČRTOVANJE PRENOSNEGA OMREŽJA  

5.1 SMERNICE NAČRTOVANJA RAZVOJA PRENOSNEGA OMREŽJA 

Združenje ENTSO-E je v preteklih letih izdelalo splošno uveljavljene kriterije in smernice za načrtovanje 

razvoja prenosnega omrežja, vključujoč tudi priporočila za izvedbo analize stroškov in koristi projektov 

za razvoj omrežja [11]. Eles kot član združenja ENTSO-E aktivno sodeluje pri oblikovanju vsebin in nove 

vsebine sproti vgrajuje v lastni proces načrtovanja prenosnega omrežja.  

 

Uveljavitev novih postopkov oziroma trend pregleda uvajanja le-teh kaže, da pri procesu načrtovanja s 

stališča izbranih tehničnih kriterijev ni prišlo do bistvenih razlik. Prva faza procesa obsega izbiro 

ustreznih scenarijev, ki predstavljajo celovit ter konsistenten opis mogočih razmer v prihodnosti in 

zajemajo predvidene negotovosti na vseh področjih. Za izbrane scenarije se naredi t. i. stresni test 

omrežja, ki je glavni segment druge faze. V drugi fazi se z uveljavljenimi tehničnimi kriteriji ugotavlja 

posledice vseh možnih dogodkov v omrežju, ki bi lahko ogrozili zanesljivost obratovanja, pri tem pa so 

omenjeni dogodki ocenjeni na osnovi njihove verjetnosti pojava.  

 

V evropskem prostoru se počasi uveljavlja princip večscenarijskega pristopa k načrtovanju ob 

upoštevanju možnih vizij razvoja celotne Evropske unije. Pristop predvideva analiziranje množice 

scenarijev, s katerimi je možno podrobneje analizirati možna stanja omrežja v prihodnosti in pripraviti 

ustrezne razvojne načrte prenosnih omrežij. Z orodji za analizo trga lahko namreč za želeno leto 

določimo angažiranje posameznih tipov proizvodnje v posameznih državah za vsako uro v letu. Na 

podlagi urnih bilanc nato izračunamo pretoke moči, pri čemer so razmere v omrežju v veliki meri odvisne 

od angažirane proizvodnje električne energije ter potreb po energiji s strani odjemalcev. Omenjena 

sprememba je pomemben odmik od danes uveljavljenih analiz, pri čemer se analizira posamične 

scenarije, saj je rezultat analize trga 8760 scenarijev za določeno leto in izbrano splošno vizijo razvoja 

v prihodnosti. Večscenarijski pristop nam omogoča ovrednotiti, kolikokrat nastopi situacija v omrežju, ki 

predstavlja grožnjo sigurnosti obratovanja, večja pa je tudi verjetnost, da zaznamo najbolj neugodno 

stanje, ki se lahko pojavi v letu. Zaradi večscenarijskega pristopa je možna tudi ustreznejša ocena 

tveganja neizgradnje določenega projekta in lažja izdelava analize stroškov in koristi. 

 

Posamezne dogodke v sklopu opisanega pristopa Eles v skladu z metodologijo ENTSO-E razvršča med 

običajne, redke in izredne izpade elementov. Omeniti velja, da se navadno večjo pozornost daje 

dogodkom z višjo verjetnostjo nastopa. Razvrščene izpade elementov po pogostosti nastopa prikazuje 

slika 5.1. 

 



 
 

 

  93 

 

Slika 5.1: Vrste izpadov elementov, ki so razvrščeni glede na pogostost nastopa 

 

V zadnjem koraku procesa načrtovanja se s pomočjo multikriterijske analize posamezen projekt, ki 

predstavlja tehnično ustrezno rešitev, oceni z vidika stroškov in koristi ter vpliva na okolje. Glavni namen 

takega ocenjevanja projektov je z več vidikov ovrednotiti vpliv ter dodano vrednost posameznega 

prenosnega projekta na družbo in stroške. Kategorije oz. okvir za ocenjevanje projektov prikazuje slika 

5.2. 

 

 
Slika 5.2: Kategorije za ocenjevanje projektov 

 

Koristi vsakega posameznega prenosnega projekta se ocenijo z vidika: 

 varnega in zanesljivega obratovanja (sposobnost sistema zagotoviti zanesljivo obratovanje v 

normalnih obratovalnih stanjih); 

 
Izpad elementov

 

Običajen izpad
(višja verjetnost nastopa)

Izredni izpad
(izjemno nizka verjetnost)

Redek izpad
(nižja verjetnost nastopa)

 

Generator
 

1 sistem daljnovoda
 

Transformator
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 socialne in gospodarske blaginje (odpravljanje ozkih grl v omrežju za povečanje možnosti 

trgovanja in konkurence ter znižanje cen električne energije za uporabnike); 

 možnosti vključitve novih OVE (odpravljanje omejitev za vključevanje novih OVE); 

 izgub električne energije (zmanjšanje izgub električne energije v omrežju); 

 emisij CO2 (povečanje dostopnosti do virov električne energije z nižjimi emisijami CO2); 

 robustnosti sistema (v skladu s kriterijem N-1 sposobnost obratovanja sistema v ekstremnih 

obratovalnih stanjih); 

 prožnosti sistema (sposobnost obratovanja sistema pri različnih scenarijih porabe, proizvodnje 

in tranzita v prihodnosti). 

 

Celotne stroške posameznega prenosnega projekta sestavljajo stroški: 

 izgradnje (stroški umeščanja v prostor, stroški materiala in montaže, stroški začasnih rešitev za 

realizacijo projekta);  

 vzdrževanja do konca življenjske dobe; 

 razgradnje po koncu življenjske dobe. 

 

Eles bo v prihodnosti nadgradil oz. postopno dopolnjeval načrtovanje prenosnega omrežja, s čimer bo 

sledil novim smernicam ENTSO-E. Načrtovanje razvoja prenosnega omrežja bo temeljilo na podlagi 

večscenarijske analize kot dopolnitev trenutno uveljavljenih pristopov. Tovrstne analize predstavljajo 

velik izziv, saj so časovno zahtevne, poleg tega pa zahtevajo dodaten nakup programske in strojne 

opreme, usposabljanje zaposlenih ter spremembo celotnega procesa načrtovanja, ki bo temeljilo na 

statističnem pristopu in s katerim bo možno v prihodnosti načrtovati omrežje glede na sprejemljivo 

stopnjo tveganja. 

 

5.2 NAČRTOVANI RAZVOJ PRENOSNEGA OMREŽJA 

Razvoj prenosnega omrežja je izredno zahteven proces, saj so zanj značilne visoke investicijske 

vrednosti, dolga življenjska doba in dolgotrajno umeščanje v prostor. V fazi načrtovanja je zato treba 

upoštevati širok nabor vplivnih dejavnikov in določiti optimalen razvoj prenosnega omrežja. 

 

Načrtovanje prenosnega omrežja poteka s pomočjo modelov, ki omogočajo zajetje širokega nabora 

vplivnih dejavnikov, pri čemer je zajeto celotno prenosno omrežje v okviru združenja ENTSO-E. Modeli 

so sestavljeni na podlagi podatkov, ki jih je mogoče dobiti v javno dostopnih publikacijah ([9],[10], [26]) 

in v okviru delovnih skupin združenja ENTSO-E. Pri načrtovanju prenosnega omrežja se uporablja 

metoda dinamičnega postopka načrtovanja s sukcesivno ekspanzijo. Pri tej metodi mora prenosno 

omrežje v vsakem letu opazovanega obdobja (2017–2026) ustrezati kriterijem za načrtovanje razvoja 

prenosnega omrežja in zagotavljati varno in zanesljivo obratovanje. Poleg tega je potrebno upoštevati 
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tudi stanje in starost obstoječega prenosnega omrežja ter potrebe in zahteve ter cilje EU glede skupnega 

trga z električno energijo, integracije OVE itd. 

 

5.2.1 Do leta 2021 

Do leta 2021 je potrebno za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja prenosnega omrežja 

Slovenije zgraditi in rekonstruirati naštete objekte. 

 

400 kV in 220 kV napetostni nivo: 

 DV 2 x 400 kV Cirkovce–Pince z RTP Cirkovce in TR 400/110 kV v RTP Cirkovce, 

 DV 2 x 220 kV Zagrad–Ravne z RTP Ravne in TR 220/110 kV v RTP Ravne, 

 drugi TR 400/110 kV v RTP Divača, 

 TR 400/110 kV v RTP Podlog, 

 TR 220/110 kV v RTP Divača. 

 

110 kV napetostni nivo:  

 DV 2 x 110 kV Divača–Gorica (Renče), 

 DV 2 x 110 kV Brestanica–Hudo, 

 DV 2 x 110 kV Žiri–Logatec, 

 kbV 110 kV PCL–TETOL, 

 DV 2 x 110 kV Bršljin–Gotna vas, 

 kbV 110 kV Koper–Izola, 

 DV 2 x 110 kV Dravograd–Velenje (obešanje drugega sistema), 

 kbV 110 kV RTP 220/110 kV Ravne–Železarna Ravne, 

 DV 2 x 110 kV Murska Sobota–Lendava, 

 DV 2 x 110 kV Potoška vas–Vodenska, 

 DV 2 x 110 kV Grosuplje–Trebnje, 

 priključni vodi za vključitev novih RTP in HE, 

 ostali elementi na 110 kV napetostnem nivoju v skladu s preglednico 5.4.  

 

Elektroenergetska situacija PO Slovenije na 400 kV in 220 kV napetostnem nivoju v letu 2021 je 

prikazana na sliki 5.3 in v preglednici 5.1. Pri tem sta uporabljena vizija V3 in zimsko konično stanje. 

Obremenitev 400 kV in 220 kV PO je na drugi strani bolj kot od odjema odvisna predvsem od bilanc in 

izmenjav energije med sosednjimi državami. Stanje konične obremenitve v Sloveniji torej še ne poda 

informacije o največjih možnih obremenitvah na 400 kV in 220 kV omrežju. Slednje nakazuje potrebo 

po večscenarijskem pristopu z uporabo programov za tržne analize, kjer se analizira večje število 

možnih stanj, ki se v EES lahko pojavijo. Na tak način lažje zaobjamemo tudi stanja visokih pretokov 

med državami. 

 



 
 

 

  96 

 

Maribor

Krško

Beričevo

Podlog

Šoštanj

Okroglo

Kleče

Divača

Cirkovce

Ravne

Tumbri

Žerjavinec

KainachtalObersielach
(Na Selu)

Redipuglia
(Sredipolje)

Padriciano
(Padriče)

Pehlin Melina

Heviz

DV 400 kV
DV 220 kV
RTP
Elektrarna

Tap =  0

 
Slika 5.3: Prenosno omrežje Slovenije v letu 2021 

Preglednica 5.1: Pretoki moči na najbolj obremenjenih daljnovodih in transformatorjih v letu 2021 za 

tipično zimsko konično stanje 

 
 

 

(MW) (%)

Nova Gorica-Vrtojba I 110 94 77

Divča-Dekani 110 67 56

Divača-Pivka 110 28 52

Podlog-Žalec 110 39 51

Maribor-Sladki Vrh 110 59 50

HE Formin-Nedeljanec 110 46 45

Cirkovce-Kidričevo I 110 54 45

Beričevo-Domžale 110 49 42
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Kidričevo-Breg 110 50 41
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Po izgradnji DV 2 x 400 kV Beričevo–Krško se je ozko grlo 400 kV in 220 kV prenosnega omrežja 

Slovenije preselilo iz koridorja Podlog–Beričevo na koridor Beričevo–Divača. Vendar pa varno in 

zanesljivo obratovanje PO Slovenije ni ogroženo, ker je pretoke moči na tem koridorju in v večji ali 

manjši meri po celotnem prenosnem omrežju mogoče obvladovati s prečnima transformatorjema v 

Divači in Padricianu. 

 

Pomemben projekt v obdobju naslednjih petih let predstavlja zgraditev DV 2 x 400 kV Cirkovce–Pince, 

ki bo poleg povečanja zanesljivega in varnega obratovanja PO Slovenije omogočil dostopnost do 

vzhodnih trgov električne energije, s čimer se bo lahko povečala zadostnost napajanja odjema v 

Sloveniji, tudi v najbolj nepredvidenih situacijah. Daljnovod je na madžarski strani vključen v 

dvosistemski daljnovod proti hrvaškemu Žerjavincu. 

 

Na 110 kV PO Slovenije je zaradi obratovanja ČHE Avče najbolj ogroženo varno in zanesljivo 

obratovanje na severnem Primorskem, kar se bo z dokončanjem DV 2 x 110 kV Divača–Gorica na 

območju Renč in izgradnjo DV 2 x 110 kV Logatec–Žiri občutno izboljšalo. Na ostalih delih 110 kV PO 

Slovenije analize kažejo, da nabor investicij zagotavlja varno in zanesljivo obratovanje. Ob morebitnem 

pojavu malo verjetnih zahtevnejših obratovalnih stanj se varno in zanesljivo obratovanje lahko zagotovi 

z različnimi obratovalnimi ukrepi (izklop preobremenjenega DV, razklop zbiralk v RTP itd.). 

 

5.2.2 Do leta 2026 

Tudi v letu 2026 je PO najbolj obremenjeno pri viziji V3 v zimskem koničnem stanju. Ob tem je razvoj 

PO načrtovan z naslednjim naborom investicij: 

 

400 kV in 220 kV napetostni nivo: 

 TR 400/110 kV v RTP Beričevo; 

 TR 220/110 kV v RTP Podlog; 

 DV 2 x 400 kV Beričevo–Kleče–Divača (prehod z 220 na 400 kV) – projekt je v študijski fazi, 

njegovo morebitno dokončanje je moč pričakovati po letu 2025;  

 priključni vod za ČHE Kozjak – v kolikor se projekt ČHE Kozjak izkaže kot ekonomsko 

smotrn in se ga investitor odloči realizirati, bo treba v EES Slovenije zgraditi dodatno 400 

kV povezavo. Glede na stanje investicije in tržne razmere je investicija uvrščena v vizijo V4, 

njena realizacija pa je manj verjetna, zato je v nadaljevanju ne prikazujemo.  

 

110 kV napetostni nivo: 

 kbV 110 kV Center-TETOL; 

 DV 110 kV Kočevje–Hudo (rekonstrukcija); 

 DV 2 x 110 kV Divača–Koper; 

 DV 2 x 110 kV Divača–Pivka-Postojna–Ilirska Bistrica; 

 kbV 110 kV Lucija–Izola; 
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 DV 2 x 110 kV Kamnik–Visoko; 

 DV 2 x 110 kV Lenart–Radenci; 

 DV 2 x 110 kV Maribor–Sladki Vrh; 

 DV 2 x 110 kV Maribor–Murska Sobota; 

 DV 2 x 110 kV Ravne–Mežica; 

 priključni vodi za HE na srednji Savi; 

 DV 2 x 110 kV Kočevje–Črnomelj; 

 priključne povezave za vključitev novih RTP; 

 ostali elementi na 110 kV napetostnem nivoju v skladu s preglednico 5.4. 

 

Slika 5.4 in preglednica 5.2 prikazujeta razmere za vizijo V3 v letu 2026. Modelirano je stanje z najvišjo 

pričakovano porabo v Sloveniji. Podobno kot v analizi iz prejšnjih let bi v tem stanju pričakovali visoke 

pretoke električne energije proti Italiji, kar pa se zaradi hitro spreminjajočih razmer v elektroenergetskem 

trgu ne zgodi. Pretok električne energije v tem primeru celo teče iz Italije v Slovenijo. Kot že omenjeno, 

v družbi ELES uvajamo načrtovanje omrežja na podlagi večscenarijskega pristopa z uporabo programov 

za tržne analize, s čimer lahko zaznamo tudi stanja z nižjim odjemom, vendar z visokimi pretoki med 

državami. 
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Slika 5.4: Prenosno omrežje Slovenije v letu 2026 
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Preglednica 5.2: Pretoki moči najbolj obremenjenih daljnovodov in transformatorjev v letu 2026 za 

tipično zimsko konično stanje 

 
 

Analize so pokazale, da sta varnost in zanesljivost obratovanja 110 kV prenosnega omrežja na zelo 

visokem nivoju. Ustrezno se odziva na različne dogodke in scenarije med obratovanjem. Tudi napetosti 

v N-1 stanju so v okviru predpisanih mej. Nekoliko več pozornosti je potrebno nameniti le območju 

severne Primorske, kjer obratuje ČHE Avče. 

 

5.3 PREOSTALI PARAMETRI PRENOSNEGA OMREŽJA  

5.3.1 Analiza napetostnih razmer in jalovih moči v omrežju  

V prenosnem omrežju Slovenije se občasno pojavljajo previsoke napetosti, ki so posledica predvsem 

nizkih obremenitev v omrežju in visokih pretokov jalove moči iz prenosnega omrežja sosednje Hrvaške. 

Previsoke napetosti so najbolj izražene v napetostnem profilu na 400 kV napetostnem nivoju. Višina in 

trajanje napetostnega profila se pojavlja v obsegu, ki ga ni mogoče obvladovati z obratovalnimi ukrepi 

in angažiranjem proizvodnih enot v EES Slovenije. Posledično je ogroženo varno in zanesljivo 

obratovanje prenosnega omrežja Slovenije. 

 

Z razvojem prenosnega omrežja tudi v prihodnje ni pričakovati bistvenih sprememb. Povečanje obsega 

prenosnega omrežja ter gradnje novih proizvodnih virov (TEŠ, NEK, ČHE Kozjak) bodo dolgoročno na 

400 kV napetostnem nivoju sicer lahko omogočali obvladovanje napetostnega profila del leta, vendar 

(MW) (%)
Nova Gorica-Vrtojba I 110 99 81
Divača-Dekani 110 72 60
Ravne-Obersielach 220 196 55
Podlog-Žalec 110 40 52
HE Formin-Nedeljanec 110 40 52
Cirkovce-Kidričevo I 110 130 41
Podlog-Ravne 220 149 43
TETOL-Žale 110 46 37
Cirkovce-Kidričevo III 110 61 37
Beričevo-Domžale 110 45 37

(MW) (%)
Cirkovce TR 411 400/110 130 49
Maribor TR 41 in TR 42 400/110 122 44
Kleče TR 412 220/110 43 44
Okroglo TR 411 in TR 412 400/110 107 39

Daljnovod Napetostni nivo 
(kV)

Obremenitev

Transformator Transformacija 
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Obremenitev
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pa je obenem pričakovati, da ti viri jalove moči zaradi tržnih razmer ne bodo stalno na razpolago v 

obratovanju [31]. Prav tako so ti viri predvideni po letu 2025 oz. še kasneje, pri čemer odločitev za 

nekatere naštete naložbe še ni bila sprejeta. V kolikor do leta 2026 ne bi bili izvedeni ukrepi za 

obvladovanje napetostnega profila, bi bile napetostne razmere še nekoliko bolj kritične. Stanje najvišjih 

napetosti se pojavi v V4, kar prikazuje slika 5.5, in stanje najnižjih napetosti v V3, kar prikazuje slika 5.6. 

 Nad 435 kV
 Med 434 kV in 435 kV
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Slika 5.5: Visoke napetosti v prenosnem omrežju Slovenije v letu 2026 brez ukrepov obvladovanja 

napetostnih razmer 
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Slika 5.6: Nizke napetosti v prenosnem omrežju Slovenije v letu 2026 brez ukrepov obvladovanja 

napetostnih razmer 
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Družba ELES je na podlagi navedenih izhodišč oblikovala dolgoročno strategijo obvladovanja 

napetostnega profila, ki predvideva avtonomno in koordinirano upravljanje z lastnimi izvori jalove moči 

ter s tem doseganje optimalne porazdelitve napetostnega profila RS. V konceptu te strategije je Eles 

skupaj s sistemskim operaterjem prenosnega omrežja sosednje Hrvaške (HOPS) ter distribucijskima 

operaterjema Slovenije in Hrvaške (SODO in HEP-ODS) pristopil tudi k skupnemu projektu 

SINCRO.GRID. Projekt SINCRO.GRID s področja pametnih omrežij bo omogočal učinkovito 

obvladovanje napetostnega profila in je natančneje opisan v poglavju 6.3.1. V okviru projekta so bile 

izvedene ključne študije [32], v sklopu katerih je bilo ugotovljeno, da je za povsem avtonomno 

obvladovanje napetostnega profila v prenosnem sistemu RS potrebno inštalirati kompenzacijske 

naprave na 400 kV napetostnem nivoju na lokacijah v Beričevem, Cirkovcah in Divači. Pri tem bo v 

prenosni sistem vgrajena kombinacija različnih naprav za regulacijo jalove moči: od preprostejših 

regulacijskih dušilk in kondenzatorjev do vgradnje naprednejšega statičnega var kompenzatorja (SVC) 

v tiristorski ali tranzistorski izvedbi. 

 

Z vključitvijo navedenih kompenzacijskih naprav bo mogoče napetostni profil optimalno obvladovati na 

400 kV napetostnem nivoju, s čimer bodo ustrezne tudi napetosti na 220 kV in 110 kV napetostnem 

nivoju. 

 

5.3.2 Analiza razmer v prenosnem omrežju zaradi nelinearnih bremen  

Kakovostna oskrba z električno energijo je v razvitem svetu vse bolj pomembna. Poglavitni razlog je vse 

večja odvisnost naprav oz. tehnologij od kakovosti oskrbe. Vsebina kakovosti na splošno zajema tri 

skupine: komercialno kakovost, kakovost napetosti in neprekinjeno napajanje. Glede na to, da 

vsebinsko spremljanje komercialne kakovosti v prenosnem omrežju v Republiki Sloveniji še ni 

opredeljeno in da je bila neprekinjenost napajanja tema prejšnjih poglavij, se bomo omejili na analizo 

kakovosti napetosti. Za ocenjevanje kakovosti električne napetosti se uporablja slovenski standard SIST 

EN 50160. 

 

Za zagotovitev sistematičnega pristopa je IEC TC 77 postavil naslednjo klasifikacijo elektromagnetnih 

motenj: nizkofrekvenčne motnje po vodniku, sevane nizkofrekvenčne motnje, visokofrekvenčne motnje 

po vodniku, sevane visokofrekvenčne motnje, elektrostatične praznitve in jedrski elektromagnetni pulz. 

Za pričujočo analizo so pomembne naslednje značilnosti nizkofrekvenčnih motenj po vodniku: fliker,  

harmonske/medharmonske napetosti in napetostne nesimetrije. 

 

5.3.2.1 Fliker 

Dosedanje študije in meritve kažejo, da fliker v omrežju predstavlja resen problem, saj je predpisana 

vrednost presežena v znatnem deležu vozlišč, kar onemogoča vzdrževanje ustreznega nivoja kakovosti 

napetosti v distribucijskih omrežjih. Motnja se preko transformacije prenese na srednje- in 

nizkonapetostna omrežja (in obratno), za katere so s standardoma SIST IEC/TR3 61000-3-7 in SIST 

EN 50160 predpisane ravni združljivosti. Fliker povzročajo bremena, ki iz omrežja odjemajo nihajočo 
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delovno in jalovo moč. Glavni vir flikerja v prenosnih omrežjih so obločne peči, v distribucijskih omrežjih 

pa npr. varilni in obdelovalni stroji, žage in drugi motorski pogoni s spremenljivo obremenitvijo. Glavni 

povzročitelji flikerja na prenosnem omrežju so obločne peči, ki so locirane v jeklarnah na Jesenicah, v 

Štorah in na Ravnah na Koroškem [33]. 

 

Glede na meritve, izvedene v preteklih letih, je opazno znižanje najvišjih vrednosti flikerja jeklarne 

Jesenice in jeklarne Štore, kar ima za posledico tudi nekoliko nižje vrednosti flikerja v omrežju. Znižanje 

flikerja je posledica posodobitev regulacij obločnih peči, posodobitve SVC-ja v jeklarni Jesenice in 

spremenjenega režima obratovanja peči [33]. 

 

V prihodnosti se na območju jeklarn predvidevajo spremembe, ki bodo vplivale na velikost flikerja v 

omrežju. V jeklarni Ravne se predvideva vključitev nove, močnejše peči (s 36 MVA na 70 MVA), kar bo 

zaradi prenosne zmogljivosti obstoječih daljnovodov mogoče le ob vključitvi RTP Železarna Ravne v DV 

220 Podlog–Obersielach. Poleg tega je potrebno predvideti tudi morebitno povečanje proizvodnje v 

jeklarni Štore. Na območju Jesenic pa je predvidena zamenjava obstoječe naprave SVC z novejšo [33]. 

 

Potrebni ukrepi v omrežju pri povzročiteljih motenj za odpravo flikerja: 

 Jeklarna Jesenice ima velik vpliv na fliker v slovenskem prenosnem omrežju, pri čemer vrednost 

flikerja v Okroglem (110 kV) znaša okrog 1,1. V jeklarni bo v skladu s soglasjem za priključitev 

zgrajena nova SVC naprava, ki bo nadomestila obstoječo enake moči. Zamenjava SVC-ja z 

novim bi omogočila nekoliko boljšo kompenzacijo flikerja, ustrezno znižanje flikerja pa bi 

omogočila šele vgradnja naprave STATCOM. 

 Železarna Ravne je glavni izvor flikerja na Koroškem in v Dravski dolini. Priklop nemirnih 

pogonov jeklarne v omrežje 220 kV bi ta problem odpravil in tudi omogočil povečanje moči 

obločne peči. V ta namen sta Eles in Metal Ravne sklenila sporazum za izgradnjo novega RTP 

220/110 kV in priključitev nemirnega odjema radialno preko transformacije na 220 kV napetostni 

nivo. Analize kažejo, da v kolikor bi bilo hkrati povečanje moči veliko oz. če bi nova in stara peč 

obratovali vzporedno, bi bila najverjetneje potrebna tudi vgradnja nove SVC naprave. 

 Vpliv jeklarne Štore na fliker v omrežju je manjši, zaradi česar je vrednost flikerja razmeroma 

nizka. Ob povečanju moči peči bo zato potrebna vgradnja SVC naprave [33]. 

 

5.3.2.2 Harmoniki in medharmoniki  

Meritve kakovosti napetosti v 110 kV, 220 kV in 400 kV, ki so zajele vseh trinajst značilnosti napetosti 

po standardu SIST EN 50160, so pokazale, da v preteklem obdobju harmonske napetosti nikjer niso 

presegale dovoljenih vrednosti.  
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5.3.2.3 Napetostne nesimetrije  

Meritve kakovosti napetosti v 110 kV, 220 kV in 400 kV, ki so zajele vseh trinajst značilnosti napetosti 

po standardu SIST EN 50160, so pokazale, da v preteklem obdobju napetostne nesimetrije nikjer niso 

presegale dovoljenih vrednosti. 

 

Pred izdajo soglasja za priključitev oz. pred vsakim novim priklopom večjega motečega uporabnika 

omrežja je potrebno podrobno raziskati potencialni vpliv novega uporabnika na elemente EES Slovenije 

oz. na harmonske in medharmonske napetosti ter napetostne nesimetrije in po potrebi predvideti ukrepe 

za zmanjšanje vpliva novega uporabnika. Na ta način se v EES zagotavlja ustrezni nivo kakovosti 

električne energije. 

 

5.3.3 Analiza kratkostičnih moči v prenosnem omrežju EES 

Kratkostični tokovi in moči so izredno pomemben parameter pri dimenzioniranju elementov EES, saj 

imajo ob svojem pojavu lahko usodne posledice za elemente EES in dolgotrajno nerazpoložljivost le-

teh. Pri razvoju prenosnega omrežja in vključevanju novih proizvodnih enot je zato pozorno treba 

spremljati velikost kratkostičnih tokov in moči. Kratkostični tokovi (IK) in moči (SK) so izračunani na 

podlagi scenarija pri viziji 3 v letu 2026 in so predstavljeni v preglednici 5.3. 

 

Preglednica 5.3: Kratkostični tokovi in moči v letu 2026 

 

IK (kA) SK (MVA)
Beričevo 400 24,0 16.617
Cirkovce 400 29,2 20.218
Divača 400 18,7 12.984
Krško 400 29,9 20.717

Maribor 400 27,4 18.993
Okroglo 400 17,4 12.078
Podlog 400 22,0 15.238

Beričevo 220 13,2 5.022
Cirkovce 220 8,2 3.108
Divača 220 14,9 5.681
Kleče 220 13,0 4.937
Podlog 220 19,4 7.398
Ravne 220 11,7 4.473

Beričevo 110 38,7 7.372
Cirkovce 110 28,7 5.465
Divača 110 32,2 6.135
Kleče 110 37,0 7.049
Krško 110 37,4 7.131

Maribor 110 37,4 7.125
Okroglo 110 31,1 5.921
Podlog 110 26,2 4.985
Ravne 110 10,5 2.007

Objekt UN (kV)
2026
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Na 400 kV napetostnem nivoju se v prihodnosti pričakujejo najvišji kratkostični tokovi v RTP Cirkovce in 

RTP Krško, in sicer okrog 29 kA. K temu prispeva nova povezava DV 2 x 400 kV Cirkovce–Pince v 

Cirkovcah in NEK v Krškem. Najvišje kratkostične tokove na 220 kV napetostnem nivoju je pričakovati 

v  RTP Podlog (19,4 kA), v splošnem pa so zaradi zamenjave transformatorja 400/220 kV z novim 

400/110 kV v Beričevem celo nekoliko nižji kot v obstoječem stanju v letu 2016. 

 

Najbolj se velikost kratkostičnih tokov poveča na 110 kV napetostnem nivoju. Novi transformatorji 

400/100 kV v Beričevem, Cirkovcah, Divači in Podlogu močno povečajo nivo kratkostičnih tokov, tako 

da v Beričevem dosežejo že 38,7 kA. Z nadaljnjim razvojem prenosnega omrežja bo nivo kratkostičnih 

tokov, predvsem v osrednji Sloveniji, presegel 40 kA, ki so omejeni z vgrajeno opremo. Dolgoročno bo 

tako potrebno kratkostične tokove omejevati. Za tehnično in ekonomsko optimalno rešitev se je izkazala 

vgradnja dušilk med 110 kV zbiralke v RTP Kleče in RTP Beričevo [34].  
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5.4 RAZVOJ VN ELEKTROENERGETSKEGA OMREŽJA SLOVENIJE – leto 

2026 

Poglavje predstavlja načrtovani razvoj prenosnega sistema RS v naslednjem desetletnem obdobju. 

 

5.4.1 400 kV in 220 kV elektroenergetsko omrežje  

Največja naložba družbe ELES v EES Slovenija v prihajajočem 5-letnem obdobju je izgradnja DV 2 x 

400 kV Cirkovce–Pince, katerega dokončanje je predvideno do konca leta 2018. Daljnovod bo omogočil 

izpolnjevanje glavnega straškega cilja družbe ELES, s katerim se bo ustvarila in povečala čezmejna 

prenosna zmogljivost s sosednjo Madžarsko, prav tako pa je z investicijo pričakovati povečanje 

možnosti uvoza električne energije iz sosednjih držav, zaradi česar večji del aktivnosti namenja 

realizaciji tega projekta. Projekt bo izboljšal zanesljivost napajanja odjema v Sloveniji v primeru izpadov 

večjih proizvodnih objektov ali drugih nepredvidenih dogodkov ter omogočil višjo sigurnost obratovanja 

prenosnega sistema Slovenije kot tudi okoliške regije. Skupaj z daljnovodom bo zgrajena tudi RTP 

400/110 kV Cirkovce, ki je z obstoječim razpletom 110 kV prenosnega omrežja ugodna lokacija za 

povečanje varnega in zanesljivega obratovanja prenosnega omrežja na tem delu Slovenije. 

 

Drugi najpomembnejši projekt v naslednjem 5-letnem obdobju je projekt gradnje nove RTP 220/110 kV 

Ravne in novega DV 2 x 220 kV Zagrad–Ravne, dolžine 4 km, ki bo vključen v obstoječi DV 220 kV 

Podlog–Obersielach. Družba ELES bo z omenjeno naložbo na širšem območju Koroške odpravila že 

vrsto let aktualno problematiko znižane kakovosti napetosti oz. flikerja ter omogočila tudi širjenje 

proizvodnih zmogljivosti družbe Metal Ravne. Z naložbo bo vzpostavljena nova RTP 220/110 kV Ravne, 

ki bo ločeno prevzela napajanje nemirnega odjema Metala Ravne, dolgoročno pa lahko tudi še ostalega 

110 kV prenosnega omrežja na območju Koroške. Investicija je predvidena v letu 2021; Eles in Metal 

Ravne pa sta v ta namen podpisala tudi sporazum o sanaciji flikerja na lokaciji zaokroženega 

gospodarskega območja Ravne. 

 

Po izgradnji DV 2 x 400 kV Cirkovce–Pince in povečanju uvozno/izvoznih zmogljivosti RS postaja 

aktualno vprašanje nadaljnjega razvoja visokonapetostnega prenosnega omrežja v RS. Na nadaljnje 

investicijske odločitve, povečevanje izvoznih prenosnih zmogljivosti in okrepitev notranjega prenosnega 

omrežja bodo v prihodnosti najpomembneje vplivali naslednji dejavniki: 

 povečevanje domače proizvodnje električne energije v prihodnosti – slednje je bolj realno 

pričakovati šele po letu 2025 oz. 2030, ko je skladno z napovedmi proizvodnih podjetij moč 

pričakovati gradnjo večjih objektov (JEK2); 

 povečevanje proizvodnje električne energije iz zunanjih virov z ugodno proizvodno ceno; 

 koordinirano izvajanje razvoja prenosnega omrežja s sosednjimi sistemskimi operaterji 

– dejstvo je, da ima RS danes bistveno višje termične prenosne zmogljivosti od dodeljenih 

vrednosti NTC in da so izračuni vrednosti NTC po kriteriju N-1 za Republiko Slovenijo višji od 



 
 

 

  106 

tistih izračunanih v sosednjih državah. Vse prihodnje investicijske aktivnosti družbe ELES bodo 

v prihodnosti zato močno povezane z razvojem omrežij v sosednjih državah. Pri tem velja 

omeniti predvsem prenosni omrežji Avstrije in Italije, ki sta s stališča zagotavljanja višjih 

prenosov moči podhranjeni v primerjavi z omrežjem RS. Dokler ne pride do potrebnih okrepitev 

v sosednjih omrežjih, je nadaljnje vlaganje v prenosnem omrežju RS nesmotrno, zato bo Eles 

vse razvojne aktivnosti v prihodnosti sprejemal v koordinaciji s sosednjimi sistemskimi operaterji 

in bo časovno uskladil gradnjo novih prenosnih zmogljivosti.  

 

Ob predpostavki, da Slovenija poveča svoje uvozne zmogljivosti (DV 2 x 400 kV Cirkovce-Pince) in da 

so izpolnjeni zgornji dejavniki, bo zadoščeno potrebnim pogojem za možnost nadaljnjega povečevanja 

izvoznih prenosnih zmogljivosti na zahod Evrope. Na ta način bo vsako nadaljnje povečevanje izvoznih 

prenosnih zmogljivosti ustrezno ukrojeno glede na povečevanje uvoznih prenosnih zmogljivosti in novih 

proizvodnih virov ter razvojem prenosnih omrežij sosednjih prenosnih sistemov. V kolikor našteti pogoji 

ne bodo izpolnjeni, nadaljnjih potreb po povečevanju izvoznih zmogljivosti ne bo. 

 

Eles preučuje različne možnosti razvoja omrežja v smislu povečevanja izvoznih prenosnih zmogljivosti 

(prvenstveno v smeri Italije), nadaljnjega odpiranja trga z električno energijo in izpolnjevanja potrebnih 

pogojev za nadaljnje investicije v prenosno omrežje RS. Dve izmed srednjeročno izvedljivih rešitev sta 

možnost zamenjave obstoječih vodnikov DV 220 kV Divača–Padriciano z vročimi vodniki, s čimer bi bilo 

moč zagotoviti potrebno sigurnost obratovanja v primeru izpada 400 kV povezave med Italijo in 

Slovenijo, ter nadgradnja prečnega transformatorja v Divači s tretjo enoto z močjo 600 MVA. Seveda je 

v primeru implementacije slednje rešitve nujno na slovensko-italijanski meji predhodno zagotoviti 

dodatne uvozne prenosne zmogljivosti v kombinaciji s povečevanjem proizvodnih zmogljivosti (doma in 

na tujem). Družbi ELES in TERNA kot eno izmed možnih dolgoročnih rešitev preučujeta tudi 

visokonapetostno enosmerno povezavo (HVDC) Slovenija–Italija do 1000 MW. Ta bi bila na italijanski 

strani vključena v RTP Salgareda, medtem ko sta možni točki vključitve na slovenski strani RTP Divača 

in RTP Beričevo. Projekt nove povezave je na slovenski strani v študijski fazi, pri čemer končna odločitev 

o realizaciji še ni bila sprejeta. Družbi sta v dosedanjem delu dokončali tehnično analizo možnosti 

vključitve HVDC povezave v prenosni sistem in izvedbo okoljske in tehnične analize za določitev pasu 

izvedljivosti, izvedli sta študijo in snemanje morskega dna ter izdelali tehnično in tehnološko študijo 

možnih tehnologij. Partnerja morata v nadaljevanju in za končno odločitev o projektu v prihodnjem 

obdobju določiti ekonomske učinke tega projekta in sprejeti odločitev o realizacija projekta oz. njegovi 

zamrznitvi. V primeru odločitve za projekt pa je njegova izvedba realno možna po letu 2025. 

 

V preteklosti sta družbi ELES in TERNA preučevali tudi možnost vzpostavitve DV 2 x 400 kV Okroglo–

Udine, ki pa je bila zaradi težav z umeščanjem v prostor, predvsem na italijanski strani, izključena iz 

razvojnih načrtov. Kljub temu velja omeniti, da je dodana vrednost povezave tudi omogočiti vključitev in 

izgradnjo nove RTP 400/110 kV na severnem Primorskem, ki bi dokončno rešila zahtevno obratovanje 

na tem območju in evakuacijo moči iz ČHE Avče. V kolikor se v prihodnosti izkaže, da predvideni razvoj 

omrežja severne Primorske (v poglavju 5.4.3.3) dolgoročno ne bo vzdržen (po letu 2030), bo za 
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zagotovitev sigurnosti napajanja nujna vzpostavitev nove napajalne točke 400/110 kV (RTP Avče ali 

Tolmin) in izgradnja DV 2 x 400 kV Okroglo–Avče. Alternativno, v primeru težav z umeščanjem v prostor, 

bi bilo povezavo do RTP Avče možno vzpostaviti od 400 kV daljnovoda, ki bo potekal mimo Logatca (tj. 

po prehodu 220 kV omrežja na 400 kV napetostni nivo na koridorju Divača–Beričevo).  

 

S povečevanjem prenosnih zmogljivosti proti Italiji je v notranjem omrežju Slovenije pričakovati povečan 

obseg pretokov moči, ki bodo obremenjevali notranje prenosno omrežje Slovenije. V ta namen je hkrati 

ob morebitnem povečevanju izvoznih zmogljivosti proti Italiji nujno predhodno zagotoviti okrepitev 

notranjega omrežja, tj. prehod 220 kV omrežja na 400 kV napetostni nivo na relaciji Divača–Beričevo–

Podlog–Cirkovce. Prehod bo izveden z dvosistemskimi daljnovodi, kar bo povečalo prepustnost 

prenosnega omrežja in hkrati zvišalo nivo zanesljivosti obratovanja. V predmetnem razvojnem načrtu je 

predviden le delni prehod med RTP Divača in RTP Beričevo, projekt pa je trenutno še v študijski fazi. 

Zaključek investicije je realno možen šele po letu 2025, tj. ob predhodno izpolnjenih pogojih nadaljnjih 

okrepitev prenosnega omrežja. Postopen prehod preostalega 220 kV omrežja na 400 kV na koridorju 

Beričevo–Podlog–Cirkovce je predviden po dokončanju odseka Divača-Beričevo, in sicer okvirno po 

letu 2030. 

 

Družba Dravske elektrarne Maribor, d.d., po zadnjih podatkih načrtuje v letu 2025 zgraditev ČHE Kozjak 

[16]. Zaradi velike proizvodne moči (420 MW v dveh enotah) bo vključen na 400 kV napetostni nivo z 

novim DV 2 x 400 kV Kozjak–Hrence v dolžini 22 km, tj. v kolikor bo investicija v ČHE Kozjak izvedena 

– glede na aktualne tržne razmere tržnega signala za gradnjo tovrstnega objekta ni. Daljnovod bi bil 

vključen v zahodni sistem obstoječega DV 2 x 400 kV Maribor–Kainachtal.  

 

Poleg opisanih novih investicij velja omeniti tudi prehod obstoječega DV 220 kV Podlog–Šoštanj v DV 

2 x 400 kV. Naložba je že bila vključena v prejšnje razvojne načrte prenosnega omrežja, vendar pa je v 

trenutnih razmerah družba ELES nadaljnje aktivnosti na tem projektu zaustavila. Glede na trenutne 

napovedi TE Šoštanj namreč ni izkazana potreba po gradnji te povezave oz. je obstoječe omrežje 

zadostno. V kolikor se v prihodnosti pokaže potreba po graditvi te povezave, bo Eles obstoječo 400 kV 

povezavo Podlog–Šoštanj odstranil in preostalo 220 kV povezavo predelal na 2 x 400 kV. V 2016 je 

tako bila sprejeta uredba o DPN, v primeru odločitve za zgraditev povezave pa bo moral Eles v 

prihodnosti pridobiti tudi pravico gradnje ter povezavo zgraditi, kar bi bilo možno šele po letu 2020. 

 

5.4.2 Projekti skupnega interesa (PCI) 

Projekti skupnega interesa so energetski infrastrukturni projekti evropskega pomena, ki poleg velike 

pomembnosti s stališča nacionalnega gospodarstva predstavljajo ključne projekte za razvoj evropskega 

energetskega omrežja, vzpostavitev notranjega trga električne energije in sledenje ciljem evropske 

energetske politike. Projekte skupnega interesa je EK prvič opredelila v Uredbi (EU) št. 347/2013 o 

smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo [7], ki določa smernice za pravočasen razvoj in 

interoperabilnost prednostnih koridorjev ter območij vseevropske energetske infrastrukture. Uredba 
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opredeljuje pogoje za upravičenost projektov skupnega interesa do finančne pomoči za gradnjo 

energetske infrastrukture, pozitivne učinke pa prinaša tudi pri zagotovitvi pravočasne izvedbe s 

poenostavitvijo postopkov in hitrejšo administrativno obravnavo. Projekti skupnega interesa 

predstavljajo obvezen del naložbenih načrtov in desetletnih razvojnih načrtov omrežij in najvišjo 

prioriteto na državni in evropski ravni.  

 

Na podlagi Uredbe (EU) št. 347/2013 [7] se seznam projektov skupnega interesa sestavi vsaki dve leti. 

Skladno z delegirano Uredbo Komisije (EU) 2016/89 z dne 18. novembra 2015 [35] so na seznam 

projektov skupnega interesa uvrščeni naslednji projekti družbe ELES: 

1. povezava Žerjavinec (HR)/Heviz (HU)–Cirkovce (SI); daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce–Pince; 

2. notranji daljnovod Divača–Beričevo (prehod z 220 kV na 400 kV napetostni nivo);  

3. notranji daljnovod Beričevo–Podlog (prehod z 220 kV na 400 kV napetostni nivo);  

4. notranji daljnovod Podlog–Cirkovce (prehod z 220 kV na 400 kV napetostni nivo);  

5. projekt skupnega interesa Italije in Slovenije za povezavo Salgareda (IT)–Divača–Beričevo 

(SI); HVDC 500 kV Beričevo–Divača–Salgareda; 

6. projekt SINCRO.GRID s tematskega področja pametnih omrežij. 

 

Projekti skupnega interesa, potrjeni s strani EK, so lahko upravičeni do finančne pomoči v obliki 

nepovratnih sredstev, in sicer za študije in dela. V ta namen je bil vzpostavljen EU program Instrument 

za povezovanje Evrope (IPE). Instrument omogoča tako pripravo in izvajanje projektov skupnega 

interesa v okviru politike vseevropskih energetskih omrežij, kot tudi financiranje določenih projektov 

skupnega interesa, namenjenih vzpostavitvi manjkajočih povezav v evropskih energetskih omrežjih. Z 

osredotočanjem na pametna, trajnostna in v celoti medsebojno povezana prometna, energetska in 

digitalna omrežja bo IPE pripomogel k dopolnitvi evropskega enotnega trga. 

 

Glavni cilji programa so zagotovitev stroškovno učinkovitih in pravočasno izvedenih ključnih prednostnih 

infrastrukturnih omrežij, zagotovitev čim večje sinergije med energetskimi in prometnimi programi ter 

programi IKT (informacijske in telekomunikacijske tehnologije), povečanje zmožnosti skladov EU za 

zagotavljanje drugih javnih ali zasebnih sredstev in zagotovitev optimalne izbire projektov ter 

spremljanja in nadzora izvajanja projektov.  

 

Eles se je v letu 2014 prvič prijavil na prvi razpis programa IPE. Kandidiral je s projektom skupnega 

interesa povezava Salgareda (IT)–Divača–Beričevo (SI), in sicer s študijo z naslovom »Proučevanje in 

potrjevanje optimalnih tehnologij za SI-IT podvodni in zemeljski HVDC kablovod«. Evropska komisija je 

prijavo pozitivno ocenila in družbi ELES namenila finančno spodbudo v višini 200.000 evrov. V 

novembru 2016 se je za sredstva programa IPE družba ELES prijavila drugič, in sicer z mednarodnim 

projektom s področja pametnih omrežij oz. s t. i. ukrepom »Implementacija projekta skupnega interesa 

SINCRO.GRID - 1. faza«. Odločitev o sofinanciranju predlaganega ukrepa družba ELES pričakuje v 

prvem četrtletju leta 2017. 
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5.4.3 110 kV električno omrežje 

Poglavje predstavlja celovit razvoj 110 kV omrežja RS, s katerim bo moč zagotoviti zanesljivo oskrbo z 

električno energijo in zanesljivo obratovanje elektroenergetskega omrežja RS. Razvojni načrt 110 kV 

omrežja je za lažji prikaz smiselno razdeljen na 6 območij, skladno s sliko 5.7. 

 

 
Slika 5.7: Območja Slovenije in regionalni razvoj 110 kV omrežja Slovenije 

 

 
5.4.3.1 Območje osrednje Slovenije in Zasavja 

Na območju Ljubljane so v naslednjem desetletnem obdobju v skladu z napovedjo porabe električne 

energije načrtovane RTP 110/20 kV PCL v letu 2020, RTP 110/20 kV Brdo v letu 2022 in RTP 110/20 

kV Toplarna v letu 2025. RTP 110/20 kV PCL bo v prenosno omrežje vključena s kbV 110 kV TETOL–

Toplarna, RTP 110/20 kV Brdo z 2 x 110 kV odcepom v DV 2 x 110 kV Kleče–Vič, RTP 110/20 kV 

Toplarna pa v kbV 110 kV TETOL–PCL. Poleg tega bo v letu 2022 zamenjan kbV 110 kV TETOL–

Center. Ostale kablovodne povezave po mestu Ljubljana, ki bodo zagotavljale dvostransko napajanje 

RTP 110/20 kV, bodo zgrajene po letu 2026. 

 

V letu 2015 je bila v 110 kV omrežje na območju Kamnika in Domžal vključena nova RTP 110/20 kV 

Mengeš. El. Gorenjska in El. Ljubljana načrtujeta na tem območju do leta 2022 vzpostaviti novo 
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povezavo DV 2 x 110 kV Kamnik–Visoko, ki bo povezala območje osrednje Slovenije in Gorenjske in 

bo povečala varno in zanesljivo obratovanje tega dela 110 kV omrežja. 

 

Prenosno omrežje v smeri Notranjske, ki napaja RTP 110/20 kV Vrhnika, RTP 110/20 kV Logatec in 

RTP 110/20 kV Cerknica, bo v letu 2017 okrepljeno z rekonstrukcijo obstoječega 20 kV daljnovoda med 

RTP Logatec in RTP Žiri, pri čemer bo obstoječi 20 kV daljnovod kasneje lahko nadgrajen s 110 kV 

dvosistemskim daljnovodom. Daljnovod bo povečal varno in zanesljivo obratovanje prenosnega omrežja 

v smeri Notranjske, pozitivne učinke pa bo imel tudi na prenosno omrežje na območju severne 

Primorske, predvsem pri zagotavljanju sigurnosti obratovanja ob obratovanju ČHE Avče. Poleg DV 2 x 

110 kV Logatec–Žiri se je v preteklosti na območju Notranjske predvidevala tudi izgradnja DV 2 x 110 

kV Postojna–Cerknica. Oba projekta prinašata podobne pozitivne učinke na 110 kV omrežje, pri čemer 

je DV 2 x 110 kV Logatec–Žiri precej lažje izvedljiv. Posledično se prioriteta izgradnje DV 2 x 110 kV 

Postojna–Cerknica zmanjša in se začetek izgradnje predvidi po letu 2026. 

 

Na obratovanje prenosnega omrežja na območju Zasavja ima največji vpliv opustitev proizvodnje 

električne energije na območju Trbovelj. S tem je povezana tudi nadaljnja usoda 110 kV stikališča v 

Trbovljah, ki je v izredno slabem stanju. Analize so pokazale, da obnova stikališča ni ekonomsko 

upravičena, ustrezne prevezave vključenih daljnovodov pa zagotavljajo zanesljivo in varno obratovanje 

prenosnega omrežja. Opustitev 110 kV stikališča je neposredno povezana tudi z izgradnjo RTP 110/20 

kV Vodenska. Napajala bo srednjenapetostno omrežje, ki se trenutno napaja iz transformacije, 

priključene v 110 kV stikališče v Trbovljah. Izgradnja je predvidena v letu 2021, v prenosno omrežje pa 

bo vključena z daljnovodom iz RTP 110/20 kV Potoška vas. 

 

V prenosno omrežje na območju Zasavja bosta vključeni tudi dve novi hidroelektrarni, in sicer HE Renke 

v letu 2023 in HE Suhadol v letu 2025. V prenosno omrežje bosta vključeni z dvosistemskim 

daljnovodom v odcepni obliki, prva v daljnovod med Potoško vasjo in Litijo ter druga v daljnovod od 

Radeč proti Beričevem. 
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Slika 5.8: Predvideni razvoj 110 kV omrežja na območju osrednje Slovenije in Zasavja do leta 2026 

 

5.4.3.2 Območje Dolenjske, Bele krajine in Posavja  

RP 110 kV Hudo predstavlja pomembno osrednjo točko za napajanje celotnega predmetnega območja, 

saj omogoča povezavo in prenos energije od proizvodnih virov iz smeri Krškega in Brestanice v 

notranjost Slovenije. Za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja prenosnega omrežja tako 

družba ELES predvideva obnovo in nadgradnjo obstoječega DV 110 kV Brestanica–Hudo v 

dvosistemski daljnovod, pri čemer pa je predvidena njegova fazna izvedba. Na drugi strani je za 

zagotovitev visoke stopnje zanesljivosti obratovanja do leta 2019 potrebno zaključiti z izgradnjo DV 2 x 

110 kV Grosuplje–Trebnje, ki bo hkrati omogočila tudi vključitev nove RTP 110/20 kV Ivančna Gorica. 

Nova povezava bo razbremenila DV 110 kV Grosuplje–Ribnica–Kočevje–Hudo, ki ob kritičnih izpadih 

ne zagotavlja več varnega in zanesljivega obratovanja, saj je daljnovod star in dotrajan z vodniki preseka 

120 mm2. V ta namen so nujni obnova daljnovoda in zamenjava večine nosilnih stebrov in obešanje 

vodnikov preseka 240 mm2. 

 

Novo mesto z okolico se danes napaja iz RTP 110/20 kV Bršljin in RTP 110/20 kV Gotna vas. Obstoječe 

napajanje ne zadošča več za pokrivanje naraščajočega odjema, prav tako več ne omogoča varnega in 

zanesljivega obratovanja prenosnega omrežja. V letu 2017 je zato predvidena izgradnja RTP 110/20 kV 
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Ločna, ki se bo v prenosno omrežje vključila z dvosistemskim daljnovodom med Bršljinom in Gotno 

vasjo. Hkrati z zagotovitvijo zadostnosti napajanja se bo zaključila tudi zanka okrog Novega mesta 

(Hudo–Bršljin–Ločna–Gotna vas–Hudo), ki bo zagotovila visok nivo varnega in zanesljivega obratovanja 

prenosnega omrežja. 

 

El. Ljubljana bo na širšem območju Dobruške vasi do leta 2021 zgradila nov RTP 110/20 kV Dobruška 

vas, ki bo z dvosistemskim 110 kV daljnovodom vključena v DV 2 x 110 kV Krško–Hudo. Nov objekt bo 

bistveno izboljšal slabe napetostne razmere in razbremenil srednjenapetostno omrežje.  

 

Področje Mokronoga se danes sooča s povečanimi obremenitvami in slabšanjem kakovosti oskrbe 

odjemalcev z električno energijo, zaradi česar v prihodnosti ne bo več zagotovljeno normalno ter 

rezervno napajanje po 20 kV povezavah. V ta namen je El. Celje predvidel gradnjo nove RTP Mokronog, 

ki se bo v prvi fazi vključil v predvideni DV 2 x 110 kV Hudo–Trebnje, za kar bo do leta 2024 treba 

zgraditi tudi nov povezovalni dvosistemski daljnovod od RTP Mokronog do mesta vključitve.  

 

Za povečanje zanesljivosti napajanja Bele krajine, ki ga predstavljata RTP Črnomelj in RTP Metlika, 

Elektro Ljubljana predvideva izgradnjo dvosistemskega 110 kV daljnovoda med Kočevjem in 

Črnomljem. Povezava naj bi bila dokončana v letu 2025. 

 

Do leta 2020 bo z zgraditvijo zadnjih dveh HE na spodnji Savi, tj. HE Brežice in HE Mokrice, zaključena 

gradnja spodnje savske verige HE. Za vključitev HE Brežice in HE Mokrice v prenosno omrežje je treba 

zgraditi priključne 110 kV povezave. 
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Slika 5.9: Predvideni razvoj 110 kV omrežja na območju Dolenjske, Bele krajine 

 in Posavja do leta 2026 

 

5.4.3.3 Območje Primorske  

Na območju severne Primorske je zaradi delovanja ČHE Avče in nezadostnega omrežja znižana 

zanesljivost obratovanja prenosnega omrežja, pojavljajo se povečane izgube in s tem višji stroški, prav 

tako pa je nujno občasno omejevanje obratovanja ČHE Avče. Težave se pojavljajo predvsem pri oskrbi 

severnoprimorske zanke, ki se zaradi ustavljene rekonstrukcije DV 2 x 110 kV Divača–Nova Gorica v 

vasi Renče trenutno napaja zgolj radialno po DV 2 x 110 kV Divača–Ajdovščina. Zaradi težav z lokalno 

civilno iniciativo v vasi Renče je bila rekonstrukcija DV 2 x 110 kV Divača–Gorica zaustavljena in je 

Elesu kljub nujnosti še ni uspelo dokončati. Skladno z navedenim je treba v prvi fazi na severnem 

Primorskem nujno dokončati obnovo DV 110 kV Divača–Gorica v dvosistemski 110 kV daljnovod. Po 

zgraditvi omenjene povezave bo občasno lahko še prihajalo do težav v obratovanju, in sicer v primeru 

izpada dvosistemskega 110 kV daljnovoda, tj. Divača–Ajdovščina ali Divača–Sežana ali Gorica–Avče, 

pri čemer velja omeniti, da je verjetnost nastanka takega dogodka nizka. Slednje in predvidena rast 

odjema električne energije v prihodnosti na obravnavanem območju kažeta na to, da je v prihodnosti 

mogoče še naprej pričakovati redke težave, še posebno ob obratovanju ČHE Avče v črpalnem režimu. 

  

Za zagotovitev dolgoročnega sigurnega obratovanja in zanesljivega napajanja odjema severne 

Primorske je Eles že v preteklosti v svojih razvojnih analizah raziskal preostale alternativne rešitve za 

okrepitev omrežja severne Primorske. Rezultati so pokazali, da je ena izmed rešitev izgradnja nove RTP 

400/110 kV v bližini RTP Avče, ki bi se vključila bodisi v nov DV 2 x 400 kV Okroglo–Udine ali v DV 400 

kV Beričevo-Kleče-Divača (ko bi ta prešel na višji napetostni nivo). Pri slednji rešitvi bi sama trasa 400 

kV povezave bila iz smeri Logatca do RTP Žiri oz. RTP Idrija ter po obstoječi trasi 110 kV daljnovoda 

Idrija–Cerkno–Tolmin–Avče do novega RTP 400/110 kV Avče. Omenjeni alternativni rešitvi je Eles 



 
 

 

  114 

zaradi težavnosti terena in težavnega umeščanja v prostor trenutno opustil. Višjo zanesljivost 

obratovanja omrežja in s tem pozitivne učinke na prenosno omrežje severnoprimorske zanke pa bo moč 

zagotoviti z DV 2 x 110 kV Logatec–Žiri (predvidena izgradnja leta 2017) oz. alternativno v določeni meri 

tudi z DV 2 x 110 kV Cerkno–Škofja Loka, ki ga je družba ELES študijsko obravnavala v prejšnjih 

razvojnih načrtih in tudi opustila zaradi drugih možnih naložb. Ne glede na rešitev napajanja severne 

Primorske bo za zagotovitev sigurnega napajanja celotnega območja Primorske zaradi naraščajočega 

prevzema električne energije treba v RTP 400/110 kV Divača vgraditi tudi dodatni, drugi transformator 

400/110 kV (predvidoma do leta 2018). Druga transformacija 400/110 kV v RTP Divača bo tako 

razbremenila obstoječo transformacijo ter zagotovila sigurnost obratovanja tudi med rednimi 

vzdrževalnimi deli. 

 

Zaradi velike penetracije RV ter slabih napetostnih razmer na območju Bovca in Kobarida ima Elektro 

Primorska dolgoročni plan zgraditi nov RTP Kobarid (po letu 2030). Višje po strugi Soče je po letu 2022 

predvidena nova HE Učja, pri čemer se postavlja vprašanje investitorja o realizaciji le-te. V kolikor bo 

prišlo do realizacije projekta, bo za vključitev HE Učja treba zgraditi (morebiti kasneje tudi RTP Žaga) 

priključni DV 2 x 110 kV Kobarid–HE Učja (Žaga) ter prav tako povezovalni daljnovod DV 2 x 110 kV 

Tolmin–Kobarid, ki trenutno obratuje na 35 oz. 20 kV.  

 

Na obalnem področju že danes obratovalne razmere v določenih stanjih ob havarijah ne omogočajo več 

zanesljivega obratovanja omrežja, zato bo ob pričakovanem povečanju odjema električne energije v 

prihodnjih letih na tem območju ključnega pomena izgradnja nove RTP 110/20 kV Izola. Eles in Elektro 

Primorska sta podpisala sporazum o izgradnji, financiranju in delitvi vlaganj v novo stikališče 110/20 kV 

Izola. Za njeno vključitev v EES Slovenije bo v prvi fazi treba zgraditi nov povezovalni kbV 110 kV 

Koper–Izola, kasneje pa za sklenitev 110 kV zanke Koper-Izola-Lucija in s tem zagotovitev zanesljivega 

obratovanja obalnega območja še kbV 110 kV Izola–Lucija. Dokončanje slednje povezave so v veliki 

meri odvisne od družbe DARS, saj je investicija terminsko usklajena z graditvijo avtocestne 

infrastrukture Jagodje–Lucija, zaradi česar so možne tudi dodatne zamude pri zgraditvi povezave. 

 

Na območju Hrpelj je zaradi predvidene projekcije porabe električne energije v letu 2025 predvidena 

izgradnja RTP 110/20 kV Hrpelje, medtem ko je za potrebe napajana 2. železniškega tira (v kolikor bo 

projekt realiziran) predvidena še vključitev energetsko napajalne postaje (ENP) Črni Kal 110 kV/X. 

Analiza je pokazala, da obstoječa konfiguracija omrežja zaradi pričakovanega porasta odjema električne 

energije ne bo več omogočala popolnoma zanesljivega obratovanja. Težavo predstavlja predvsem manj 

verjeten izpad obstoječega DV 2 x 110 kV Divača–Koper, zato bo za zagotovitev sigurnosti napajanja 

treba obstoječi DV 110 kV Divača–Koper nadgraditi v dvosistemski 110 kV DV.  

 

Zaradi bodočega razvoja Luke Koper in predvsem na podlagi EU direktive [36] glede vzpostavitve 

infrastrukture za alternativna goriva, ki med drugim državam članicam EU nalaga, da bo potrebno do 

leta 2025 ladje na privezu priklopiti na električno energijo, se bo poraba električne energije oz. odjemna 

moč Luke Koper v prihodnje povečala. Po ocenah Luke Koper naj bi konična moč po letu 2025 zaradi 
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priklopa ladij na električno energijo znašala tudi do 50 MW, upoštevajoč faktor sočasnosti. Zaradi 

navedenih dejstev distribucijsko omrežje ne bo sposobno zagotoviti primernega omrežja za napajanje 

predvidenega odjema. V ta namen Luka Koper načrtuje izgradnjo novega RTP 110/20 kV s priključitvijo 

na 110 kV prenosno omrežje. Trenutno je preuranjeno podati končno konfiguracijo priključitve Luke 

Koper v prenosno omrežje, saj je le-ta odvisna od mnogih dejavnikov in realizacije ostalih predvidenih 

projektov na obalnem območju (predvsem je vprašljiva realizacija komercialne 110 kV povezave s 

sosednjo Italijo). Analiza je pokazala, da med alternativnimi rešitvami vključitve RTP Luke Koper v 

prenosno omrežje sodita vključitev v sistem 110 kV DV Divača–Koper II ali neposredna vključitev v RTP 

Dekani. V kolikor bo komercialni kbV 110 kV Dekani–Žavlje realiziran, je s tehničnega vidika vključitev 

Luke Koper v obstoječi 110 kV DV Divača–Koper II boljša rešitev. V primeru, da omenjene komercialne 

povezave investitor ne bo zgradil, pa bo rešitev glede vključitve Luke Koper, tj. neposredna vključitev 

RTP Dekani, tehnično najbolj ugodna rešitev.  

 

Kot je bilo že omenjeno, sta na območju Primorske vse bolj aktualna projekta zasebnih vlagateljev o 

zgraditvi zasebnih komercialnih povezav na slovensko-italijanski meji, in sicer kbV 110 kV Vrtojba–

Redipuglia ter kbV 110 kV Dekani–Žavlje. Omeniti velja, da je Eles v sodelovanju z italijanskim 

operaterjem prenosnega omrežja TERNA že pred časom pristopil k izračunu možnosti dodatnega 

prenosa moči na slovensko-italijanski meji in tudi k analizi tehnične izvedljivosti. Rezultati analize so 

pokazali, da bi dodatne prenosne kapacitete na slovensko-italijanski meji bilo moč dodeliti, vendar pa je 

zaradi pričakovanih povišanih obremenitev in za zagotovitev sigurnosti obratovanja Primorske nujno 

predhodno dokončanje DV 2 x 110 kV Divača–Gorica mimo vasi Renče, obnova DV 110 kV v  DV 2 x 

110 kV Divača–Hrpelje–Koper in postavitev drugega transformatorja 400/110 kV v RTP Divača ter 

skladno s SONPO predelava stikališča RTP Dekani in RTP Vrtojba v stikališči z dvojnimi zbiralkami. 

Poudariti pa velja tudi dejstvo in ugodnost, da obe komercialni povezavi v določenih stanjih oz. ob 

havarijah na severnem Primorskem omogočata rezervno napajanje in nudita pomoč. 

 

Za napajanje območja Notranjske je vitalnega pomena obstoječa enosistemska 110 kV povezava 

Divača–Pivka–Ilirska Bistrica. Omenjeni daljnovod je v izredno slabem stanju, zato je za zagotavljanje 

sigurnosti obratovanja nujna čimprejšnja obnova v dvosistemski daljnovod. Trenutno je ob izpadu DV 

110 kV Divača–Pivka rezervno napajanje moč vzpostaviti le iz sosednjega hrvaškega 110 kV omrežja 

preko DV 110 kV Ilirska Bistrica-Matulji. Ob predvideni rasti odjema električne energije na tem območju 

pa bo v prihodnjih letih težave predstavljal tudi izpad DV 110 kV Ilirska Bistrica–Matulji. Prav tako rastoča 

poraba in zagotovitev sigurnosti obratovanja na lokaciji RTP Postojna zahtevata prehod drugega 

sistema DV 110 kV Pivka–Postojna z 20 kV na 110 kV napetostni nivo in s tem vzpostavitev  

dvosistemske 110 kV povezave Pivka–Postojna. 
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Slika 5.10: Predvideni razvoj 110 kV omrežja na območju Primorske do leta 2026 

 

5.4.3.4 Območje Koroške in Savinjske doline  

Na območju mesta Celja z okolico ter Savinjske doline je predvsem zaradi rastočega odjema na tem 

območju v naslednjih letih treba nujno zgraditi nove RTP, ki bodo nase prevzele pričakovane dodatne 

obremenitve in okrepitve omrežja, ki bodo omogočale prenos dodatne količine električne energije do 

odjemnih mest v RTP. V Koroški regiji pa je dodatno velik vpliv na obratovalne razmere moč pripisati 

obratovanju in razvoju Železarne Ravne. 

 

Leta 2016 je tako že bila zgrajena nova RTP 110/20 kV Žalec, ki se je v prenosno omrežje vključila v 

obstoječi DV 110 kV Podlog–Lava. Na širšem območju Vojnika se zaradi povečanih izgub in izboljšanja 

zanesljivosti napajanja načrtuje izgradnja nove RTP 110/20 kV Vojnik, ki naj bi se vključila v DV 110 kV 

Maribor–Trnovlje. V kolikor povezovalni vod za ta RTP do leta 2021 ne bo zgrajen, bo Elektro Celje na 

območju RTP 110/20 kV Vojnik postavil RP, ki bo obratoval na 20 kV. 

 

Povečanje prenosnih kapacitet in zagotavljanje zanesljivosti prenosa električne energije iz dravskega 

bazena proti notranjosti Slovenije bo pomembno pripomoglo obešanje drugega sistema na obstoječi 

trasi DV 2 x 110 kV Dravograd–Velenje. Trenutno so dela v okviru obešanja drugega sistema ustavljena 
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zaradi načrtovanih prostorskih ureditev, ki so povezane z gradnjo državne ceste od priključka Velenje–

jug do priključka Slovenj Gradec–jug, saj je v območju DPN (državnega prostorskega načrta) za državno 

cesto načrtovana tudi pokablitev DV 2 x 110 kV Dravograd–Velenje od stojnega mesta SM 126 do nove 

110/20 kV RTP Velenje (v dolžini 1860 m). Omeniti velja, da sta Eles in Elektro Celje podpisala 

sporazum o izgradnji, financiranju in delitvi vlaganj v novo stikališče 110/20 kV Velenje. 

 

Pomembno spremembo v Koroški regiji v prihodnjem desetletju načrtuje podjetje Metal Ravne, ki 

namerava v RTP Železarna Ravne vgraditi novo obločno peč, moči do 70 MVA. Izračuni kažejo, da bo 

vgradnja nove peči vplivala na povečanje vrednosti flikerja v omrežju, hkrati pa bo viden tudi vpliv na 

povečanje odjema električne energije s prenosnega omrežja. Zaradi navedenega se je kot dolgoročno 

tehnično-ekonomsko najugodnejša rešitev pokazala izgradnja 220 kV stikališča s transformacijo 

220/110 kV na lokaciji podjetja Metal Ravne, o čemer so se v pismu o nameri za dolgoročno sodelovanje 

pri izgradnji RTP 220/110/20 kV Ravne strinjale vse vpletene strani. Rešitev predvideva priključitev 

novega 220 kV stikališča na lokaciji RTP Železarna Ravne v obstoječi DV 220 kV Podlog–Obersielach, 

za kar bo nujno zgraditi nov povezovalni dvosistemski vod, dolžine okoli 4 km. V prvi fazi bo nova 

transformacija 220/110 kV napajala obstoječo (36 MVA) in predvideno (70 MVA) obločno peč, ostali 

odjem na obravnavani lokaciji pa se bo napajal preko obstoječega 110 kV prenosnega omrežja. 

Dolgoročni cilj na tem območju je zgraditi celovit RTP 220/110/20 kV Ravne v obsegu, ki bo omogočil 

tehnično-ekonomsko optimalno napajanje vseh odjemalcev na območju Mežiške doline in bo v celoti 

prevzel funkcije trenutnih RTP 110/20/5 kV Železarna Ravne ter RTP 110/20 kV Ravne. 

 

Pomembna povezava v Koroški regiji je tudi DV 110 kV Dravograd–Ravne, ki pa je imela slabo stanje 

jeklenih konstrukcij, dotrajani so tudi obešalni materiali ter vodniki na daljnovodu. Skladno z navedenim 

je Eles predvidel obnovo DV 110 kV Dravograd–Ravne, pri čemer se bili na obstoječi trasi postavljeni 

stebri v dvosistemski izvedbi, vendar je v prvi fazi nameščen le en sistem vodnikov z večjim presekom. 

Poleg navedenega El. Celje zaradi povečanih obremenitev na območju Mežiške doline načrtuje še 

izgradnjo nove RTP 110/20 kV Mežica, ki se bo preko DV 2 x 110 kV Ravne–Mežica priključila v 110 

kV omrežje tega dela Slovenije. 

 

Na območju Nazarij je v prihodnje predvidena nadaljnja rast odjema električne energije in za povišanje 

ustreznega nivoja zanesljivosti napajanja se na tem območju dolgoročno načrtuje izgradnja RTP 

110/20 kV Nazarje. 
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Slika 5.11: Predvideni razvoj 110 kV omrežja na območju Koroške in Savinjske doline do leta 2026 

 

5.4.3.5 Območje Gorenjske  

V letu 2015 se je v 110 kV prenosno omrežje priključil RTP Mengeš, in sicer v obstoječi dvosistemski 

daljnovod med RTP Domžale in RTP Kamnik, od katerega je en sistem obratoval na napetosti 20 kV. 

Med RTP Mengeš in RTP Kamnik je danes vzpostavljena le 20 kV povezava, zaradi česar oba RTP 

ostajata radialno napajana in s čimer ni zagotovljena sigurnost obratovanja tega dela 110 kV omrežja. 

V letu 2022 El. Ljubljana in El. Gorenjska načrtujeta izgradnjo DV 2 x 110 Kamnik–Visoko, s katerim bo 

zagotovljeno dvostransko napajanje RTP Kamnik. Na trasi Okroglo–Zlato Polje–Primskovo stoji 

dvosistemski daljnovod, pri čemer en sistem obratuje na 20 kV napetostnem nivoju, katerega prehod 

na 110 kV napetostni nivo je pogojen z izgradnjo DV 2 x 110 kV Kamnik–Visoko ter novega 110 kV 

daljnovodnega polja v RTP Okroglo. Povezava Kamnik–Visoko bo med drugim omogočala tudi vključitev 

nove RTP Brnik, ki bo potrebna za napajanje Letališča Brnik ob njegovi predvideni širitvi do leta 2030.  

 

V letu 2016 je bil zgrajen DV 110 kV Železnik–Bohinj, sklenjena je bila 110 kV zanka od RTP Moste do 

RTP Škofja Loka. Nova povezava zagotavlja dvostransko napajanje ter ustrezne napetostne razmere 

na tem območju in dolgoročno rešuje sigurnost napajanja tega dela Slovenije.  

 

RTP Železarna in RTP Jesenice sta po dvosistemskih daljnovodih iz RTP Moste napajani radialno. 

Zaradi trenutno slabega stanja infrastrukture v RTP Železarna je DV 110 kV Železarna–Jeklarna 

izklopljen in se vklaplja le v izrednih obratovalnih stanjih, s čimer je sigurnost obratovanja RTP Železarna 
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še dodatno poslabšana. Za varno in sigurno obratovanje je treba izvesti rekonstrukcijo RTP Železarna, 

s čimer bo možno trajno obratovanje DV 110 kV Železarna–Jeklarna, hkrati pa bo tako omogočeno 

dvostransko napajanje RTP Železarna. Za povečanje sigurnosti obratovanja je ena od možnosti tudi 

izgradnja 110 kV kabelske povezave od RTP Železarna do RTP Jesenice, ki pa predstavlja tehnično-

ekonomsko nekoliko manj ugodno rešitev. 

 

Ostale dolgoročne investicije, ki niso uvrščene v prihajajoče desetletno obdobje, so še RTP Kranjska 

Gora, R(T)P Trata ter RTP Bled, saj projekcije razvoja odjema na teh območjih odmikajo potrebo po 

naštetih RTP v prihajajočem desetletnem obdobju. 

 

 
Slika 5.12: Predvideni razvoj 110 kV omrežja na območju Gorenjske do leta 2026 

 

5.4.3.6 Območje Štajerske in Pomurja  

V trenutnih razmerah v 110 kV omrežju Pomurja ni zagotovljena sigurnost obratovanja omrežja. RTP 

Lenart in RTP Lendava sta tako danes napajana radialno in nimata možnosti rezervnega napajanja ob 

izpadu povezovalnih daljnovodov, največje težave pa lahko povzročijo izpad DV 2 x 110 kV HE Formin-

Ormož in prekinitev pomurske zanke, preobremenitve omrežja ter poslabšanje napetostnih razmer pod 

dovoljene obratovalne meje. Z rastjo prevzema električne energije ter izgradnjo novih RTP na tem 

območju je v prihodnosti moč pričakovati še slabšanje obratovalnih razmer, težavo pa v veliki meri 

predstavlja tudi odsotnost proizvodnih virov v tem delu omrežja. Z namenom izboljšanja zanesljivosti 

obratovanja 110 kV omrežja je nujna najprej izgradnja DV 2 x 110 kV Lenart–Radenci, ki je načrtovana 

do konca leta 2023. V prvi fazi Elektro Maribor planira obešanje le enega sistema, s čimer bi tudi RTP 

Lenart zagotovili dvostransko napajanje. Za dolgoročno zagotovitev nemotenega in varnega 

obratovanja sta ob koncu desetletnega obdobja načrtovani izgradnja drugega sistema na koridorju 

Maribor–Lenart–Radenci ter rekonstrukcija obstoječega 110 kV enosistemskega daljnovoda na trasi 

Radenci–Murska Sobota v dvosistemskega. Prav tako je ob koncu desetletnega obdobja predvidena še 

predelava DV 110 kV Maribor–Sladki Vrh na DV 2 x 110 kV. Kot je že zgoraj omenjeno, imamo zaradi 

pomanjkanja proizvodnih virov na območju vzhodne Slovenije lahko ob izpadu nekaterih daljnovodov 
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težave z napetostmi, ki lahko padejo pod predpisano mejo. Ena od možnosti obvladovanja napetostnega 

profila bi lahko bila tudi inštalacija kompenzacijskih naprav v enega od RTP na tem območju. 

 

Na območju Goričkega danes že stoji nov RTP Mačkovci, ki je v preteklosti obratoval na 35/20 kV 

napetostnem nivoju. Zaradi elektrifikacije železnice ter porasta prevzema v RTP Mačkovci je bil v letu 

2016 na tem območju zgrajen nov DV 2 x 110 kV Mačkovci–Murska Sobota, s čimer se je RTP Mačkovci 

priključil v 110 kV prenosno omrežje. Za zagotavljanje dvostranskega napajanja RTP Lendava je v letu 

2021 načrtovana izgradnja DV 110 kV Lendava–Murska Sobota ter spojitev z enim sistemom DV  2 x 

110 kV Mačkovci–Murska Sobota. Obenem bo ta povezava ključna za vključitev nove RTP Dobrovnik, 

katere izgradnja je načrtovana v letu 2023. 

 

Pregled potreb po novih investicijah je po prihajajočem desetletnem obdobju razkril, da bo do leta 2030 

na območju mesta Maribor treba zgraditi novo RTP Pobrežje, ki bo razbremenila transformacijo v RTP 

Melje in tako prevzela delež pričakovanega porasta odjema. Po letu 2030 je na območju Murske Sobote 

predvidena izgradnja RTP Murska Sobota 2, ki bo prevzela napajanje zahodnega dela napajalnega 

območja RTP Murska Sobota. 

 

 
Slika 5.13: Predvideni razvoj 110 kV omrežja na območju Štajerske in Pomurja do leta 2026 

 

V preglednicah 5.4 in 5.5 so s stališča zagotavljanja sigurnostnega kriterija N-1 prikazana želena leta 

vključitve posameznih investicij (daljnovodne in kablovodne povezave ter RTP) v visokonapetostno 

omrežje RS do leta 2026. Za zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja celotnega EES bi 

morale navedene investicije državnega pomena biti nujno realizirane v navedenem obdobju, vendar pa 

je zaradi težav pri pridobivanju dovoljenj in umeščanju v prostor realno pričakovati zakasnitve pri 

realizaciji, kar utegne v prihodnosti privesti do nezanesljivega omrežja in posledično do nedobavljene 

električne energije odjemalcem.   
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Preglednica 5.4: Nujne investicije v VN omrežje RS do leta 2026 

 
  

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

Objekt

400 in 220 kV napetostni nivo
DV 2 x 400 kV Cirkovce-Pince
DV 2 x 220 kV Zagrad-Ravne
DV 2 x 400 kV Hrenca-Kozjak (vključitev ČHE Kozjak)
TR 400/110 kV Cirkovce
TR 400/110 kV Divača
TR 400/110 kV Beričevo
TR 400/110 kV Podlog
TR 220/110 kV Ravne
TR 220/110 kV Divača
TR 220/110 kV Podlog

Osrednja Slovenija in Zasavje 110 kV
kbV 110 kV PCL-TETOL
kbV 110 kV Center-TETOL (zamenjava)
Povezovalni DV za vključitev RTP Brdo
DV 2 x 110 kV Potoška vas-Vodenska
Povezovalni DV za vključitev HE Renke
Povezovalni DV za vključitev HE Suhadol

Dolenjska, Bela krajina in Posavje 110 kV
DV 2 x 110 kV Brestanica-Hudo (rekonstrukcija)
DV 2 x 110 kV Bršljin-Gotna vas 
DV 2 x 110 kV Grosuplje-Trebnje
DV 2 x 110 kV Kočevje-Črnomelj
DV 110 kV Kočevje-Hudo (rekonstrukcija)
Povezovalni DV za vključitev RTP Ločna
Povezovalni DV za vključitev RTP Ivančna Gorica
Povezovalni DV za vključitev RTP Dobruška vas
Povezovalni DV za vključitev RTP Mokronog
Povezovalni vod za vključitev HE Brežice
Povezovalni vod za vključitev HE Mokrice

Primorska 110 kV
DV 2 x 110 kV Divača-Nova Gorica
kbV 110 kV Koper-Izola
kbV 110 kV Lucija-Izola
DV 2 x 110 kV Divača-Koper (rekonstrukcija)
DV 2 x 110 kV Divača-Pivka-Ilirska Bistrica  (rekonstrukcija)
DV 2 x 110 kV Pivka-Postojna (obešanje drugega sistema)
DV 2 x 110 kV Žiri-Logatec
Povezovalni DV za vključitev RTP Hrpelje
Povezovalni vod za vključitev RTP Luka Koper

Koroška in Savinjska dolina 110 kV
DV 2 x 110 kV Dravograd-Velenje
kbV 110 kV RTP 220/110 kV Ravne-Železarna Ravne
Povezovalni kbV za vključitev RTP Vojnik
DV 2 x 110 kV Ravne-Mežica

Gorenjska 110 kV
DV 2 x 110 kV Kamnik-Visoko

Štajerska in Pomurje 110 kV
DV 110 kV Murska Sobota-Lendava
DV 2 x 110 kV Lenart-Radenci
DV 2 x 110 kV Maribor-Murska Sobota (obešanje drugega sistema)
DV 2 x 110 kV Maribor-Sladki Vrh (obešanje drugega sistema)
Povezovalni DV za vključitev RTP Dobrovnik
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Preglednica 5.5: Nujne investicije v nove RTP do leta 2026 
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26

Objekt

400 in 220 kV napetostni nivo
RTP 400/110 kV Cirkovce
RTP 220/110 kV Ravne
RTP ČHE Kozjak

Osrednja Slovenija in Zasavje 110 kV
RTP PCL
RTP Brdo
RTP Vodenska
RTP Toplarna

Dolenjska, Bela krajina in Posavje 110 kV
RTP Ločna
RTP Ivančna Gorica
RTP Dobruška vas
RTP Mokronog

Primorska 110 kV
RTP Hrpelje
RTP Izola

Koroška in Savinjska dolina 110 kV
RTP Vojnik
RTP Mežica

Štajerska in Pomurje 110 kV
RTP Dobrovnik
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5.5 VIZIJA RAZVOJA do leta 2050 

5.5.1 Trend razvoja evropskega energetskega sektorja – vizija 2050 

Energetska omrežja predstavljajo srce evropskega energetskega sistema. Spremembe globalne in 

evropske energetske politike, liberalizacija evropskega trga z električno energijo ter uvajanje 

konkurence v okviru prostega vseevropskega trga so v evropski energetski sektor vnesle vrsto 

sprememb. Brez varnega, inteligentnega ter trajnostnega razvoja energetskih omrežij v prihodnosti 

izpolnjevanje ciljev evropske energetske in okoljske politike ne bo mogoče. Cilji evropske energetske 

politike glede emisij toplogrednih plinov ter rabe obnovljivih virov energije za leto 2020 so danes že 

dobro poznani. Ti se z vsakim desetletnim obdobjem povečujejo. Ključni cilji EU za leto 2030 so [37]: 

 najmanj 40 % zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v primerjavi z letom 1990, 

 najmanj 27 % delež energije iz obnovljivih virov v skupni rabi energije in 

 najmanj 27 % povečanje energetske učinkovitosti. 

 

Do leta 2050 pa naj bi se emisije toplogrednih plinov v EU zmanjšale za od 80 do 95 % v primerjavi z 

letom 1990, evropski energetski prostor pa naj bi z vključevanjem velike količine proizvodnje iz OVE 

prešel v t. i. »brezogljično družbo«. EU uresničuje podnebne cilje s finančno podporo in predpisi in 

drugimi ukrepi, kot je npr. prodaja emisijskih kuponov itd. 

 

Vizija razvoja Evrope in s tem povezani cilji evropske energetske politike napovedujejo in dajejo signal 

k nadaljnjim spremembam v evropskem energetskem prostoru. V ta namen se bo Evropa v prihodnosti 

soočala z velikimi izzivi ter tudi priložnostmi za uvajanje novih načinov proizvodnje, prenosa in 

razdeljevanja električne energije. Izzivi za skupno evropsko prenosno infrastrukturo so sicer dokaj jasni: 

električna omrežja prihodnosti bodo morala biti zgrajena in delovati na način, ki bo moral slediti rastoči 

porabi električne energije, visoki stopnji rasti elektrifikacije energije, spremenljivim vzorcem odjema in 

predvsem proizvodnji iz obnovljivih virov energije (tako centralizirane, kot tudi razpršene proizvodnje), 

ki se pogosto nahaja v odročnih krajih, daleč od velikih centrov porabe. 

 

Premik k uvajanju t. i. virov »zelene energije« in opuščanje obstoječih proizvodnih objektov iz 

konvencionalnih virov električne energije (termoelektrarne, nuklearne elektrarne itd.) imata tako že 

danes močan vpliv na hiter razvoj in povečevanje novih proizvodnih zmogljivosti iz obnovljivih virov, 

posledično pa na spreminjanje ustaljenih vzorcev proizvodnje in težave v obratovanju sodobnih EES. 

Pričakovan razvoj in vključevanje novih proizvodnih objektov iz različnih OVE prikazuje slika 5.14 [38]. 

Na sliki je moč videti, da bodo največji gonilniki sprememb v evropskem energetskem prostoru, tj. 

vključevanje velikih in težko napovedljivih virov električne energije, predvsem vetrne elektrarne na 

območju Severnega morja in veliko sončnih elektrarn na jugu Evrope oziroma območju severne Afrike. 

Vse to bo nujno zahtevalo dodatne okrepitve omrežja, predvsem v smereh sever–jug in vzhod–zahod. 

Na težave z zadostnostjo omrežja opozarja tudi ENTSO-E v svojem najnovejšem dokumentu 

evropskega razvojnega načrta elektroenergetskega omrežja, tj. TYNDP 2016, ki vključuje vizijo za leto 
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2030 in v katerem ocenjuje, da bo v prihodnje kar 80 % zamašitev v elektroenergetskem omrežju Evrope 

tesno povezanih s predvidenim vključevanjem in obratovanjem novih proizvodnih virov iz OVE ([9], [10]). 

TYNDP 2016 med drugim kaže tudi na nujnost določenih investicij v evropskem elektroenergetskem 

omrežju in zasleduje cilje evropske energetske politike. Eles aktivno sodeluje pri izdelavi dokumenta in 

ustvarjanju evropskih smernic za razvoj prenosnega omrežja – dokument TYNDP 2016 je tako nastajal 

vzporedno z Razvojnim načrtom prenosnega omrežja RS od leta 2017 do leta 2026. 

 

 

Slika 5.14: Razvoj proizvodnje iz OVE do leta 2050 in smeri razvoja skupnega evropskega omrežja [38] 

 

V okviru vizije razvoja prenosnega omrežja Evrope do leta 2050 je potrebno omeniti projekt e-

Highway2050, ki je bil podprt s strani EU in pri katerem je sodelovalo mnogo akterjev evropske 

energetike, vključno z združenjem ENTSO-E [38]. Cilj projekta je bil, skladno s cilji ENTSO-E, uvajanje 

novih načrtovalnih postopkov, s katerimi bi izboljšali ocenjevanje razmer na daljša časovna obdobja. 

ENTSO-E je že pristopil k verjetnostnemu izračunu zadostnosti z uporabo Monte Carlo metode in z 

uporabo modelov za določitev in porazdelitev proizvodnje po tipih primarnega vira. Evropski operaterji 

PO postopoma sledijo ciljem in rezultatom aktivnosti na evropskem nivoju. Eden izmed prvih ukrepov je 

uporaba t. i. programov za tržne analize. Z novimi pristopi in s tem natančnejšimi ocenami bodočih 

razmer bo mogoče načrtovati omrežje, ki bo omogočalo priklop velikega deleža OVE, prenos električne 

energije na daljše razdalje, hkrati pa bo spodbujalo povezovanje trgov z električno energijo. Posledično 

lahko zaradi vseh teh aktivnosti v prihodnosti pričakujemo tudi tesnejše sodelovanje med električnim in 

plinskim sektorjem. Pristop pri načrtovanju razmer v prihodnosti je sedaj že uveljavljen v smislu 
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obravnavanja več skrajnih možnih vizij, ki pa so glede na evropsko politiko ali glede na trenutne 

projekcije porabe še vedno realne.  

 

V nekaterih evropskih dokumentih se predvideva popoln prehod na OVE in RV, medtem ko drugi viri 

navajajo, da se do leta 2050 načrtuje več kot sto novih jedrskih reaktorjev [30]. V projektu e-

Highway2050 je bilo obravnavanih pet vizij (slika 5.15), ki imajo zelo različen vpliv na prenosno omrežje 

tako Evrope kot tudi Slovenije [38]. Nekateri izmed novih pristopov se že uporabljajo pri TYNDP2016 

[10] in MAF2016 [26]. Rezultati projekta e-Highway2050 so zbrani na sliki 5.16, ki prikazuje primerjavo 

potrebnih okrepitev v Evropskem EES glede na različne scenarije.  
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Slika 5.15: Scenariji razvoja, kot jih predlaga e-Highway2050 [38] 

 

 
Slika 5.16: Pregled potrebnih okrepitev do 2050, kot jih predvideva e-Highway2050 [38] 
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5.5.2 Vpliv trenda razvoja evropskega energetskega sektorja na EES 

Slovenije 

 

Eles kot operater prenosnega omrežja RS in član evropskega združenja sistemskih operaterjev 

elektroenergetskega omrežja (ENTSO-E) pomembno prispeva k razvoju vseevropskega 

elektroenergetskega omrežja. Eden izmed glavnih ciljev ENTSO-E je zagotoviti transparentnost 

elektroenergetskega omrežja in podpreti odločanje na regionalnem in evropskem nivoju.  

 

Glede na izračune ENTSO-E je v prihodnosti je pričakovati, da bo Slovenija ohranila svoj tranzitni značaj 

in bo predvidoma v še večji meri izpostavljena čezmejnim pretokom moči v vseh smereh. V letu 2030 

se pričakuje, da bo pretok električne moči na meji z Italijo okoli 20 % časa dosegel velikost 1.900 MW, 

na meji z Avstrijo 1.200 MW 40 % časa ter na meji z Madžarsko 1.200 MW 20 % časa. Te vrednosti 

nakazujejo na dejstvo, da bo Slovenija podvržena velikim spremembam zaradi gradenj OVE predvsem 

v zahodnem delu Evrope. V določeni meri bo sicer omenjena nihanja pretokov moči mogoče obvladovati 

z napravami za omejevanje pretokov moči oz. z drugimi ukrepi, vendar je potrebno opozoriti na dejstvo, 

da bo v RS v primeru realizacije in uresničitve napovedi o razvoju evropskega EES nujno zagotoviti 

dodatno prenosno infrastrukturo. 

 

Koncept razvoja visokonapetostnega omrežja Republike Slovenije do leta 2026 je predstavljen že v 

poglavjih 5.4.1 in 5.4.3 in temelji na jasno postavljeni dolgoročni strategiji razvoja podjetja Eles in 

elektroenergetskega omrežja RS. Strategija predvideva, da je za povečevanje obratovalne sigurnosti 

ter na drugi strani za zagotavljanje rezervne prenosne zmogljivosti v prvi vrsti najprej treba vzpostaviti 

danes manjkajočo povezavo z Madžarsko, s čimer bodo povečane možnosti uvoza električne energije 

iz okoliških držav. Obenem je nujno upoštevati, da ima prenosno omrežje Slovenije bistveno višje 

termične zmogljivosti od vrednosti NTC in da so izračuni vrednosti NTC po kriteriju N-1 za RS višje od 

tistih, izračunanih v sosednjih prenosnih omrežjih – ta so v tem pogledu podhranjena, zaradi česar bo 

Eles vse razvojne aktivnosti v prihodnosti sprejemal v koordinaciji s sosednjimi sistemskimi operaterji in 

bo časovno uskladil gradnjo novih prenosnih zmogljivosti koordinirano s tujimi partnerji. Poleg 

navedenega bodo pogoji za nadaljnje naložbe v prenosno omrežje izpolnjeni šele s predvidenim 

prihodnjim nadaljnjim povečevanjem proizvodnih zmogljivosti v EES Slovenije (nov JEK2, katerega 

gradnja je pomaknjena izven naslednjega desetletnega obdobja, po letu 2030) in ob predpostavki 

povečevanja proizvodnih enot z ugodno proizvodno ceno električne energije na vzhodu – tj. po letu 

2025.  

 

V kolikor bodo ti pogoji izpolnjeni, bo v naslednjem koraku moč zgraditi dodatne prenosne (meddržavne) 

zmogljivosti. Tako na slovensko-italijanski meji TERNA in Eles preučujeta možnost vzpostavitve nove 

enosmerne HVDC povezave Slovenija–Italija, ki je trenutno v študijski fazi, ter dodatne okrepitve 

obstoječih povezav na slovensko-italijanski meji (montaža vodnikov z višjo prenosno zmogljivostjo na 

DV 220 kV Divača–Padriciano in dogradnja 3. enote prečnega transformatorja). V primeru realizacije 
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investicije je v prihodnosti mogoče pričakovati dodatno obremenitev notranjega prenosnega omrežja 

RS, zato bo nujen tudi prehod notranjega 220 kV omrežja na 400 kV napetostni nivo – v prvi fazi na 

koridorju med Beričevim in Divačo, kasneje pa še na koridorju Beričevo–Podlog–Cirkovce. Zanesljivost 

obratovanja obstoječega 220 kV omrežja bo kljub starosti (dobrih 40 let) do prehoda na 400 kV 

napetostni nivo zagotovljena tudi v prihodnje, saj je Eles z ustreznim vzdrževanjem zagotovil pogoje za 

nemoteno obratovanje za nadaljnjih 20 let. 

 

Eles sicer dolgoročno načrtuje popolno opustitev 220 kV omrežja po izteku njegove življenjske dobe, 

zato bo skupaj s poslovnimi partnerji ob upoštevanju evropske vizije o nadaljnjem odpiranju mej, ob 

pospešitvi gradnje projektov v prioritetnih koridorjih v okviru PCI ter povečevanju medregionalnih 

prenosnih zmogljivosti težil k nadomestitvi 220 kV meddržavnih povezav s 400 kV ter tako v celoti 

izvedel prehod 220 kV omrežja na 400 kV napetostni nivo in s tem izkoristil obstoječe energetske 

koridorje. Glede na trenutne trende z 220 kV omrežjem je tovrstne okrepitve prenosnega omrežja realno 

pričakovati šele po letu 2030. 

 

Poleg predstavljenega in ob klasičnih investicijah v prenosno omrežje pa lahko na drugi strani omenimo 

tudi vse večjo pomembnost pametnih omrežij in njihovo prihodnje vključevanje v EES. Odprtje trga z 

električno energijo, deregulacija in vse večji delež razpršenih virov so tako že v aktualnih razmerah 

privedli do spremenjenih razmer v EES, pri čemer za reševanje težav omrežja klasične investicije niso 

več zadostne. Čeprav izgradnja novega daljnovoda ali transformatorja še vedno predstavlja temeljno 

funkcijo prenosnega omrežja in bo tako tudi v prihodnosti, je potreben čas za izvedbo tovrstnih investicij 

predolg, da bi lahko uspešno kljubovali hitrim spremembam energetskega sektorja. V ta namen je v 

prihodnosti pričakovati vse bolj izraženo potrebo po optimizaciji izrabe obstoječega elektroenergetskega 

omrežja, logika njegovega vodenja in uporabe pa se bo morala posodobiti in doprinesti aktivno vlogo v 

obratovanju elektroenergetskega omrežja prihodnosti.  
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Slika 5.17: Predvideni razvoj prenosnega omrežja Slovenije do leta 2050  
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6 RAZVOJNI NAČRT  

6.1 ANALIZA REALIZACIJE PREDHODNEGA RAZVOJNEGA NAČRTA 

Družba ELES je novogradnje in obnove elektroenergetskega prenosnega omrežja Republike Slovenije 

v preteklih letih (leti 2015 in 2016) izvajala skladno z Načrtom razvoja prenosnega omrežja Slovenije za 

obdobje od leta 2015 do leta 2024. Izjema so le tiste investicije, katerih izvedba je bila nujna zaradi 

odprave nujnih havarijskih stanj, ki jih zaradi njihove narave ni bilo moč načrtovati v okviru Načrta razvoja 

prenosnega omrežja za obdobje od 2015 do 2024. 

 

Analiza realizacije predhodnega razvojnega načrta je pokazala, da je družba ELES v zadnjih dveh letih 

uspešno zaključila več kot 26 % investicij, približno 40 % jih izvaja skladno s predvidenim terminskim 

planom, 1 % naložb pa bo zaradi novih nastalih dejstev izvedla predčasno. Na drugi strani je zaradi 

zunanjih razlogov zaustavila 3 % projektov, 17 % jih je prestavila zaradi optimizacije in drugih internih 

razlogov, medtem ko 13 % projektov zamuja kot posledica zunanjih dejavnikov, na katere družba ELES 

ne more vplivati. Slika 6.1 prikazuje status realizacije projektov.  

 

 
Slika 6.1: Realizacija naložb, uvrščenih v predhodni razvojni načrt za obdobje 2015–2024 

 

Družba ELES je v obdobju 2015–2016 zaključila nekaj pomembnih projektov, ki omogočajo višjo stopnjo 

zanesljivosti obratovanja in lažje poslovanje družbe. Najpomembnejši realizirani projekti so: 

 nov sistem za vodenje in nadzor EES – EMS; 
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 uvedba novega poslovno-informacijskega sistema (PIS); 

 NEK 400 kV stikališče (primarna in sekundarna oprema); 

 dokončanje rekonstrukcije DV 110 kV Dravograd–Ravne; 

 RTP 110/20 kV Gorica – podprojekt 110 kV DV polje Avče; 

 RTP 110/20 kV Podvelka; 

 ostale investicije oz. obnove. 

 

Odstopanja realizacije od načrta razvoja in zamuda pri uresničevanju projektov v splošnem veljajo za 

vse objekte, za katere je bilo treba pridobiti gradbeno dovoljenje. Časovna zakasnitev je nastala že v 

fazi pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj zaradi: 

 pogostega spreminjanja zakonodaje, podzakonskih predpisov ali tolmačenja teh in uvajanja 

strožje zakonodaje po priporočilih EU, včasih tudi strožje od priporočil EU; 

 zapletenih in neusklajenih postopkov, ki nam jih je naložila zakonodaja, ter počasnih odzivov 

različnih upravnih in sodnih organov; 

 premajhne podpore s strani državnih organov pri usklajevanjih z zahtevami lokalnih skupnosti; 

 neurejenih zadev v zemljiški knjigi, nedokončanih postopkov dedovanja, nedokončanih 

postopkov denacionalizacije in neznanih lastnikov; 

 dolgotrajnih postopkov pri izvajanju javnih naročil (revizijske zahteve ponudnikov).  

 

Dodaten razlog za nastanek zamud pri rekonstrukcijah objektov je v preteklih dveh letih bil tudi 

dokazovanje ustreznosti podlage za rekonstrukcije v prostorskih aktih. Spodnji seznam investicij in 

rekonstrukcij podaja podrobnejše razloge za nastanek zamud pri realizaciji projektov v preteklem 

obdobju: 

 

Investicije: 

 RTP 400/110 kV Cirkovce; prim. + sek. oprema 
Projekt zamuja, ker je v teku pridobivanje okoljevarstvenega soglasja za DV in RTP. Ker je v 

tem postopku prišlo do znatnega zamika (več kot eno leto), je Eles aktivnosti pri izdelavi 

projektne dokumentacije moral začasno zaustaviti, ker okoljevarstveni pogoji vplivajo na 

tehnične rešitve v dokumentaciji za razpis. 

 Priključni DV 220 kV in priključna polja v RTP Metal Ravne 
Na zahtevo Ministrstva za okolje in prostor (MOP) je bilo potrebno dopolniti pobudo z dodatno 

različico poteka priključnega 220 kV DV. Odločitev o prihodnjem obratovanju obstoječe RTP 

Železarna Ravne je bila sprejeta junija 2016.    

 DV 110 kV Koper–Izola–Lucija; DV + kbV + ZOK + polja 

25. 3. 2015 je bil podaljšan rok izvedbe, in sicer namesto leta 2018 je bilo za realizacijo 

odobreno leto 2022. Izvedba projekta je v veliki meri odvisna od realizacije Darsove izgradnje 

odseka hitre ceste Jagodje–Lucija, zaradi česar časovnih in finančnih podatkov ni možno 
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natančneje definirati. Realizacija projekta se mora prilagajati dinamiki in sofinanciranju podjetja 

DARS. DPN za del trase 110 kV kablovod v mestni občini Koper pa je v fazi izdelovanja. 

 RTP Beričevo – izgradnja transformacije 110/20 kV za potrebe lastne rabe 
Zaključek projekta se je prestavil zaradi razveljavljenega in ponovljenega javnega razpisa za 

110/20 kV kabelske sisteme. 

 RTP Plave v HE Plave 
Zamuda na projektu je nastala zaradi pritožb neizbranega ponudnika za gradbena dela na 

Državno revizijsko komisijo. Pogodba za gradbena dela je bila tako podpisana pet mesecev 

kasneje, kot je družba ELES planirala. 

 RTP TE Trbovlje 

Vsebina projekta se je zaradi ukinitve proizvodnje in odjema električne energije na lokaciji RTP 

TE Trbovlje spremenila. Glede na aktualne razmere na trgu z električno energijo in likvidacijo 

družbe TE Trbovlje signala za nadaljnji razvoj lokacije v TE Trbovlje ni več. Posledično Eles 

preučuje možnost ukinitve stikališča na lokaciji RTP TE Trbovlje in vzpostavitve ustrezne 

prevezave daljnovodov.  

 
Rekonstrukcije: 

 DV 220 kV Divača–Padriciano; zamenjava faznih vodnikov 
Izvedba zamenjave vodnikov je terminsko prestavljena zaradi dogovorov s TERNO. Namen 

menjave faznih vodnikov je namreč povečanje prenosne zmogljivosti, ki mora biti obojestransko 

dogovorjena oz. usklajena. 

 DV 2 x 110 kV Gorica–Divača; DV + OPGW 

Projekt nadzemnega voda (brez Renč) je v obratovanju. Potrebno je pridobiti še popolno 

gradbeno dovoljenje, ki kasni zaradi lastniške problematike. 

 DV 2 x 110 kV Dravograd–Ravne (I in II) + OPGW 

DV je zgrajen in v obratovanju od 11. 11. 2016. Rok za izvedbo projekta je podaljšan zaradi 

dokončanja antikorozijske zaščite, ki se ne more izvajati v zimskem času. 

 DV 2 x 110 kV Doblar–Gorica (DV + OPGW) 
DV, vključno s kablovodom, je zgrajen in v obratovanju. Po prejetem popolnem gradbenem 

dovoljenju, ki se zaradi lastniške problematike še ne da zaključiti, bo potrebno pridobiti še 

uporabno dovoljenje. 

 DV 2 x 110 kV Brestanica–Hudo; DV + OPGW 
Zaradi stanja upravno-pravne problematike na trasi DV je prišlo do zakasnitve izvajanja 

projekta, zato je bil projekt razdeljen v dve fazi. Za prvo fazo je družba ELES že pridobila 

gradbeno dovoljenje, vendar le-to še ni pravnomočno zaradi pritožbe lastnikov. V drugi fazi 

gradnje pa se je investitor odločil, da se izvedejo postopki DPN in gradbena dovoljenja. 

 DV 2 x 110 kV Dravograd–Velenje; obešanje drugega sistema + OPGW 
Rekonstrukcija DV je izvedena v celoti. Projekt ostaja odprt zaradi premika DV iz naselja na 

zadnjem odseku od SM 125 do RTP Velenje. Za prestavitev oz. izvedbo kbV je sprejet DPN 
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skupaj s 3. razvojno osjo. Izgradnja kbV je odvisna od izgradnje ceste, saj je le-ta umeščen v 

cestna telesa. 

 DV 2 x 110 kV Divača–Pivka–Ilirska Bistrica; DV + DV polja 
V letu 2015 je Eles podaljšal rok izvedbe na leto 2022. Obnova DV naj bi se izvajala na podlagi 

Uredbe o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Uradni list RS, št.125/04, 

71/09 in 17/14 – EZ1). Upoštevajoč na možno spremembo gradbene zakonodaje in pa tudi 

navedene uredbe, lahko pride do spremembe in dodatnih postopkov pri pridobivanju upravnih 

dovoljenj in s tem posledično do zamika izvedbe obnove DV. 

 DV 2 x 110 kV Maribor–Cirkovce 
Zaradi ponovitve javnega naročila so se aktivnosti na projektu zamaknile v leto 2017 in 2018. V  

drugi polovici leta 2017 se bo začelo z gradbenimi deli, v letu 2018 pa sledi zaključek projekta. 

 DV 2 x 110 kV Ormož–Ljutomer 
Predmetni DV ni bil zajet v sklopu Uredbe o prevzemu 110 kV omrežja in je še vedno v lasti 

Elektro Maribor. 

 DV 110 kV Gorica-Solkan, sanacija SM 
Projekt zamuja zaradi nerešene lastniške problematike. 

 RTP 110/35/20 kV Tolmin – zamenjava VN + sek. opreme 
Do terminskega zamika je prišlo zaradi usklajevanja obsega obnove z Elektro Primorska. 

Pojavila se je namreč potreba po dodatnih poljih, v kolikor bi Elektro Primorska širila svoje 110 

kV omrežje na tem delu. Kasneje se je pokazalo, da razširitev ni potrebna. Projekt je sedaj v 

izvajanju v prvotnem obsegu. 

 TP 110 kV Karbid, obnova 

Izvedba projekta se je časovno zamaknila zaradi spremembe projekta (vgradnja močnostnih 

napetostnih TR za napajanje lastne rabe) ter zamenjave dotrajane strelovodne vrvi na 

priključnih DV. Postopki nabave opreme in materiala so dolgotrajni, kar tudi vpliva na realizacijo 

projekta. 

 RTP Ajdovščina – obnova sekundarne opreme 

Ob pregledu stanja sekundarne opreme je bila ugotovljena potreba tudi po obnovi  primarne 

opreme. Aktivnosti na projektu so preložene do končne odločitve o celotnem obsegu 

rekonstrukcije. 

 Rezervni center vodenja na lokaciji RTP Maribor 
Projekt je bil prestavljen zaradi zamaknitve projekta »Izgradnja novega republiškega centra 

vodenja EES« v Beričevem, saj novi rezervni center vodenja ni potreben, v kolikor se republiški 

center vodenja ne preseli v Beričevo. 

 RTP Krško DES (obnova sekundarne opreme) 

Postopek revizije in spremembe vladne Uredbe o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in 

prenosni sistem (Ur. list RS, št. 35/2015 z dne 2. 5. 2015) je v teku, zato se je izvedba 

elektromontažnih del in dokončanje projekta obnove sekundarne opreme v 110 kV DV poljih 

RTP 110/20kV Krško DES zamaknila na kasnejšo izvedbo. 
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 RTP Trnovlje (obnova sekundarne opreme) 

Projekt je po odločitvi družbe ELES ustavljen in se formalno zaključuje. 

 DV 110 kV Trbovlje–Brestanica, zamenjava faznega vodnika z OPPC 

Oktobra 2014 je bila sprejeta sprememba na projektu, in sicer da se zaradi težav na OPPC 

(optičnem faznem vodniku) kablu izvede montaža OPGW kabla od portala Trbovlje do SM43. 

Omenjeno se je realiziralo v letu 2016. Po izvedbi montaže OPGW pa se je izkazalo in dokončno 

odločilo, da OPPC kabel ne bo možno uporabljati za prenos podatkov, zato se v letu 2017 

pripravlja reklamacija le-tega, zaradi česar se bo izvedba projekta zamaknila do konca leta 

2017. 

 

6.2 NABOR NAČRTOVANIH OBJEKTOV V PRENOSNEM OMREŽJU ZA 

OBRAVNAVANO OBDOBJE  

6.2.1 Izhodišča za nabor obnovitvenih in novih investicij 

Vse investicije v prenosno omrežje RS, ki jih družba ELES načrtuje v prihajajočem desetletnem obdobju, 

so pripravljene kot rezultat lastnih in zunanjih študij o potrebah po novi prenosni infrastrukturi, 

upoštevajoč stanje omrežja, potrebo po tehnoloških prenovah v objektih prenosnega omrežja, potreb 

proizvajalcev ter odjemalcev električne energije, kriterijev za zanesljivo in varno obratovanje 

prenosnega omrežja, mednarodnih sporazumov in mednarodnih pogodb. 

 

Poleg navedenega so pri izdelavi nabora obnovitvenih in novih investicij za obdobje 2017–2026 

upoštevane še naslednje splošne smernice načrtovanja: 

 nove povezave s sosednjimi EES zaradi povečanja tranzitnih sposobnosti slovenskega EES 

in s tem odpravljanja ozkih grl v prenosnem omrežju Slovenije; 

 obvladovanje pretokov moči z vgradnjo prečnih transformatorjev; 

 zagotovitev ustreznih napetostnih razmer v celotnem EES Slovenije; 

 zagotovitev zanesljivega ter varnega obratovanja v skladu s priporočili in kriteriji ENTSO-E; 

 uvajanje tehnologij pametnih omrežij za boljšo izkoriščenost obstoječe infrastrukture in kot 

odgovor na spremenjene razmere v omrežju ter za doseganje ustrezne stabilnosti in 

učinkovitosti EES pri zadostitvi evropskih energetskih zahtev. 

 

6.2.2 Prioriteta novih in rekonstruiranih prenosnih objektov 

Nabor novo načrtovanih in rekonstruiranih prenosnih objektov je v nadaljevanju predstavljen po prioriteti, 

glede na posamezne napetostne nivoje in vrste objektov, za zagotavljanje varnega in zanesljivega 

obratovanja EES Slovenije. Višja prioriteta pomeni, da bo projekt zgrajen prej, stopnja prioritete pa 

temelji na vplivu posameznega projekta na zanesljivost. 
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400 in 220 kV povezave: 

 DV 2 x 400 kV Cirkovce–Pince; 

 DV 2 x 220 kV Zagrad–Ravne. 

 

Dodatno se razmišlja o investiciji v okviru prehoda 220 kV prenosnega omrežja na 400 kV napetostni 

nivo ter o novi enosmerni HVDC povezavi Slovenija–Italija. Oba projekta sta v študijski fazi, njuna 

realizacija pa je odvisna od tržnih razmer in doseganja ustreznega nivoja družbene blaginje.  

 

400 in 220 kV RTP ter TR: 

 Kompenzacijske naprave v RTP Divača, Beričevo in Cirkovce (sklop projekta SINCRO.GRID); 

 RTP 400 kV Cirkovce (povezan z investicijo 400 kV Cirkovce–Pince); 

 RTP 220/110 kV Ravne; 

 drugi TR 400/110 kV v RTP Divača; 

 TR 400/110 kV v RTP Podlog; 

 TR 220/110 kV v RTP Divača; 

 TR 400/110 kV v RTP Beričevo; 

 TR 220/110 kV v RTP Podlog. 

 

110 kV povezave: 

 DV 2 x 110 kV Divača–Gorica (Renče); 

 DV 2 x 110 kV Dravograd–Velenje (obešanje drugega sistem); 

 DV 2 x 110 kV Brestanica–Hudo; 

 DV/kbV 110 kV Koper–Izola–Lucija; 

 DV 2 x 110 kV Divača–Pivka–Ilirska Bistrica; 

 DV 2 x 110 kV Divača–Koper. 

  

110 kV RTP in TR: 

 Hranilniki električne energije v RTP Okroglo in Pekre (sklop projekta SINCRO.GRID); 

 RP 110 kV Hudo; 

 RTP 110/20 kV Slovenska Bistrica; 

 RTP 110/20(35) kV Pekre; 

 RTP 110/20 kV Tolmin; 

 RTP 110/20 kV Plave; 

 RTP 110/20 kV Velenje. 
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Sekundarna oprema  

Sekundarno opremo sestavljajo sistemi vodenja, zaščite in meritev. Iztekajoča se življenjska doba in 

zastarela tehnologija močno vplivata na zanesljivost sistemov, poleg tega pa je onemogočena fizična in 

funkcionalna posodobitev. Rekonstrukcije sekundarnih sistemov so uvrščene v razvojni načrt skupaj z 

rekonstrukcijami objektov ali pa samostojno. Samostojne rekonstrukcije sekundarne opreme so 

predvidene v objektih RTP Krško, RTP Okroglo, RTP Vrtojba, RTP Kidričevo, RTP Pivka, HE Vrhovo, 

HE Boštanj in RTP Koper.  

 

Poleg tega bo potrebno zaradi prevzema večjega števila objektov od podjetij proizvodnje, distribucije in 

direktnih odjemalcev, skladno z EZ-1 [1] in Uredbo o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in 

prenosni sistem (Ur. l. RS, št. 35/15) [39], in zaradi vključevanja v sisteme vodenja družbe ELES planirati 

tudi takojšnje nujne prilagoditve. Hkrati pa bo v nadaljevanju potrebno obnoviti objekte, kjer je 

sekundarna oprema iztrošena ali tehnološko preveč zastarela. Rekonstrukcije sekundarnih sistemov 

bodo potrebne v ČHE Avče, RTP Idrija, HE Formin, TE Šoštanj, HE Doblar, HE Vuzenica, RTP Jeklarna 

(Acroni), HE Ožbalt, HE Vuhred, RTP Rače, RTP Dekani, TE-TO Ljubljana, HE Dravograd, HE 

Medvode, RTP Sežana, RTP Domžale, RTP Ruše in RTP Ptuj. 

 

6.2.3 Implementacija 35. člena EZ-1 – prevzem 110 kV PO v lasti drugih 

družb 

Skladno s tretjim energetskim svežnjem zakonodaje in z Direktivo EU št. 2009/72 ES [3], ki jo je 

Slovenija prenesla v svoj pravni red, je zahteva, da mora biti sistemski operater tudi lastnik infrastrukture 

PO. Skladno z EZ-1 [1] so gospodarske družbe, ki imajo v lasti visokonapetostno 110 kV PO, dolžne v 

treh letih od uveljavitve EZ-1 [1] s pogodbo odplačno prenesti na Eles lastnino in druge obligacijske ali 

stvarne pravice na omrežju, določene z Uredbo o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni 

sistem [39]. 

 

Eles bo tako dolgoročno moral prevzeti dele 110 kV PO, ki še niso v njegovi lasti, pri čemer bo zaradi 

omejenih finančnih sredstev in zmožnosti 110 kV PO prevzemal in uvrščal v svoje razvojne načrte 

skladno s prioritetami. Realizacija prevzema 110 kV omrežja bo obenem pomenila porabo sredstev, 

namenjenih za druge predvidene investicije, dodatne stroške delovanja in vzdrževanja, amortizacije, 

rekonstrukcije prevzetih delov omrežja in dodatne človeške vire.  

 

Družba ELES je v letih 2015 in 2016 že naredila prve odkupe 110 kV prenosnih naprav (ČHE Avče in 

pripadajoči DV, stikališče HE Vrhovo, stikališče HE Boštanj, stikališče HE Krško, RTP Sežana, RTP 

Dekani in RTP Idrija). Obenem je družba na Ministrstvu za infrastrukturo in Ministrstvu za finance podala 

pobudo v okviru spremembe EZ-1 s podaljšanjem roka s 3 na 8 let. Kljub pobudi Eles v letu 2017 sicer 

načrtuje nadaljevanje prevzema 110 kV prenosnih naprav, katerih cenitve bodo enake ali nižje od 

trenutnih knjigovodskih vrednosti teh naprav. Na Ministrstvo za infrastrukturo je bila s strani Elesa 

posredovana planska vrednost v višini 50,6 mio EUR.  
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6.3 NABOR DRUGIH VIDNEJŠIH INVESTICIJSKIH VLAGANJ  

6.3.1 Projekt SINCRO.GRID 

Projekt SINCRO.GRID je evropski projekt skupnega interesa (PCI) s področja pametnih omrežij. 

Sistemski operaterji prenosa in distribucij dveh sosednjih držav Slovenije in Hrvaške (ELES, HOPS, 

SODO in HEP-ODS) so ta projekt zastavili za reševanje težav s prenapetostmi v prenosnem omrežju in 

zmanjševanjem kapacitet za sekundarno rezervo. Projekt obsega sistemski pristop za spopadanje z 

aktualnimi razmerami v EES, ki so posledica podpore vključevanju OVE, doseganja energetsko-

okoljskih ciljev EU, zmanjševanja porabe električne energije po krizi, zmanjševanja konvencionalnih 

virov električne energije za podporo EES in sistemske storitve ter močne povezanosti sosednjih 

kontrolnih blokov. 

 

Projekt pametnih omrežij SINCRO.GRID ponuja inovativno sistemsko integracijo zrelih tehnologij, ki bo 

s sinergijo koristila tako elektroenergetskima sistemoma Slovenije in Hrvaške kakor tudi državam v regiji. 

Vgrajene bodo kompenzacijske naprave, napreden sistem za ugotavljanje meja obratovanja, sistem 

hranilnikov električne energije, integracija distribuiranih virov obnovljive energije in virtualni čezmejni 

kontrolni center s pripadajočo ITK infrastrukturo.  

 

Vrednost celotnega projekta vseh štirih partnerjev je 88,5 mio evrov, delež družbe ELES znaša 59,3 mio 

evrov, pri čemer je SINCRO.GRID grozd petih projektov. Štirje so vezani na posamezno tehnologijo 

(kompenzacijske naprave, hranilniki, SUMO, virtualni čezmejni center vodenja), en projekt pa je 

koordinacijski. Projekt se izvaja od leta 2015 in se bo zaključil v letu 2021.  

 

6.3.2 Projekt slovensko-japonskega partnerstva (projekt NEDO) 

Predstavniki Vlade RS in Elesa ter Japonska agencija za napredno energetiko in razvoj industrijske 

tehnologije (NEDO) in družba Hitachi so v novembru 2016 podpisali uradne sporazume o začetku 

sodelovanja v okviru slovensko-japonskega partnerstva. Projekt NEDO je namenjen vzpostavitvi 

naprednih sistemov vodenja in obratovanja omrežja, ki v učinkovito celoto povezuje vse napetostne 

nivoje EES in katerega namen je izrabiti razpoložljive vire z vseh napetostnih nivojev za učinkovito 

delovanje celovitega EES. Vsebinski poudarek projekta je na sekundarni regulaciji napetosti s 

sistemskimi hranilniki električne energije, regulaciji napetosti in vključevanju aktivnega odjema. 

Vključitev projekta v razvojni načrt prenosnega omrežja je potrdilo tudi Ministrstvo za infrastrukturo RS. 

 

6.3.3  Tehnološko središče Eles Beričevo 

Družba ELES je za gradnjo Tehnološkega središča Eles Beričevo v letu 2012 pridobila pravnomočno 

gradbeno dovoljenje in projektno dokumentacijo za izvedbo, izvedena pa so bila tudi pripravljalna dela 

za pripravo gradbenega zemljišča. Zaradi optimizacije stroškov se je Eles odločil za fazno gradnjo, ki 
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omogoča različen investicijski obseg gradnje ter zagotavlja nemoteno obratovanje in brezprekinitven 

prehod iz starih v nove prostore. Gradnja je predvidena v sedmih fazah, za katere bo družba ELES 

pridobivala ločena uporabna dovoljenja. 

 

Družba ELES bo z izvedbo 1. faze investicije dosegla naslednje zastavljene cilje: 

 nadomestitev dotrajanega objekta v Beričevem, ki potresno ni varen in bi njegova prenova bila 

stroškovno previsoka; 

 preselitev dela zaposlenih z lokacije Hajdrihova 2 na novo lokacijo v Beričevo, s čimer bodo 

zagotovljeni poslovni prostori za nove zaposlene zaradi prevzema 110 kV omrežja; 

 preselitev Centra za infrastrukturo prenosnega omrežja Ljubljana iz dotrajane stavbe v 

Beričevem v nove prostore; 

 preselitev diagnostično-analitskega centra iz RTP Kleče v nove prostore; 

 izboljšanje učinkovitosti ter racionalizacija poslovanja in 

 izboljšanje pogojev dela za zaposlene. 

 

V 2. fazi Eles predvideva izgradnjo prostorov za vzpostavitev republiškega in območnega centra 

vodenja, s čimer bo Eles na lokaciji najpomembnejše razdelilno transformatorske postaje RTP Beričevo 

lahko: 

 zagotovil bistveno višji nivo zanesljivosti obratovanja EES, tako z vidika zanesljivosti delovanja 

tehničnih sistemov daljinskega vodenja kot z vidika zagotavljanja fizične varnosti samega 

objekta; 

 zmanjšal tveganja, povezana z obstoječo lokacijo Hajdrihova 2 in obstoječimi neustreznimi 

objekti; 

 zmanjšal število izpadov EES; 

 hitreje odpravljal havarije na prenosni infrastrukturi zaradi izboljšane logistike v novem Centru 

vzdrževanja za področje osrednje Slovenije; 

 pridobil dodatne površine, ki predstavljajo možnost nadaljnjega razvoja dejavnosti družbe 

ELES. 

 

6.3.4 Vzpostavitev diagnostično-analitskega centra  

Za učinkovito upravljanje s fizičnimi sredstvi je Eles v letu 2015 v RTP Kleče vzpostavil diagnostično-

analitski center. Z vzpostavitvijo in implementacijo obstoječih tehničnih informacijskih sistemov se je 

tako začel izvajati del zastavljenih namenskih ciljev: 

 učinkovita podpora upravljanju s sredstvi, vzdrževanju, izvajanju investicij in umeščanju v 

prostor; 

 vrednotenje življenjskih ciklov naprav in preostale življenjske dobe; 

 spremljanje tehničnega stanja naprav; 

 koncentriranje obstoječih tehničnih informacijskih sistemov; 
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 učinkovitejša priprava vzdrževalnih procesov; 

 načrtovanje sredstev za izvajanje vzdrževalnih del; 

 delno izvajanje ekonomsko-tehničnih analiz in statistik s področja delovanja, izkoriščenosti in 

kakovosti naprav; 

 izdelava ustreznih poročil. 

 

V sklopu 2. faze projekta bo družba ELES izvedla razširitve programskih vsebin z nadgradnjami 

obstoječih tehničnih IS – uvedba indeksa tehničnega stanja naprav AHI, načrtovane so integracije z 

nekaterimi drugimi tehničnimi sistemi. Razširitev vsebin bo prav tako zajemala uvedbo novih analitsko-

statističnih orodij za upravljanje s sredstvi (metodologija vrednostno vodenega vzdrževanja VDM). 

 

6.3.5 Hranilniki električne energije 

Tehnološki razvoj na področju naprednih tehnologij za shranjevanje električne energije ponuja rešitve 

tudi na področju obratovanja elektroenergetskih sistemov. Hranilniki lahko nudijo različne sistemske 

storitve in s tem podpirajo dolgoročne cilje energetske politike EU, ki temelji na OVE, kar pa od 

elektroenergetskih sistemov zahteva večjo fleksibilnost predvsem na področju regulacije frekvence. 

 

Eles se na teh področjih srečuje s težavami predvsem na področju sekundarne regulacije delovne moči 

in frekvence, za katero v slovenskem EES ni zadostnih količin rezerv, kakovost izvajanja te storitve pa 

je nezadostna, predvsem zaradi tehničnih omejitev proizvodnih virov. Pri iskanju rešitev za tovrstne 

težave se je Eles osredotočil na sodobne baterijske hranilnike električne energije in si je zastavil 

dolgoročni cilj vgraditi hranilnike električne energije, ki bi sodelovali v sekundarni regulaciji frekvence. 

Slednji lahko na račun visokih gradientov delovne moči predvsem pripomorejo k izboljšanju kakovosti 

izvajanja regulacije frekvence. Poleg tega hranilniki, vključeni v sekundarno regulacijo frekvence, 

zmanjšajo hitre spremembe (nihanja) delovne moči na obstoječih enotah, vključenih v sekundarno 

regulacijo frekvence, kar ugodno vpliva na njihovo življenjsko dobo. 

 

Baterijski hranilniki električne energije so ena izmed pomembnejših gradnikov mednarodnega projekta 

pametnih omrežij SINCRO.GRID, v katerega so poleg družbe ELES vključeni še SODO in hrvaška 

operaterja prenosnega in distribucijskega sistema (HOPS in HEP-ODS). V okviru tega projekta si Eles 

prizadeva vgraditi 10 MW naprednih baterijskih hranilnikov v tehnologiji litijevih ionov. Poleg projekta 

SINCRO.GRID pa je vgradnja baterijskih hranilnikov načrtovana tudi v projektu slovensko-japonskega 

partnerstva NEDO. 

 

6.3.6 Kompenzacijske naprave za regulacijo napetosti 

Kompenzacijske naprave za regulacijo napetostnega profila predstavljajo v svetu alternativno rešitev za 

zagotovitev ustreznega napetostnega profila oz. njegove optimizacije. Rešitev je odgovor na vse 

pogostejše pomanjkanje ustreznih sistemskih storitev, ki so jih v preteklosti praviloma zagotavljali 
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konvencionalni proizvodni viri in ki jih v sedanjem času iz obratovanja izrinjajo drugi viri, nezmožni 

nudenja sistemskih storitev. Tovrstni pojav je močno prisoten tudi v prenosnem sistemu Republike 

Slovenije, zaradi česar si je družba ELES zastavila cilj dolgoročnega avtonomnega obvladovanja 

napetostnega profila z lastnimi viri in s koordiniranim vodenjem teh virov, s čimer bo moč tudi zagotoviti 

njihovo koordinirano in optimalno obratovanje. Konceptu vgradnje kompenzacijskih naprav je Eles v 

preteklosti namenil veliko aktivnosti, realizacija koncepta pa bo izvedena v okviru evropskega 

mednarodnega projekta SINCRO.GRID. 

 

6.4 RAZVOJNO RAZISKOVALNE AKTIVNOSTI DRUŽBE ELES  

6.4.1 Projekt FutureFlow 

Projekt FutureFlow je raziskovalni projekt, ki ga koordinira družba ELES in je v celoti financiran iz 

programa Obzorje 2020. Eles je s prevzemom koordinacije naredil enega največjih korakov k 

prepoznavnosti družbe na področju raziskav in razvoja v Sloveniji in EU. Projekt se izvaja v obdobju od 

leta 2016 do 2019, pri čemer proračun projekta znaša 13 mio EUR in vključuje 12 partnerjev iz osmih 

držav. Projekt se s svojimi vsebinami uvršča na področje pametnih omrežij in integracije trgov z 

električno energijo, pri čemer je cilj zasnovati in pilotno testirati regionalno platformo, ki bo omogočala 

naprednim in angažiranim odjemalcem ter razpršeni proizvodnji dostop do čezmejnega trga z izravnalno 

energijo in ponujanje storitev za potrebe redispečiranja.  

 

Izzivi, ki jih rešuje projekt FutureFlow, so večnivojski in obsegajo celotno vrednostno verigo od 

odjemalca preko agregatorja do sistemskega operaterja ter sežejo čez mejo, saj je treba oblikovati 

mehanizme in razviti orodja, ki bodo omogočala trgovanje s storitvami na evropski ravni. Projekt bo na 

nivoju odjemalcev pripravil ustrezne tehnične in finančne mehanizme, da bo storitev postala zanimiva 

za vsakega uporabnika, medtem ko bo na nivoju trga z električno energijo vzpostavil mehanizme za 

trgovanje s storitvami, vključujoč specifiko in omejenost dometa storitev. Velik izziv glede na zahtevnost 

storitev na nivoju sistema bo predstavljala tudi vzpostavitev pravil in orodij za izmenjavo storitev na 

evropski ravni. Projekt FutureFlow pa bo tudi na nivoju informacijskih tehnologij zagotovil zanesljiv 

pretok informacij med deležniki, kar v preteklosti še ni bilo doseženo. 

 

6.4.2 Projekt MIGRATE 

Na projektu MIGRATE zavzema Eles vlogo koordinatorja delovnega sklopa 5, katerega glavni cilj je 

razviti simulacijsko platformo za preučevanje ukrepov, povezanih z izboljšanjem kakovosti električne 

energije (EE) v omrežjih z visokim deležem naprav, ki temeljijo na energetski elektroniki, z namenom 

da se zagotovita varno delovanje omrežja in ustrezna kakovost oskrbe uporabnikov omrežja. 

Predvideva se, da bo izboljšanje kakovosti EE doseženo z ustrezno regulacijo naprav z močnostno 

elektroniko, ki bodo tako postale del rešitve in ne bodo ostale samo del problema. 
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6.4.3 Projekt BioEnergyTrain 

Projekt BioEnergyTrain sodi v sklop programa Obzorje 2020 in povezuje 15 partnerjev iz šestih 

evropskih držav. Vrednost celotnega projekta znaša nekaj manj kot 3,8 milijona evrov (od tega Eles 

110.625 evrov) in ga Evropska komisija financira v celoti (100 % nepovratna sredstva). 

 

Projekt se je začel izvajati 1. 5. 2015 in bo trajal do 30. 4. 2019 (48 mesecev). Poudarek projekta bo na 

združevanju visokošolskih ustanov, raziskovalnih centrov, strokovnih združenj in predstavnikov 

industrije, ki se pri svojem delu srečujejo z obnovljivimi viri energije (OVE) in vključevanjem le-teh v 

energetske sisteme stavb, naselij in regij. Eles bo aktiven predvsem na področju oblikovanja foruma 

vseh zainteresiranih deležnikov s področja OVE, fakultet, industrije in javnega sektorja. Forum bo 

namenjen izmenjavi informacij o izobraževalnih potrebah in izmenjavi znanja ter izkušenj s področja 

OVE. Hkrati bo naslavljal področje energetske pismenosti študentov za doseganje trajnostnega in 

odgovornega načrtovanja in odločanja glede reševanja svetovnih energetskih vprašanj. Poudarek bo 

na regionalnem osveščanju na temo »Razvoj in uporaba OVE za energetsko neodvisnost Evrope«. 

 

6.5 RAZVOJNE USMERITVE DRUŽBE ELES PO POSAMEZNIH 

TEHNOLOŠKIH PODROČJIH  

6.5.1 Razvojne usmeritve za DV in RTP  

V zadnjih 20-tih letih in še posebej po deregulaciji EES ter zaradi novih zahtev po boljšem izkoriščanju 

obstoječih energetskih koridorjev se je veliko spremenilo v razvoju tehnologij in tudi miselnosti glede 

izbora vodnikov za nove nadzemne vode. 

 

Vodniki za 400 kV nadzemne vode so v različnih evropskih državah izbrani različno, odvisno od 

kriterijev, ki so jih izbrale posamezne države. Posamezne države povečini razmišljajo o uporabi 

vodnikov z večjim prerezom za nove načrtovane 400 kV DV, pri čemer je z upoštevanjem dejanskih 

energijskih izgub, ki so vezane na število obratovalnih ur in kriterij vpliva na okolje, izbran optimalni 

presek vodnika. Dosedanji preseki vodnikov 400 kV so bili v preteklosti v RS dobro izbrani po razvojno 

predvidenih podatkih (2 x Al/Fe 490/65). Današnja ocena pa je, da je najoptimalnejša izbira vodnik 3 x 

Al/Fe, 3 x 550/70. Raziskave, ki tečejo v zvezi z optimalnim prerezom vodnika, analizirajo optimalne 

razporeditve glede na okoljske zahteve in možnosti električno-mehanskih lastnosti novih materialov za 

vodnike. 

 

Na podlagi ENTSO-E in drugih dokumentov je mogoče zaključiti, da v RS še niso nastopile razmere, ki 

bi dokazovale potrebnost kabelskih izvedb 220 ali 400 kV povezav. V tujini so kabelske izvedbe 

imenovanih napetostnih nivojev najpogosteje uporabljene pri napajanju strnjenih naselij z zelo veliko 

površinsko koncentracijo porabe električne energije. 



 
 

 

  141 

Na nivoju 110 kV PO je mogoče v prihodnosti predvidevati izvedbo posameznih odsekov v kabelski 

izvedbi. Zaradi mnogih omejitev pri uporabi kabelskih izvedb je pred njihovo uporabo nujno najprej 

preveriti tehnološke omejitve ter vplive na preostalo prenosno omrežje, nato preveriti vse vplive na okolje 

in prostor ter nato še zagotoviti ustrezne finančne vire, zaradi česar bo tudi v prihodnje izgradnja 110 kV 

PO v kabelski obliki le izjemoma. Pri zagotavljanju finančnih virov iz omrežnine je nujno zagotavljati 

izpolnjevanje enakih standardov na celotnem ozemlju RS ali pa pridobiti dodatna sredstva s strani 

pobudnikov kabliranja, tj. s strani občine ali krajanov. 

 

Pri oceni RTP, RP so v RS še vedno v ospredju klasična stikališča z vsaj dvojnimi zbiralkami in ustrezno 

najsodobnejšo tehnično opremo. Vse bolj pogosta pa je izvedba GIS stikališč na 110 kV napetostnem 

nivoju. 

 

6.5.2 Razvojne usmeritve za sekundarne sisteme  

Načrtovano je dokončanje zamenjave vseh elektromehanskih in statičnih zaščitnih naprav z 

numeričnimi. Pri numeričnih napravah bo funkcionalnost standardiziranega postajnega vodila IEC 

61850 uporabljena tudi za prenos signalov zaščitnih funkcij, v večjih in GIS stikališčih bo vgrajena ali pa 

posodobljena zaščita zbiralnic. Povsod je načrtovana tudi vgradnja naprav za prenos kriterija distančne 

zaščite in navezave zaščitnih relejev v center za nadzor in analize delovanja zaščitnega sistema družbe 

ELES.  

 

Vsi vgrajeni numerični multifunkcijski števci bodo komunikacijsko vključeni v sistem za avtomatsko 

zbiranje in obdelavo števčnih podatkov. Na ključnih točkah sistema bo izboljšana točnost z vpisom 

korekcijskih faktorjev merilnih transformatorjev; na točkah, pomembnih za obračun sistemskih storitev, 

pa bo postopoma uvedena enominutna merilna perioda. 

 

Pri sistemih vodenja bo zaključena obnova vseh centraliziranih končnih postaj (RTU) s sodobnimi 

distribuiranimi sistemi vodenja s postajnim vodilom po standardu IEC 61850. Obnovljeni bodo tudi tisti 

distribuirani sistemi vodenja, ki bodo dosegli pričakovano življenjsko dobo. Postopoma je predviden 

prehod na uporabo druge izdaje standarda IEC 61850. 

 

6.5.3 Razvojne usmeritve za lastno rabo 

Pomemben dejavnik vsakega objekta v prenosnem sistemu so tudi razvojne usmeritve za lastno rabo. 

Tak sistem mora delovati zanesljivo, ima pa krajšo življenjsko dobo od VN naprav, zato so tudi obnova 

in zamenjave pogostejše.  

 

6.5.4 Razvojne usmeritve sistema za vodenje in nadzor EES – EMS 

Družba ELES je v septembru 2015 prevzela nov sistem vodenja SCADA/EMS in s tem zagotovila novo 

orodje, ki omogoča vodenje obratovanja EES RS in s katerim bo Eles lažje obvladoval vse procese in 
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aktivnosti, ki jih združenje ENTSO-E pričakuje od svojih članov. Sistem vodenja SCADA/EMS 

predstavlja jedro centra vodenja, vključno z območnimi centri v Beričevem, Novi Gorici in Mariboru. Z 

boljšim nadzorom nad omrežjem in uporabo natančnejših podatkov bo EES lažje obvladljiv v kritičnih in 

optimalno upravljan v normalnih obratovalnih razmerah. Nov sistem omogoča boljši nadzor tako 

domačega kot tudi sosednjih omrežij, vključitev novih virov podatkov ter uporabo številnih sodobnih 

funkcij vodenja, vključno z izmenjavo sistemskih storitev s sosednjimi operaterji, izdelavo napovedi, 

avtomatsko regulacijo napetosti in ostalega. Novi sistem SCADA/EMS vsebuje tudi vse potrebne 

elemente za podporo pametnim omrežjem.  

 

Trenutno sistem, poleg daljinskega nadzora in krmiljenja energetskih objektov prenosnega omrežja, 

omogoča tudi izvajanje sekundarne regulacije, podporo čezmejnemu sodelovanju na področju 

sekundarne regulacije, izvajanje sigurnostih analiz tako na trenutnem kot tudi na planiranem stanju 

omrežja, napredno regulacijo prečnega transformatorja v Divači in napovedovanje obremenitve omrežja 

s pomočjo naprednih algoritmov in vzorcev iz preteklosti. 

  

V prihodnosti družba ELES načrtuje nadgradnjo sistema za podporo procesom pri izvajanju terciarne 

regulacije, razbremenjevanja omrežja na strani bremen, optimizacijo napetostnega profila omrežja, 

optimizacijo izgub v omrežju ter druge zahtevane funkcionalnosti za potrebe čezmejnega sodelovanja 

pri projektih s področja pametnih omrežij. 

 

6.5.5 Lastni razvoj in inovacije na področju pametnih omrežij 

Družba ELES aktivno preučuje in razvija možne rešitve, ki bi v okviru uvajanja koncepta pametnih 

omrežij lahko prispevale k izpolnjevanju poslanstva družbe. Usmeritev družbe ELES na tem področju je 

tako prvenstveno usmerjena v tehnično-ekonomsko upravičene projekte z naslednjih področij: 

 SUMO (Sistem za ugotavljanje meja obratovanja) – projekt na celosten način povezuje 

tehnologijo DTR (Dynamic Thermal Rating) z N in N-1 analizami; operaterju prenosnega 

omrežja bo na pregleden način podal oceno prenosnih zmogljivosti glede na trenutne in 

napovedane atmosferske razmere ter obremenitev EES. Ocenjene prenosne zmogljivosti bodo 

prenesene tudi v modele omrežja za napoved prihodnjih obratovalnih stanj. Implementiran bo 

modul za ugotavljanje pojava žledenja vzdolž tras in alarmiranje operaterja v centru vodenja. 

Dodatno za preprečevanje žledenja Eles načrtuje razširitev sistema z modulom za optimalno 

prerazporeditev pretokov moči v omrežju s prerazporeditvijo generacije moči in topološkimi 

ukrepi. 

 DSM (ang. Demand Side Management); upravljanje s porabo – povezovanje porabnikov, ki 

so pripravljeni prilagoditi svojo porabo glede na potrebe sistemskega operaterja, bo razširilo 

spekter možnih ponudnikov sistemskih storitev; DSM predstavlja okolju prijazno alternativo 

konvencionalnim virom električne energije. V družbi ELES intenzivno stremimo k ukrepom, 

povezanimi z upravljanjem odjema, saj je potencial, ki ga predstavlja prilagajanje odjema, 

pomemben dejavnik pri zagotavljanju sigurnosti obratovanja in izravnavi EES. Rešitve oz. 
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ukrepi izkoriščanja potenciala upravljanja prilagajanja odjema, ki so bili izvedeni oz. so v 

izvajanju, so sledeči: 

o vključitev odjemalcev električne energije ter manjše razpršene vire v portfelj sistemskih 

storitev v letu 2014 in nadaljnja uporaba; 

o projekt eBADGE – pionirski projekt prilagajanja odjema v Sloveniji, katerega rezultate 

sistemski operater in preostala podjetja že udejanjajo v praksi;  

o projekt FutureFlow – projekt na mednarodnem nivoju, kjer Eles skupaj s partnerji išče 

rešitve in spodbuja odjemalce ter razpršeno proizvodnjo k zagotavljanju fleksibilnih 

storitev za potrebe EES. 

 WAMPAC (ang. Wide Area Measurement, Protection and Control System) – WAMPAC bo 

operaterju preko naprednih merilnikov PMU omogočal jasen in pregleden nadzor nad stanjem 

EES ter ga hkrati opozarjal na morebitna nihanja in prehodne pojave, vpliv katerih bo preko 

vnaprej določenih ukrepov zmanjšal ali izničil. Načrtovana je vzpostavitev programske platforme 

in vizualizacija napetostnih kotov kontinentalne Evrope v realnem času, ki bo preko spleta na 

voljo tudi drugim sistemskim operaterjem. 

 Izgradnja sistemske rezerve iz razpršenih virov neprekinjenega napajanja – Dizel 
električni agregati (DEA), nameščeni v RTP, sodijo med rezervne vire napajanja in 

zagotavljajo napajanje nujne lastne rabe v času, ko napajanje iz glavnega ali pomožnega vira 

ni mogoče. DEA se zaženejo samodejno nekaj sekund po izpadu napajanja in zagotavljajo več 

urno avtonomijo rezervnega napajanja za potrebe RTP. DEA, ki so v lasti družbe ELES, so ves 

čas v stanju tople pripravljenosti in dosegajo nizko število obratovalnih ur. Ker je tehnološka 

oprema v času normalnih obratovalnih stanj neizkoriščena in v statusu pripravljenosti, se lahko 

pod določenimi pogoji uporabi za druge namene. V primeru manjše tehnološke nadgradnje in 

agregacije DEA v virtualno elektrarno ter z vzpostavitvijo povezave v sistem vodenja bi se 

izkoriščenost naprav povečala, saj bi poleg svoje osnovne funkcije DEA nudili tudi terciarno 

rezervo delovne moči za regulacijo frekvence. Po uspešnem testiranju na enem DEA in po 

pridobitvi pozitivnega mnenja s strani Agencije za energijo Eles nadaljuje z aktivnostmi za 

vzpostavitev vira terciarne rezerve delovne moči iz petnajstih DEA v skupni nazivni delovni moči 

4,188 MW. Projekt bo predvidoma končan v letu 2018. 

 VRTE – virtualne elektrarne predstavljajo povezavo razpršenih virov, ki so vsak zase 

premajhni, da bi predstavljali relevantne deležnike EES; povezani v skupino, ki se imenuje 

virtualna elektrarna, pa nudijo operaterju vir sistemskih storitev. Pomemben del VRTE sta DSM 

in DEA, ki jih Eles že aktivno razvija oz. jih je v preteklosti v manjši meri tudi že uspešno 

implementiral. 

 

Za realizacijo zelo zahtevnih ciljev pametnih omrežij so nujni skupno načrtovanje, skupna gradnja in 

ustrezno povezovanje vseh subjektov v energetiki v proizvodnji, prenosu in distribuciji. Eles bi moral 

glede na znanja in izkušnje pri tem prevzeti pobudo ter vodilno vlogo koordinacije potrebnih aktivnosti 

za realizacijo konceptov pametnih omrežij in storitev. 
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Koncept pametnih omrežij bo omogočal nadaljnjo združevanje dodatnih obnovljivih energetskih virov v 

t. i. virtualne elektrarne, ki jih bo Eles lahko nadzoroval in z njihovo močjo upravljal učinkoviteje ter bolj 

transparentno do ostalih udeležencev v energetiki. 

 

6.5.6 Razvojne usmeritve informacijskih storitev 

Družba ELES je razvojne usmeritve za razvoj ITK tehnologij in storitev osnovala glede na izkušnje 

obratovanja obstoječih ITK storitev in opreme, prevzetih novih smernic tehnološkega razvoja, zahtev 

domačih in tujih regulativnih okvirjev ter zahteve poslovanja, ki jih narekujejo spremembe poslovnega 

okolja, prevzem infrastrukture na 110 kV napetostnem nivoju, uvajanje e-poslovanja, zagotavljanje 

povezljivosti naprav IoT, uvajanje novih konceptov storitev tipa MultiPlay itd. 

 

Na področju upravljanja ITK storitev Eles sledi dobrim praksam in priporočilom ogrodja ITIL, eTOM in 

agilnim metodologijam razvoja ITK storitev. Na podlagi trenutnih izkušenj in izvedenih merjenj zrelosti 

izvajanja procesov v PITK sledimo strategiji nadaljnjega razvoja upravljavskih metod in procesov, ki 

temelji na postopnem dvigu zrelosti njihovega izvajanja. Težnja aktivnosti v prihodnjem obdobju bo 

usmerjena predvsem v: 

 izboljšanje zrelosti izvajanja procesov obratovanja in tranzicije ITK storitev; 

 postopno uvajanje novih procesov oblikovanja, straškega načrtovanja in nenehnega 

izboljševanja storitev; 

 upravljanje informacijske varnosti; 

 izgradnja modela in obvladovanje sprememb poslovno informacijske arhitekture (PIA). 

 

6.5.6.1 Upravljanje in razvoj poslovnih informacijskih storitev 

Aplikacijske rešitve za potrebe poslovanja družbe ELES so osnovane na arhitekturi sistema ITK, ki 

temelji na naboru IS za upravljanje sredstev (IBM Maximo), PIS Dynamics AX, elektronski dokumentni 

sistem (Business Connect) in drugi. Omenjeni sistemi zagotavljajo podporo poslovanja in so med seboj 

funkcionalno povezani, medtem ko trendi razvoja poslovnega okolja narekujejo nove funkcionalnosti, 

večjo prilagodljivost in odprtost rešitev v smislu hitrejšega prilagajanja poslovnim potrebam. Gonilniki 

razvoja storitev v okviru PIA v prihodnjih letih bodo: 

 standardizacija vmesnikov in njihovo upravljanje z vidika poenotenja tehnološke ravni in 

zagotavljanja varnosti; 

 uvedba centralnega sistema za upravljanje dostopov; 

 izgradnja celovitega sistema upravljanja informacijske varnosti; 

 prehod na brezpapirno poslovanje; 

 neprekinjeno izvajanje ITK storitev; 

 razvoj in izvajanje storitev poslovne analitike (poslovna inteligenca); 

 izgradnja platforme za zajem, obvladovanje in analitične obdelave masovnih podatkov 

(BigData). 
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V nadaljevanju so predstavljene razvojne usmeritve pomembnejših informacijskih sistemov v družbi 

ELES. 

 

Nadgradnja poslovno informacijskega sistema (PIS) 
Družba ELES je v letu 2015 izvedla strateško vpeljavo novega PIS Microsoft Dynamics AX, ki je 

zasnovan na modernem relacijskem podatkovnem modelu z aplikativnim konceptom in omogoča 

celosten pristop k vodenju ter horizontalno podporo poslovanja podjetja. Sistem je preko integracijskih 

vmesnikov povezan z zalednimi sistemi, družba pa je že pričela izkoriščati že vgrajene možnosti za 

poslovno obveščanje in načrtovanje poslovanja, kar je tudi eden izmed strateških ciljev Elesa za obdobje 

od leta 2016 do leta 2020. V prihodnjem obdobju je predvidena postopna nadgradnja PIS, in sicer: 

 sprotne prilagoditve sistema potrebam poslovanja; 

 izgradnja vmesnika za elektronski dokumentni sistem in IS za obvladovanje služnostnih 

pogodb; 

 nadgradnja PIS na novo različico; 

 optimizacija obstoječe podpore izvajanja procesov glede na izkušnje in prakse uvedbe 

orodja v sorodnih elektroenergetskih podjetjih; 

 postopno zmanjševanje izhodiščnega odmika od standardne funkcionalnosti sistema. 

 

Nadgradnja IS za upravljanje s sredstvi 
Vzporedno z novim PIS družba ELES že vrsto let uporablja orodje IBM Maximo kot podporo vzdrževanju 

in učinkovitemu upravljanju s sredstvi, delu, orodij in storitev. Orodju je bila z reorganizacija družbe 

ELES v letu 2013 in z ustanovitvijo področja za upravljanje s sredstvi namenjena še vidnejša vloga, saj 

orodje družbi omogoča povečevanje produktivnosti, podaljševanje življenjske dobe ključnih sredstev in 

vračanje stroškov investicij. V letu 2015 je družba združila Maximo AM za podporo vzdrževanja VN 

daljnovodov in VN naprav ter Maximo ITIL za podporo IT, TK in procesom upravljanja nepremičnin v en 

sistem na enotni MS SQL podatkovni platformi in povezavo z novim PIS. S tem ima Eles dobro podlago 

za razširitev spremljanja vzdrževanja in upravljanja s sredstvi na ravni celotnega podjetja.  

Usmeritev družbe v prihodnjih letih je prehod in nadgradnja IS Maximo na novo verzijo, ki bo omogočala 

pomembne gradnike učinkovitega upravljanja s sredstvi, in sicer: 

 uvedba modulov Maximo Linear in Maximo Spatial ter povezava z geografskim informacijskim 

sistemom Elesa; 

 uvedbo indeksa tehničnega stanja naprav (indeks AHI);  

 s prenosom diagnostike instrumentnih in energetskih transformatorjev v orodje; 

 nadgradnjo modula za varstvo in zdravje pri delu; 

 povezavo z analitskim-statističnim orodjem za upravljanje s sredstvi (metodologija vrednostno 

vodenega vzdrževanja VDM); 

 prenovo, dograditev povezav s PIS, PSA mobilnim sistemom vzdrževanja, GMS (Grid 

Monitoring System) in integracijo s centralnim dokumentnim sistemom Elesa. 
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Dolgoročni cilj družbe ELES je doseči sinergijo vseh sistemov oz. storitev, saj bo ta v prihodnje 

omogočala učinkovito podporo spremenljivega poslovnega okolja družbe ELES. Novi PIS in IS Maximo 

pri tem predstavljata dva pomembna stebra za kakovostno informacijsko podporo družbi tako na 

poslovnem kot tehničnem področju. 

 

Izgradnja platforme za poslovno inteligenco in povezava vseh informacijskih virov 

Poslovna inteligenca je pomemben vidik dobrega poslovanja podjetja in je množica konceptov in metod, 

ki izboljšujejo procese poslovnega odločanja z uporabo odločitvenih sistemov na podlagi dejanskih 

podatkov. Omogoča zbiranje in analiziranje velikih količin podatkov iz različnih virov, pri tem pa je 

pomembna integriteta in poenotenje podatkov med različnimi podsistemi (MDM – Master Data 

Management). Kakovostne in pravočasne informacije predstavljajo konkurenčno prednost in pomembno 

podporo v odločitvenih procesih podjetja. Cilj družbe v naslednjih letih je zgraditi platformo za poslovno 

inteligenco, tako na nivoju »Self Service« kot na korporativni ravni, ter pospeševati uporabo različnih 

pristopov (OLAP kocke, Reporting Services, Dashboards, Big Data itd.). 

 

Cilj je tudi obstoječa podatkovna skladišča prenesti na novo tehnološko platformo (Microsoft), obenem 

pa uporabnikom ponuditi boljšo uporabniško izkušnjo, napredne funkcionalnosti ter zajem čim širšega 

vidika poslovanja podjetja v sistem poslovnega poročanja (npr. sekundarna regulacija, čezmejne 

izmenjave, sončne elektrarne in druga področja poslovanja). Podatkovna skladišča bodo dograjevana 

glede na potrebe poslovanja družbe, s čimer bodo skrbnikom poslovnih procesov zagotovljena boljša 

orodja za obvladovanje proizvodnih in podpornih procesov. 

 

Obvladovanje in analitična obdelava masovnih podatkov (BigData) 
Eles bo pri uvajanju podpore obvladovanja masovnih podatkov aktivnosti v prihodnjem obdobju usmeril 

predvsem v izgradnjo in zagotavljanje naslednjih tehnologij in analitičnih pristopov: 

 zagotavljanje tehnoloških storitev za stroškovno učinkovit zajem, vrednotenje in analizo 

masovne količine podatkov v realnem času (Hadoop, MapReduce, ipd.); 

 razvoj analitičnih metod obdelave strukturiranih in nestrukturiranih masovnih podatkov 

nepredvidljivih vsebin (metode prepoznavanja vzorcev, priprava in obdelava podatkov). 

 

Geografski informacijski sistemi (GIS1)  

V poslovanju podjetja se je v zadnjih letih kot velika podpora pri delu s prostorskimi podatki, kot so 

zemljišča, lastniki zemljišč, služnostne pogodbe, položaji in trase daljnovodov ter preostali objekti, 

uveljavil GIS1. V ta namen smo vpeljali več rešitev, ki so pokrivale vsaka svoje ožje področje. Strategija 

na področju sistemov GIS1 je usmerjena v enoten in usklajen razvoj ter v integracije s preostalimi IS. 

Zelo pomemben vidik pri tem so mednarodni standardi hranjenja, obdelave in posredovanja prostorskih 

podatkov, katerim bi morale zadostiti prihodnje rešitve. Na ta način bo GIS1 prišel do točke, ko bo poleg 

hrambe in prikazovanja geografskih podatkov omogočal tudi napredne prostorske analize in študije. Te 

so lahko izjemno koristne pri načrtovanju in vzdrževanju objektov. 
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6.5.6.2 Zagotavljanje tehnoloških storitev v informatiki 

Na področju zagotavljanja tehnoloških storitev je prihodnje delovanje družbe ELES usmerjeno 

predvsem v podporo izvajanja strategije razvoja predhodno opisanih ravni PIA in obsega: 

 izgradnjo TK omrežij in novih storitvenih platform, ki bodo zasnovana na novih tehnologijah in 

protokolih in bodo omogočala nadaljnji razvoj TK storitvenih omrežij in storitev; 

 postopno zmanjševanje heterogenosti TK infrastrukture in prehod na IP omrežja in storitve; 

 nadaljnjo izgradnjo virtualne strežniške platforme; 

 zagotavljanje infrastrukturnih storitev celovite mobilnosti; 

 poenotenje infrastrukturnih platform ter izgradnja lastnega IT oblaka; 

 izgradnjo storitvenega centra z vključenimi procesnimi, operativnimi in nadzornimi funkcijami za 

podporo uporabnikov in ITK storitev; 

 uvajanje novih ITK varnostnih rešitev. 

 

6.5.7 Razvojne usmeritve za telekomunikacijske storitve in omrežje 

Naloga telekomunikacijskega omrežja je zagotavljanje kakovostnih in zanesljivih TK storitev za lastne 

potrebe (izvajanje storitev zaščite in vodenja prenosnega EE omrežja). Telekomunikacijska omrežja 

morajo biti grajena skladno s storitvenim principom, kjer Eles zagotavlja storitve transporta in varnosti 

predvsem za potrebe notranjih in tudi zunanjih uporabnikov. Vsled vloge telekomunikacijskega omrežja 

EES kot javne kritične infrastrukture je potrebno zagotoviti avtonomnost telekomunikacijskih storitev, 

zaradi česar morajo biti omrežja in omrežne storitve v največji možni meri neodvisne od zunanjih 

operaterjev – le na tak način je namreč možno doseči 99,995 % razpoložljivost in zanesljivost omrežja 

za potrebe vodenja EES. Eles ima tako na lastni optični infrastrukturi več storitvenih platform oz. omrežij, 

ki zagotavljajo želeno pasovno širino, zmogljivost in varnost za vse storitve. 

 

Na osnovi omenjenih principov bo družba v prihodnjem obdobju razvijala naslednja TK omrežja: 

 IP/MPLS in MPLS/TP omrežja za izvajanje storitev zaščite in vodenja prenosnega EE 

omrežja; 

 DWDM omrežje za zagotavljanje potrebne zmogljivosti, razpoložljivosti in zaščite storitvenih 

omrežij. 

 

Nadgradnja obstoječih omrežij  

Telekomunikacijsko omrežje je sestavljeno iz različnih telekomunikacijskih sistemov, pri čemer vsak 

sistem sestavljajo različni omrežni elementi s tipično življenjsko dobo med 7 in 10 let. Pretekla dinamika 

gradnje tovrstnih sistemov je bila postopna, zaradi česar so posamezni TK elementi v različnih 

življenjskih ciklih, pri čemer se nekaterim že izteka življenjska doba. Družba ELES bo zagotovila 

ustrezno življenjsko dobo za vse elemente sistema in posodobitve s sodobnimi protokoli in vestniki, ki 

se s časom spreminjajo in jih zahtevajo uporabniki TK storitev. 
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Uvajanje novih TK tehnologij 

Z uvajanjem novih storitev in tehnologij v energetsko okolje (pametna omrežja, internet stvari), ki 

omogočajo boljšo produktivnost, večjo zanesljivost delovanja sistemov in centralizirano obvladovanje 

energetskega sistema, bo potrebno uvesti nove tehnologije tudi na področju komunikacij (SDN, OTN 

...). Nova omrežja bodo morala omogočati zahteve po veliki razpršenosti virov, medsebojni komunikaciji 

naprav brez posredovanja operaterjev, ob zadostni varnosti. 

 

OSS/BSS sistemi TK 
OSS/BSS sistemi predstavljajo programsko opremo, ki je preko informacijskih protokolov in vmesnikov 

povezana z nadzornimi sistemi TK omrežij. Eles bo v prihajajočem obdobju nadaljeval z aktivnostmi 

uvajanja in razvojem omenjenih sistemov, s tem pa zagotovil boljše upravljanje zmogljivosti in nadzor 

obstoječega TK omrežja ter boljšo podporo procesom načrtovanja ter razvoja novih TK omrežij. 

 

6.6 VPLIV NAČRTOVANIH INVESTICIJSKIH VLAGANJ NA REZULTATE 

POSLOVANJA, DENARNI TOK IN STANJE SREDSTEV IN VIROV 

SREDSTEV  

V tem podpoglavju je predstavljen vpliv bodočih investicijskih vlaganj družbe ELES na bodoče 

računovodske izkaze s poudarkom na naslednjih vsebinah: 

 obseg zadolženosti, zmožnost vračila najetih posojil, preostali investicijski potencial, 

 ocena potrebne višine povečanja tarif za uporabo prenosnega omrežja, 

 tveganja, povezana s finančnim položajem družbe in morebitne omejitve izvedbe načrtovanih 

investicijskih vlaganj. 

 

Družba ELES je pri izračunih računovodskih izkazov in drugih izračunih izhajala iz: 

 planiranega obsega in dinamike investicijskih vlaganj v letih od 2017 do 2026, 

 trenutnega stanja na trgu dolgoročnih posojil, 

 stanja sredstev in virov na dan 31. 12. 2015, 

 ocene računovodskih izkazov za leto 2016, 

 tehničnih vsebin in ocene računovodskih izkazov iz Srednjeročnega načrta 2017–2019; za 

izračun regulatornega okvirja in s tem povezanimi izračuni čistih poslovnih izidov je za leta od 

2020 do 2026 uporabljena obstoječa metodologija, kot jo določa Akt o metodologiji za določitev 

regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Agencija 

za energijo), 

 v letih od 2020 do 2026 je upoštevana 2 % letna rast porabe električne energije, 

 manko prihodkov iz omrežnine, izračunane na podlagi veljavnih tarif v RS, je upoštevan kot 

povečani prihodki. 
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6.6.1 Višina investicijskih vlaganj, viri financiranja 

V letih od 2017 do 2026 je planirano za 518,5 mio evrov investicijskih vlaganj. Viri za financiranje so 

trije:  

 lastni viri s premostitvami v obliki najetih kratkoročnih posojil,  

 namenska dolgoročna posojila in  

 nepovratna sredstva EU iz programa IPE. 

 

Družba ELES mora zagotoviti 207 mio evrov dolgoročnih posojil. V ta namen je v letošnjem letu iz tega 

paketa pridobila 30 mio evrov vredno posojilo. Eles je tudi v preliminarnih razgovorih z EIB banko. Glede 

na cene posojil in visoko boniteto Elesa namerava družba ELES v letu 2017 zaključiti čim večji paket 

zadolžitve. 

 
Preglednica 6.1: Pregled letnih investicijskih vlaganj in virov financiranja (v 1.000 EUR) 

 
 

Struktura financiranja investicijskih vlaganj je sledeča: 

 največji delež predstavljajo lastni viri, 

 sledijo jim namenska dolgoročna posojila, katerih vračilo je zagotovljeno preko regulatorno 

priznane amortizacije (glavnice posojil) in regulatorno priznanega donosa (stroški posojil), 

 planiran je tudi 5 % strukturni delež iz naslova nepovratnih sredstev EU iz programa IPE. 

 
Slika 6.2: Prikaz strukture virov financiranja investicijskih vlaganj v letih od 2017 do 2026 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SKUPAJ

Investicijska vlaganja 87.260 140.457 84.969 42.102 47.815 43.642 22.012 18.326 15.896 16.006 518.485
Nepovratna sredstava - - - 26.906 - - - - - - 26.906
Namenska posojila 28.000 123.000 56.000 - - - - - - - 207.000
Lastni viri s premostitvami 59.260 17.457 28.969 15.196 47.815 43.642 22.012 18.326 15.896 16.006 284.579
– od tega ČPZ 2.559 80.263 20.351 - - - - - - - 103.173
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6.6.2 Planirani izkazi poslovnih izidov, denarnih tokov, bilanc stanja 

V podpoglavju so prikazani in pojasnjeni planirani izkazi poslovnih izidov, denarnih tokov in bilanc stanja 

sredstev ter virov sredstev. 

 

6.6.2.1 Planirani izkazi poslovnih izidov 

Za celotno obdobje Eles planira pozitivno poslovanje, celo bistveno višji čisti dobiček, kot ga je družba 

ocenila za leto 2016. Od vključno leta 2021 dalje planirani prihodki iz tarif v RS, ob 39 mio evrov letnih 

prihodkov od čezmejnih prenosnih zmogljivosti, ne zadoščajo za pokrivanje regulatornega okvirja. 

Manko je prikazan v posebni vrsti, zapisan rdeče. Od vključno leta 2019 dalje družba ELES načrtuje 

nižje letne stroške sistemskih storitev. Pri stroških zaposlenih Eles načrtuje zniževanje števila 

zaposlenih do leta 2020; rast teh stroškov je posledica povečevanja dodatka za delovno dobo, 

usklajevanje z inflacijo in letna napredovanja. Amortizacija je izračunana na osnovi načrta investicijskih 

vlaganj in aktiviranj investicij, uporabljene so amortizacijske stopnje, katere priznava Agencija za 

energijo. Zaradi načrtovanega zadolževanja v višini 207 mio evrov bodo višji tudi odhodki financiranja. 

 
Preglednica 6.2: Izkazi poslovnih izidov (v 1.000 EUR) 

 
 

6.6.2.2 Planirani denarni tokovi 

Planirani denarni tokovi so izračunani za obdobje od leta 2020 do leta 2026. Za obdobje od leta 2017 

do leta 2019 so vsebovani v Srednjeročnem načrtu družbe ELES.  

 

Z rdečo so obarvane vrednosti manjkajočih prihodkov od tarif v RS (glej navedbo pri 6.6.2.1). V tem 

obdobju družba ELES ne planira najetje dolgoročnih posojil. Likvidnost na letnih nivojih bo uravnavala 

z najemanjem kratkoročnih posojil. 

 

LN LN LN DN DN DN DN DN DN DN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Poslovni prihodki 168.969,4 170.643,5 169.517,2 179.882,7 185.299,3 189.525,0 192.186,2 192.809,2 192.703,7 192.242,4
– od tega od tarif (obstoječe tarife) 93.031,8 92.675,5 93.284,0 94.216,8 95.159,0 96.110,5 97.071,7 98.042,4 99.022,8 100.013,0
– od tega od tarif (povečane tarife) 0,0 0,0 0,0 0,0 7.101,7 20.185,4 22.185,1 22.122,2 21.306,8 20.112,3
– od tega del prihodkov od ČPZ zaradi prenizkih tarif 48.351,0 49.951,5 47.597,7 50.789,1 48.493,9 39.000,0 39.000,0 39.000,0 39.000,0 39.000,0
– od tega odprava rezervacij za AM 1.831,7 1.831,7 2.214,1 7.476,8 7.144,7 6.829,1 6.529,4 6.244,6 5.974,1 5.717,1
– od tega prihodki od izravnave bilančnih skupin 13.500,0 13.500,0 13.500,0 13.500,0 13.500,0 13.500,0 13.500,0 13.500,0 13.500,0 13.500,0
– prihodki od ITC mehanizma 5.700,0 5.700,0 5.700,0 5.700,0 5.700,0 5.700,0 5.700,0 5.700,0 5.700,0 5.700,0
– usredstvene lastne storitve 4.217,2 4.315,3 4.275,2 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0
– prihodki od nereguliranih dejavnosti 2.337,7 2.669,5 2.946,2 3.200,0 3.200,0 3.200,0 3.200,0 3.200,0 3.200,0 3.200,0

Poslovni odhodki 150.587,0 150.198,3 145.686,6 153.419,0 158.167,8 161.970,2 165.382,6 167.840,1 169.926,3 171.837,8
– od tega izgube v omrežju 13.469,4 13.454,7 14.180,9 14.200,0 14.200,0 14.200,0 14.200,0 14.200,0 14.200,0 14.200,0
– od tega stroški izravnave bilančnih skupin 13.500,0 13.500,0 13.500,0 13.500,0 13.500,0 13.500,0 13.500,0 13.500,0 13.500,0 13.500,0
– od tega sistemske storitve 43.893,1 44.780,0 38.583,4 38.583,4 38.583,4 38.583,4 38.583,4 38.583,4 38.583,4 38.583,4
– od tega stroški materiala in storitev 18.896,0 18.247,9 18.258,4 19.459,1 19.780,5 20.110,0 20.447,8 20.794,0 21.148,8 21.512,6
– od tega stroški zaposlenih 29.001,8 28.323,9 27.870,0 28.427,4 28.995,9 29.575,8 30.167,4 30.770,7 31.386,1 32.013,8
– od tega amortizacija 31.143,8 31.208,8 32.609,8 38.249,1 42.108,0 45.001,0 47.484,0 48.992,0 50.108,0 51.028,0
– od tega drugi stroški 682,9 683,0 684,1 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0

Rezultat financiranja -3.284,1 -3.220,5 -2.811,0 -6.463,4 -5.825,5 -4.637,4 -4.381,4 -4.125,4 -3.869,4 -3.613,4

Dobiček pred obdavčitvijo 15.098,2 17.224,6 21.019,6 20.000,4 21.305,9 22.917,4 22.422,1 20.843,7 18.907,9 16.791,2
Davek od dohodka pravnih oseb -1.250,0 -3.275,6 -220,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Čisti dobiček 16.348,2 20.500,2 21.240,5 20.000,4 21.305,9 22.917,4 22.422,1 20.843,7 18.907,9 16.791,2

Postavka
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Za edinega lastnika, Republiko Slovenijo, družba ELES načrtuje letno plačilo deleža iz dobička v višini 

9 mio evrov. 

 

Pozitiven denarni tok v letih od 2024 do 2026 se bo lahko porabil za nove investicije ali za predčasno 

vračilo najetih dolgoročnih posojil. 

 
Preglednica 6.3: Planirani denarni tokovi (v 1.000 EUR) 

 
  

6.6.2.3 Planirane bilance stanja 

Planirano stanje sredstev in virov sredstev v letih od 2017 do 2026 prikazuje preglednica 6.4. 

 

Zaradi načrtovanega vrednostnega obsega investicijskih vlaganj, katera povprečno v posameznem letu 

bistveno presegajo obračunano amortizacijo, in zaradi delnega financiranja teh investicijskih vlaganj s 

posojili bilančna vsota raste. Dodatno tudi zaradi načrtovanega letnega izplačila deleža iz dobička v 

višini 9 mio evrov, kar je v povprečju približno polovico manj, kot znaša ocenjeni povprečni letni čisti 

dobiček. 

 

  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Saldo denarnih sredstev na začetku leta 2.850,4 4.838,1 498,1 145,8 210,0 20.675,2 46.021,1

Prilivi iz poslovanja 160.616,8 161.559,0 162.510,5 163.471,7 164.442,4 165.422,8 166.413,0

Priliv iz naslova dodatno povečanih tarif 0,0 7.101,7 20.185,4 22.185,1 22.122,2 21.306,8 20.112,3

Prilivi - dezinvestiranje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Prilivi - nepovratna sredstva EU 26.906,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Prilivi - druga nepovratna sredstva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Novo najeta dolgoročna posojila 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Novo najeta kratkoročna posojila 0,0 18.500,0 22.500,0 3.000,0 0,0 0,0 0,0
Prilivi iz financiranja 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Odlivi za obveznosti iz poslovanja 115.169,9 116.059,9 116.969,3 117.898,6 118.848,1 119.818,4 120.809,8

Odlivi za investicije 42.101,8 47.815,4 43.641,5 22.012,5 18.325,9 15.895,9 16.005,9

Vračilo glavnice posojila EIB 2.800,0 2.800,0 2.800,0 2.800,0 2.800,0 2.800,0 2.800,0
Vračilo glavnic od posojil najetih po 31.12.2016 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0
Vračilo kratkoročnih posojil 0,0 0,0 18.500,0 22.500,0 3.000,0 0,0 0,0
Odlivi za dohodke financiranja 6.463,0 5.825,5 4.637,4 4.381,4 4.125,4 3.869,4 3.613,4

Izplačilo deleža iz dobička 9.000,0 9.000,0 9.000,0 9.000,0 9.000,0 9.000,0 9.000,0

Saldo denarnih sredstev konec leta 4.838,1 498,1 145,8 210,0 20.675,2 46.021,1 70.317,3
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Preglednica 6.4: Planirana stanja sredstev in virov sredstev (v 1.000 EUR) 

  
 

6.6.3 Omrežninski presežki in rezervacije za kritje amortizacije 

Preglednica 6.5. prikazuje gibanje dveh pojavnih vrst dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev. Po 

vsebini predstavljajo omrežninski presežki dolg za presežek vseh prilivov iz naslova vseh pojavnih oblik 

omrežnine z na leto določenimi reguliranimi stroški in reguliranim donosom, ki jih določi Agencija za 

energijo z letnimi odločbami. Rezervacije za kritje amortizacije predstavljajo del prihodkov od avkcij za 

čezmejne zmogljivosti, namenjenih financiranju investicij, kot jih opredeljuje EU Uredba 714/2009 ter 

brezplačno pridobljena sredstva. 

 

Zaradi povečanja čezmejnih komercialnih prenosnih zmogljivosti v letih od 2011 do 2013, precejšnje 

razlike med borznimi cenami na borzi EEX Nemčija in GME Italija je imel Eles v letih od 2011 do 2015 

letno povprečno 27 mio evrov višje prihodke iz tega naslova kot v letu 2010. V letu 2016 se bo ta razlika 

znižala na 14 mio EUR. Glede na visoke omrežninske presežke je Agencija za energijo zmanjševala 

tarife za uporabo prenosnega omrežja od vključno leta 2013 dalje. 

 

Eles do vključno leta 2009 ni razmejeval omrežninskih presežkov, kar je bilo z vidika regulatorne 

metodologije in določil Energetskega zakona napačno. Posledično je v tem obdobju izkazoval previsoke 

čiste dobičke, lastnik pa si je izplačeval previsoke deleže iz dobička. Teh neknjiženih omrežninskih 

presežkov je za slabih 20 mio evrov. Eles ravno tako ni imel v poslovnih knjigah knjiženega 

popravljalnega ukrepa Računskega sodišča RS, katerega vrednost na dan 1. 1. 2016 znaša slabih 

OCENA LN LN LN DN DN DN DN DN DN DN
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

DOLGOROČNA SREDSTVA (A) 597.536,4 651.693,1 768.332,5 823.687,7 827.540,4 833.247,8 831.888,3 806.416,8 775.750,7 741.538,6 706.516,5
Neopredmetna, opredmetna osnovna sredstva 479.125,5 532.032,3 645.396,2 700.530,5 704.383,2 710.090,6 708.731,1 683.259,6 652.593,5 618.381,4 583.359,3
Dolgoročne finančne naložbe 92.330,8 92.330,8 92.330,8 92.330,8 92.330,8 92.330,8 92.330,8 92.330,8 92.330,8 92.330,8 92.330,8
Dolgoročne poslovne terjatve 3.036,5 3.036,5 3.036,5 3.036,5 3.036,5 3.036,5 3.036,5 3.036,5 3.036,5 3.036,5 3.036,5
Dolgoročne poslovne terjatve do države 20.678,8 20.678,8 20.678,8 20.678,8 20.678,8 20.678,8 20.678,8 20.678,8 20.678,8 20.678,8 20.678,8
Odložene terjatve za davek 2.364,8 3.614,7 6.890,2 7.111,1 7.111,1 7.111,1 7.111,1 7.111,1 7.111,1 7.111,1 7.111,1

KRATKOROČNA SREDSTVA (B) 64.844,2 34.218,8 37.793,2 37.999,1 39.986,8 35.646,8 35.294,5 35.358,7 55.823,9 81.169,8 105.466,0
Zaloge 2.148,7 2.148,7 2.148,7 2.148,7 2.148,7 2.148,7 2.148,7 2.148,7 2.148,7 2.148,7 2.148,7
Kratkoročne finančne naložbe 31.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kratkoročne poslovne terjatve 29.000,0 30.000,0 33.000,0 33.000,0 33.000,0 33.000,0 33.000,0 33.000,0 33.000,0 33.000,0 33.000,0
Denarna sredstva 2.695,5 2.070,1 2.644,5 2.850,4 4.838,1 498,1 145,8 210,0 20.675,2 46.021,1 70.317,3

KRATKOROČNE AČR (C) 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0

SREDSTVA SKUPAJ (A+B+C) 663.380,0 686.911,8 807.125,7 862.686,8 868.527,2 869.894,5 868.182,7 842.775,5 832.574,5 823.708,3 812.982,4

KAPITAL 350.227,6 357.575,8 369.076,0 381.316,5 392.316,9 404.622,8 418.540,2 431.962,3 443.806,0 453.713,9 461.505,1
Osnovni kapital in kapitalske rezerve, prevrednotenje 329.650,3 329.650,3 329.650,3 329.650,3 329.650,3 329.650,3 329.650,3 329.650,3 329.650,3 329.650,3 329.650,3
Rezerve iz dobička, čisti poslovni izid 20.577,3 27.925,5 39.425,7 51.666,2 62.666,6 74.972,5 88.889,9 102.312,0 114.155,7 124.063,6 131.854,8

REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR 226.280,3 216.749,1 204.766,7 194.772,9 202.413,2 185.774,7 178.945,5 172.416,1 166.171,5 160.197,4 154.480,4
Druge rezervacije 6.784,2 6.784,2 6.258,8 6.258,8 6.258,8 6.258,8 6.258,8 6.258,8 6.258,8 6.258,8 6.258,8
PČR iz naslova regulative Agencije za energijo 219.496,1 209.964,9 198.507,9 188.514,1 196.154,4 179.515,9 172.686,7 166.157,3 159.912,7 153.938,6 148.221,6
Rezervacije za realizirane investicije - vir ČPZ 66.964,9 67.805,2 147.474,5 167.231,4 186.660,6 179.515,9 172.686,7 166.157,3 159.912,7 153.938,6 148.221,6
Omrežninski presežki 152.531,2 142.159,7 51.033,4 21.282,7 9.493,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 59.372,5 84.572,5 205.154,2 258.354,2 245.553,9 232.753,9 219.953,8 207.153,9 194.353,8 181.553,8 168.753,8
Dolgoročne finančne obveznosti 58.869,8 84.069,8 204.269,8 257.469,8 244.669,5 231.869,5 219.069,4 206.269,5 193.469,4 180.669,4 167.869,4
Do bank (EIB in obrestna zamenjava in ovratnica) 58.869,8 84.069,8 53.269,8 50.469,8 47.669,5 44.869,5 42.069,4 39.269,4 36.469,4 33.669,4 30.869,4
Dodatno zadolževanje 0,0 28.000,0 151.000,0 207.000,0 197.000,0 187.000,0 177.000,0 167.000,0 157.000,0 147.000,0 137.000,0
Dolgoročno poslovne obveznosti 502,7 502,7 884,4 884,4 884,4 884,4 884,4 884,4 884,4 884,4 884,4

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 24.000,0 25.114,4 25.228,8 25.343,1 25.343,1 210.343,1 47.843,1 28.343,1 25.343,1 25.343,1 25.343,1
Kratkoročne finančne obveznosti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 185.000,0 22.500,0 3.000,0 0,0 0,0 0,0
Kratkoročne poslovne obveznosti 24.000,0 25.114,4 25.228,8 25.343,1 25.343,1 25.343,1 25.343,1 25.343,1 25.343,1 25.343,1 25.343,1

KRATKOTOČNE PČR 3.500,0 2.900,0 2.900,0 2.900,0 2.900,0 2.900,0 2.900,0 2.900,0 2.900,0 2.900,0 2.900,0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV SKUPAJ 663.380,0 686.911,8 807.125,7 862.686,8 868.527,2 869.894,5 868.182,7 842.775,5 832.574,5 823.708,3 812.982,4

Postavka
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18 mio evrov. V bilanci stanja za leto 2016 bo Eles izvedel predhodno navedene knjižbe v breme drugih 

rezerv iz dobička, za razliko pa izkazal terjatev do RS. Ti popravki so upoštevani v preglednici 6.5. 

 

V letu 2021 bo Eles po projekciji porabil vse omrežninske presežke, večji del za prenos na rezervacije 

za kritje bodoče amortizacije (večina na račun investicije v DV 2 x 400 kV Cirkovce–Pince in RTP 

Cirkovce). 

 

Preglednica 6.5: Razmejevanje omrežninskih presežkov in rezervacij iz ČPZ za namenske investicije (v 

1.000 EUR) 

  

 
6.6.4 Neto finančni dolg 

Slika 6.3 prikazuje t. i. zmožnost časovnega pokrivanja neto finančnega dolga. Slednji je izračunan z 

izrazom:  

 
𝑑𝑜𝑙𝑔𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑎

𝑝𝑜𝑠𝑜𝑗𝑖𝑙𝑎
   +   

𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑎
𝑝𝑜𝑠𝑜𝑗𝑖𝑙𝑎

   -   
𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟𝑛𝑎
𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎

  -  
𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑒

𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛𝑒 𝑛𝑎𝑙𝑜ž𝑏𝑒

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
. 

 

Družba ELES je v Dolgoročnem strateškem planu 2016–2020 opredelila kot maksimalni količnik 

vrednost 4,00. Iz slike 6.3 je razvidno, da Eles v letih od 2017 do 2019 presega ciljni količnik. V letu 

2020 se količnik bistveno zniža, saj je Eles to leto opredelil kot zadnje leto, v katerem bi moral pridobiti 

približno 26 mio evrov nepovratnih sredstev za projekt SINCRO.GRID. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

OMREŽNINSKI PRESEŽKI

Saldo preteklega leta 21.283 9.494 7.102 27.287 49.472 71.594 92.901
Omrežninski prihodki 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000
Poraba za investicije - - - - - - -
Poraba za tarife 51.094 55.619 59.185 61.185 61.122 60.307 59.112
Saldo konec leta 9.189 7.125 27.287 49.472 71.594 92.901 113.014
Obrestovanje 305 24 - - - - -
Korigiran saldo konec leta 9.494 7.102 27.287 49.472 71.594 92.901 113.014
Terjatev - prenizke tarife - 7.102 27.287 49.472 71.594 92.901 113.014
Letni manjko - 7.102 20.185 22.185 22.122 21.307 20.112

REZERVACIJE IZ PRIHODKOV OD ČPZ ZA NAMENSKE INVESTICIJE

Saldo preteklega leta 167.231 186.661 179.516 172.687 166.157 159.913 153.939
Oblikovanje rezervacij 26.906 - - - - - -
Poraba za AM 7.477 7.145 6.829 6.529 6.245 5.974 5.717
SKUPAJ 186.660 179.516 172.687 166.158 159.912 153.939 148.222
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Slika 6.3: Količniki zmožnosti pokrivanja neto finančnega dolga 

 

Ker obstaja potencialna možnost, da nepovratna sredstva družba ELES pridobi že prej, so na sliki 6.4 

prikazani količniki za primer, kot je prikazan na sliki 6.3, in za primer, da nepovratna sredstva pridobi že 

v letu 2017. 

 

 
Slika 6.4: Primerjave količnikov zmožnosti pokrivanja neto finančnega dolga  
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Slika 6.5 ponazarja gibanje treh vrst virov sredstev. Eles je v preteklih letih (od vključno leta 2006 dalje) 

beležil visok, naraščajoč delež dolga iz naslova omrežninskih presežkov. Razlog je bil v naraščajočih 

prihodkih od čezmejnih prenosnih zmogljivosti ob skoraj enakem regulatornem okvirju. Ti presežki so 

omogočali tudi zelo dobro finančno stanje družbe. Značilni so bili presežki denarnih sredstev s 

povprečjem okrog 60 mio evrov, medtem ko v letu 2016 družba beleži precejšnji padec teh prihodkov, 

in sicer za več kot 10 mio evrov, ob istočasnem zniževanju tarif za uporabo prenosnega omrežja s strani 

Agencije za energijo. Družba ELES ocenjuje, da bodo prihodki od čezmejnih zmogljivosti upadali tudi v 

prihodnje. Največji padec bi lahko doživeli v primeru uvedbe plačljivih čezmejnih prenosnih zmogljivosti 

iz smeri Nemčije v Avstrijo. Od vključno leta 2021, na osnovi projekcije teh prihodkov, Eles ne bo beležil 

omrežninskih presežkov. 

 

Zaradi izrazito intenzivnega investiranja v letih od 2017 do 2019 (izgradnja DV 2 x 400 kV Cirkovce–

Pince, RTP Cirkovce, projekt NEDO, projekt SINCRO.GRID, prevzem 110 kV omrežja) družba ELES 

planira izdatno zadolževanje. V ta namen v letih do vključno leta 2020 planira strmo rast najetih posojil. 

V tem istem obdobju bo Eles vlagal v investicije, ki imajo značaj t. i. »investicij za tranzite«, zato se 

predvideva skok oblikovanih rezervacij za kritje bodoče amortizacije od teh investicij iz slabih 70 mio 

evrov v letu 2016 na nekaj manj kot 190 mio evrov v letu 2020. Iz knjigovodskega vidika gre za 

preknjiženje oz. zmanjšanje omrežninskih presežkov in povečanje rezervacij. Ker omrežninski presežki 

nimajo pokritja v finančnih naložbah in denarnih sredstvih (izjemno visoka izplačila deleža iz dobička od 

leta 2012 dalje, nakup delnic NKBM, izdaja poroštva in njegova unovčitev za TALUM), se ena obveznost 

(omrežninski presežki) zamenja za drugo obveznost (najeta dolgoročna posojila). Vsi ti razlogi so 

dejavniki izrazito »škarjastega« grafa na sliki 6.5. 
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Slika 6.5: Gibanje izbranih postavk virov sredstev 

 

6.6.5 Analiza občutljivosti povprečne tarife za uporabo prenosnega omrežja 

V večini podpoglavij poglavja 6.6 so navedene potrebe po precejšnjem dvigu tarif za uporabo 

prenosnega omrežja za primer, da so letni prihodki od čezmejnih prenosnih zmogljivosti na ravni 39 mio 

evrov. V tem primeru se morajo tarife v povprečju povečati za 16 %, od vključno leta 2020 dalje. 

 

V primeru, da se letni prihodki od čezmejnih prenosnih zmogljivosti znižajo na 20 mio evrov, kar je v 

primeru uvedbe plačljivih čezmejnih prenosnih kapacitet na meji med Nemčijo in Avstrijo povsem 

mogoče, je potreba po dvigu povprečne tarife bistveno višja in znaša 35 %. Dvig tarife bi bil potreben 

že v letu 2017 in to za najmanj 10 %. 



 
 

 

  157 

 
Slika 6.6: Analiza občutljivosti – določanje tehtanega povečanja tarif za uporabo prenosnega omrežja 

 

Nezadostni prihodki za kritje reguliranih stroškov in reguliranega donosa, izračunanih na podlagi 

obstoječe metodologije Agencije za energijo, pomeni bistveno otežene pogoje pri najemanju 

dolgoročnih posojil, vsekakor po bistveno višjih cenah, kot jih je družba ELES dosegla pri najetju 30 mio 

evrov vrednega posojila v decembru letošnjega leta (EURIBOR 6 M ne manj kot 0 % + 0,65 %). 

 

Seveda pa lahko nastopi še bistveno bolj neugodna situacija, kot je prikazana s sliko 6.6: 

 dvig tržnih cen električne energije – višji stroški za izgube v prenosnem omrežju, 

 dvig cen posojil – višji odhodki financiranja, 

 nenormalno visoke cene sistemskih storitev. 
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6.7 PRIČAKOVANI UČINKI INVESTICIJSKIH VLAGANJ  

Učinki investicijskih vlaganj so večplastni in zajemajo učinke na evropsko energetsko infrastrukturo, na 

krepitev notranjega nacionalnega elektroenergetskega omrežja, na ohranjanje obstoječega omrežja ter 

učinke na poslovanje podjetja. 

 

Izgradnja projektov, ki so uvrščeni na listo projektov skupnega evropskega interesa, bo pripomogla k 

udejanjanju zastavljenih ciljev EU pri vzpostavljanju močnejše vseevropske energetske infrastrukture, 

spajanju notranjega trga in omogočanje vključevanja proizvodnje iz obnovljivih virov energije. 

  

Novi prenosni projekti iz načrta razvoja so po drugi strani namenjeni krepitvi notranjega 

elektroenergetskega omrežja in zagotavljanju ustreznih prenosnih poti zaradi porasta odjema in 

proizvodnje električne energije oz. zaradi zagotavljanja ustrezne zanesljivosti obratovanja EES v 

spremenjenih razmerah v prihodnosti. Izgradnja daljnovodov in RTP prispeva k večji energetski 

neodvisnosti in bolj zanesljivi in nemoteni oskrbi z električno energijo. Investicije predstavljajo eno izmed 

bistvenih komponent gospodarske rasti BDP in vplivajo na rast ter razvoj gospodarstva. 

 

Učinek rekonstrukcij se nanaša predvsem na ohranjanje kondicije obstoječega omrežja in zagotavlja, 

da zanesljivost sistema s staranjem ne bo padla pod sprejemljivo mejo. Naložbe so tudi namenjene 

boljšemu obvladovanju obratovanja sistema v razmerah enotnega trga z električno energijo. Pri tem so 

mišljene predvsem naložbe v obratovanje sistema, telekomunikacije in informatiko.  

 

Nekatere naložbe iz načrta razvoja so potrebne za optimalno in obvladovano delovanje podjetja, kar je 

predpogoj za vse zgoraj našteto. Skupni imenovalec vseh omenjenih naložb je, da so usmerjene v 

izvajanje poslanstva, vizije ter vrednot sistemskega operaterja.  
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6.8 NAČRT NOVIH IN OBNOVITVENIH INVESTICIJ SISTEMSKEGA 

OPERATERJA PRENOSNEGA OMREŽJA ZA OBDOBJE 2017–2026 

Preglednica 6.6: Razvojni načrt omrežja 2017–2026; ocenjena investicijska sredstva (1. del) 

 
 

 

JP ELES 

OBJEKTI/LETO Obdobje 
gradnje

Investicijska 
vrednost

Porabljeno 
do 

24.11.2016

1 Elektroenergetski vodi 400 kV, 220 kV, 110 kV

Nivo 
napetosti

Št. inv./
projekta Skupaj 719.916.827 75.664.508

1.1. Novogradnje 618.213.853 25.336.841
1.1.1. 400 kV I039-138 DV 2 x 400 kV Cirkovce-Pince; DV + OPGW 2003-2019 82.500.801 13.546.806
1.1.2. I121-552 Rekonstrukcija daljnovodne povezave med RTP Beričevo in RTP Divača iz 220 kV na 2 x 400 kV 2010-2026 130.000.000 1.433.233
1.1.3. 220 kV I474-597 Priključni DV 220 kV in priključna polja v RTP Metal Ravne (1. faza) 2012-2021 16.024.994 185.029
1.1.4. 110 kV I125-256 DV 110 kV Koper-Izola-Lucija; DV + kbV + ZOK + polja 2004-2022 12.002.250 1.293.102
1.1.5. I-330 Priključni vodi HE na omrežje (Boštanj, Blanca, Krško, Brežice, Mokrice) 2015-2018 11.592.904 6.799.033
1.1.6. I456-001 DV 110 kV Divača-Koper, prehod na 2 x 110 kV + DV polja 2019-2022 12.000.000 0
1.1.7. HVDC I-472 HVDC povezava Slovenija-Italija >2022 350.000.000 342.024
1.2. Rekonstrukcije 101.702.974 50.327.666
1.2.1. 400 kV R541-629 Antikorozijska zaščita 2014-2027 5.457.177 1.238.344
1.2.2. R558-001 DV 2 x 400 kV Beričevo-Okroglo - sanacija poškodb vodnika na mestu vpetja faznih distančnikov 2016-2017 385.000 17.187
1.2.3. 220 kV R556-001 DV 220 kV Divača-Padriciano; zamenjava faznih vodnikov 2015-2020 1.700.000 0
1.2.4. 110 kV R-187 DV 2 x 110 kV Gorica-Divača; DV + OPGW 2010-2019 14.443.579 11.223.579
1.2.5. R199-170 DV 2 x 110 kV Dravograd-Ravne (I in II) + OPGW 2003-2018 3.117.042 3.170.569
1.2.6. R-227 DV 2 x 110 kV Doblar-Gorica (DV + OPGW) 2010-2017 5.500.000 7.770.229
1.2.7. R256-276 DV 2 x 110 kV Brestanica-Hudo; DV + OPGW 2004-2019 11.768.358 4.420.352
1.2.8. R267-266 DV 2 x 110 kV Divača-Pivka-Ilirska Bistrica; DV + DV polja 2004-2022 22.090.404 2.577.923
1.2.9. R427-527 DV 2 x 110 kV Maribor-Cirkovce 2009-2018 6.246.834 1.846.445
1.2.10. R432-525 DV 110 kV Trbovlje-Brestanica, zamenjava faznega vodnika z OPPC 2009-2017 290.000 1.113.301
1.2.11. R483-001 DV 110 kV Kidričevo-Ptuj-Formin 2018-2021 1.351.000 0
1.2.12. R530-630 DV 110 kV Gorica-Solkan, sanacija SM 2014-2018 150.000 62.907
1.2.13. R557-652 Odprava havarije na DV 110 kV Gorica-Ajdovščina 2015-2018 500.000 247.456
1.2.14. R560-001 DV 2 x 110kV Cirkovce-Zlatoličje, izboljšanje obratovalne zanesljivosti 2016-2018 180.000 47
1.2.15. R562-001 Sanacija AB portalov na DV 110 kV Maribor-Cirkovce II 2016-2018 150.000 56.924
1.2.16. R-603 Gradbene rekonstrukcije na EE objektih 2017-2017 217.500 0
1.2.17. R604-001 Gradbene sanacije na daljnovodih 2017-2019 810.000 0
1.2.18. R605-001 Sanacija plazišč 2017-2018 115.000 0
1.2.19. DV 2x110 kV Okroglo-Jeklarna 2020-2024 3.300.000
1.2.20. DV 110 kV Beričevo-Grosuplje – vgradnja MFD med SM40-SM5 2020-2020 20.000
1.2.21. DV 110 kV Cirkovce-Kidričevo 2 2020-2023 1.200.000
1.2.22. DV 220 kV Podlog-Cirkovce - OPGW 2022 1.040.000
1.2.23. DV 110 kV Podlog-Mozirje-Šoštanj - OPGW 2024 460.000
1.2.24. DV 110 kV Grosuplje-Ribnica-Kočevje - OPGW + delna prestavitev DV 2018-2019 1.050.000

2 RTP in RP postaje
Nivo Št. inv./ Skupaj 219.309.328 28.122.601

2.1 Novogradnje 163.140.433 22.841.458
2.1.1. I339-139 RTP 400/110 kV Cirkovce; prim. + sek. oprema 2003-2019 49.992.341 1.867.697
2.1.2. I475-595 RTP Beričevo - izgradnja transformacije 110/20 kV za potrebe LR 2012-2017 3.022.050 1.194.503
2.1.3. I476-001 RTP 400/110 kV Beričevo, 300 MVA (TR) +  sek. oprema 2018-2023 4.600.000 0
2.1.4. I477-001 RTP 400/110 kV Podlog, 300 MVA (TR) 2015-2021 10.607.273 71.726
2.1.5. I491-632 RTP Divaca - Dogradnja transformacije 400-110 kV in rekonstrukcija 110 kV stikališča 2014-2022 15.152.130 1.455.474
2.1.6. I610-001 RTP Maribor - izgradnja transformacije 110/20 kV za potrebe LR + sek. oprema 2018-2023 2.300.000 0
2.1.7. 110 kV I405-504 RTP Plave v HE Plave 2009-2020 6.192.395 1.084.831
2.1.8. I457-565 RTP 110/20 kV Slovenska Bistrica 2011-2018 8.503.689 903.366
2.1.9. I458-001 RTP TE Trbovlje 2015-2020 19.400.000 5.841
2.1.10. I460-567 RTP Podvelka 2011-2017 2.030.715 2.165.704
2.1.11. I527-001 RTP 110/20 kV Velenje 2016-2020 9.000.000 3.658
2.1.12. I542-641 Implementacija 35. člena EZ-1 na 110 kV omrežju 2014-2017 28.539.840 14.088.658
2.1.13. I610-001 RTP 110/20 kV Izola 2017-2021 1.950.000 0
2.1.14. I620-001 RTP 110/20 kV Škofja Loka 2017-2019 1.850.000 0
2.2. Rekonstrukcije 56.168.895 5.281.143
2.2.1. 400 kV R522-635 RTP 400/110 kV Maribor, zamenjava TR 42 2014-2018 4.734.633 239.157
2.2.2. R611-001 RTP 400/110 kV Maribor, zamenjava TR 41 2018-2023 4.600.000 0
2.2.3. R616-001 RTP Divača Odprava posledic havarije na T411 2016-2018 1.400.000 7
2.2.4. 220 kV RTP Podlog - zamenjava TR T212, 220/110 kV, 150 MVA 2024-2026 2.230.000 0
2.2.5. RTP Kleče - zamenjava TR T211, 220/110 kV, 150 MVA 2023-2025 2.230.000 0
2.2.6. RTP Divača – zamenjava TR T211, 220/110/10 kV, 150 MVA 2020-2023 2.230.000 0
2.2.7. 110 kV R388-462 RTP 110/20 (35) kV Pekre 2008-2018 18.482.219 1.018.800
2.2.8. R455-001 Zamenjava VN in sek.opreme v RTP Ajdovščina 2017-2020 2.460.000 0
2.2.9. R444-570 RTP 110/35/20 kV Tolmin - zamenjava VN + sek. opreme 2011-2021 3.000.000 631
2.2.10. R445-569 RP 110 kV Hudo, obnova objekta (zamenjava VN+sekundarne opreme) 2011-2018 8.941.318 3.797.982
2.2.11. R448-580 TP 110 kV Karbid, obnova 2011-2017 426.725 163.755
2.2.12. R606-001 RTP Selce, Ureditev lastne rabe 2017-2018 212.000 0
2.2.13. R559-001 RTP Kidričevo, 110 kV DV polji TR 2 in TR 3: vgradnja ločilnika Q9/Q8 2016-2017 72.000 60.810
2.2.14. RTP Beričevo – rekonstrukcija LR 400 VAC 2020-2022 1.000.000 0
2.2.15. Zamenjava VN opreme v RTP Lipa + sekundarna 2022-2025 1.700.000 0
2.2.16. Zamenjava VN opreme v RTP Selce + sekundarna 2023-2026 2.450.000 0
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v €

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Skupaj 
2017-2026

9.901.950 58.727.180 12.858.000 14.140.000 31.129.965 18.115.629 2.586.571 5.060.000 400.000 400.000 153.319.294

3.609.500 52.281.000 10.191.000 8.420.000 20.209.965 7.348.148 0 0 0 0 102.059.613
2.537.000 51.630.000 7.891.000 62.058.000

300.000 300.000 400.000 1.000.000

300.000 230.000 1.600.000 5.000.000 8.709.965 15.839.965

40.000 21.000 100.000 700.000 4.100.000 5.748.148 10.709.148

352.500 0 0
30.000 50.000 200.000 2.720.000 7.400.000 1.600.000 12.000.000

50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 100.000
6.292.450 6.446.180 2.667.000 5.720.000 10.920.000 10.767.481 2.586.571 5.060.000 400.000 400.000 51.259.681

425.000 452.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 4.077.000

280.000 0 0 280.000

0 80.000 0 620.000 1.000.000 1.700.000
312.000 2.508.000 400.000 3.220.000

335.350 0 0 335.350
28.000 0 0 28.000

35.000 1.185.000 741.000 1.500.000 250.000 750.000 936.571 2.000.000 7.397.571

120.000 115.000 300.000 3.000.000 8.000.000 7.977.481 19.512.481

3.800.000 791.280 0 4.591.280

200.000 0 0 200.000

0 71.000 280.000 100.000 900.000 1.351.000
10.900 0 0 10.900

80.000 0 0 80.000

79.600 90.400 0 170.000
93.600 0 0 93.600

217.500 0 0 217.500
213.000 301.000 296.000 810.000
62.500 52.500 0 115.000

50.000 200.000 300.000 550.000 2.200.000 3.300.000
20.000 20.000
30.000 170.000 300.000 700.000 1.200.000

1.040.000 1.040.000
460.000 460.000

800.000 250.000 1.050.000

42.624.598 46.154.500 26.106.000 12.163.000 4.797.912 12.050.000 5.350.000 1.740.000 4.180.000 2.380.000 157.546.010
26.896.648 42.977.000 25.285.000 10.294.000 3.257.912 6.400.000 1.910.000 200.000 0 0 117.220.560

960.000 29.491.000 13.680.000 44.131.000

140.000 0 0 140.000

0 70.000 650.000 200.000 650.000 4.500.000 1.830.000 200.000 8.100.000

417.000 5.960.000 2.770.000 1.000.000 307.912 10.454.912

4.906.000 2.575.000 615.000 1.000.000 500.000 9.596.000

0 1.000 10.000 1.509.000 1.800.000 1.900.000 80.000 5.300.000

2.845.000 135.000 70.000 35.000 3.085.000

2.720.000 500.000 0 3.220.000

62.000 300.000 300.000 5.000.000 5.662.000

34.400 0 0 34.400

255.000 3.145.000 5.840.000 9.240.000

14.457.248 0 0 14.457.248

50.000 150.000 200.000 1.550.000 1.950.000

50.000 650.000 1.150.000
15.727.950 3.177.500 821.000 1.869.000 1.540.000 5.650.000 3.440.000 1.540.000 4.180.000 2.380.000 40.325.450
3.532.000 15.000 0 3.547.000

0 0 1.000 209.000 650.000 3.740.000 4.600.000

1.135.000 265.000 0 1.400.000
200.000 530.000 1.500.000

200.000 530.000 1.500.000
40.000 150.000 600.000 1.440.000 2.230.000

9.539.000 2.141.000 0 0 0 0 0 0 11.680.000

0 0 0 80.000 380.000 500.000 1.500.000 2.460.000

70.000 410.000 820.000 1.500.000 200.000 0 0 0 3.000.000

1.160.000 172.500 0 0 0 0 0 0 1.332.500
181.950 0 0 0 0 0 0 0 181.950
38.000 174.000 0 212.000

72.000 0 0 72.000
40.000 160.000 750.000 50.000 1.000.000

60.000 190.000 600.000 850.000 1.700.000
60.000 210.000 1.300.000 880.000 2.450.000
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Preglednica 6.7: Razvojni načrt omrežja 2017–2026; ocenjena investicijska sredstva (2. del) 

 
 

  

JP ELES 

OBJEKTI/LETO Obdobje 
gradnje

Investicijska 
vrednost

Porabljeno 
do 

24.11.2016

3 Sekundarna oprema (zaščita, vodenje, meritve)

Št. inv./
projekta Skupaj 23.421.960 298.966

3.1.8. izven 3l RTP Cerkno 2023-2024 500.000
3.1.10. izven 3l RTP Vrtojba 2025-2026 400.000
3.1.11. izven 3l RTP Kidričevo 2025-2027 1.200.000
3.1.12. izven 3l RTP Pivka 2026-2027 600.000
3.1.13. izven 3l HE Vrhovo 2026-2027 400.000
3.1.14. izven 3l HE Boštanj 2026-2027 400.000
3.1.15. izven 3l RTP Koper 2026-2028 1.200.000
3.2. Rekonstrukcije - objekti, ki jih mora ELES prevzeti po 35. členu EZ-1 12.930.000
3.2.1. izven 3l ČHE Avče (samo postajno vodenje) 2020 30.000
3.2.2. izven 3l RTP Idrija 2020-2021 1.000.000
3.2.3. izven 3l HE Formin 2018-2019 1.000.000
3.2.4. izven 3l TE Šoštanj 110 kV 2020-2022 1.200.000
3.2.5. izven 3l HE Doblar 2020-2021 400.000
3.2.6. izven 3l HE Vuzenica 2020-2022 1.200.000
3.2.7. izven 3l RTP Jeklarna Acroni 2020-2021 400.000
3.2.8. izven 3l HE Ožbalt 2020-2022 1.200.000
3.2.9. izven 3l HE Vuhred 2020-2022 1.200.000
3.2.10. izven 3l RTP Rače 2021-2022 400.000
3.2.11. izven 3l RTP Dekani 2021-2022 500.000
3.2.12. izven 3l TE-TO Ljubljana 2022-2024 1.000.000
3.2.13. izven 3l HE Dravograd 2022-2024 1.200.000
3.2.14. izven 3l HE Medvode 2023-2024 400.000
3.2.15. izven 3l RTP Sežana 2025-2026 500.000
3.2.16. izven 3l RTP Domžale 2025-2026 500.000
3.2.17. izven 3l RTP Ruše 2026-2027 400.000
3.2.18. izven 3l RTP Ptuj 2026-2027 400.000

4 Telekomunikacije in izboljšave informacijskih storitev

Št. inv./
projekta Skupaj 37.331.782 2.280.475

4.1. Novogradnje 7.206.000 126.556
4.1.1. I451-001 Nadgradnja ERP in informatizacija procesov 2011-2018 930.000 28.504
4.1.2. I-517 Informacijska podpora procesom v ELES (BPM) 2017-2020 900.000 0

4.1.2.1 I517-001 Uvedba mobilnega okolja 2017-2019 300.000 0
4.1.2.2 I517-002 Uvedba sistema za upravljanje varnostnih informacij in dogodkov (SIEM) 2017-2020 300.000 0
4.1.2.3 I517-003 Vzpostavitev sistema za upravljanje identitet posameznika (Identity management) 2017-2020 300.000 0
4.1.3. I-553 Poslovna analitika - Business Inteligence 2015-2020 820.000 56.226

4.1.3.1 I553-001 Uvedba MDM (BI) 2015-2019 240.000 26.226
4.1.3.2 I553-002 Vzpostavitev BIG Data platforme 2017-2020 230.000 0
4.1.3.3 I553-003  Vzpostavitev centralnega podatkovnega skladišča in analitskih orodij 2017-2019 230.000 15.600
4.1.3.4 I553-004 Implementacija poročevalskega orodja za potrebe vodstva 2016-2017 120.000 0
4.1.4. izven 3l I-608  Procesna podpora izgradnji podatkovnega modela TK storitev 2016-2026 156.000 0

4.1.4.1 I608-001  Procesna podpora izgradnji podatkovnega modela TK storitev 2016-2019 156.000 0
4.1.5. izven 3l Uvedba dinamičnega sistema upravljanja sredstev 2017-2026 3.000.000 0
4.1.6. izven 3l Sistem za spremljanje dogodkov in transakcij v IS 2017-2026 400.000 0
4.1.7. izven 3l Informacijska varnost 2017-2026 1.000.000 0
4.2. Rekonstrukcije in nadomestitve 30.125.782 2.153.919

4.2.1. R501-001 IP telefonija 2016-2017 600.000 21.323
4.2.2. R502-001 Nadgradnja IP MPLS omrežja 2012-2019 4.464.037 40.823
4.2.3. R505-606 DWDM 2012-2018 2.541.660 54.065
4.2.4. R513-631 Podatkovni center Kleče 2014-2017 861.313 675.930
4.2.5. R548-654 Uveljavljanje energetske učinkovitosti razširjenega energetskega pregleda v RTP Kleče 2015-2017 988.772 54.494
4.2.6. R-496 Nadgradnja Maximo z informatizacijo operativnih procesov 2012-2017 2.410.000 594.048

4.2.6.1 R496-001 Izboljšave sistema Maximo in optimizacija procesov upravljanja z ITK storitvami 2017-2020 300.000 451.848
4.2.6.2 R496-628 Združitev IBM Maximo na eno platformo 2014-2017 290.000 142.200
4.2.6.3 R497-601 Uvedba Maximo Spatial Asset Managament in Linear Asset Manager 2012-2018 480.000 1.305
4.2.7. R-533 Razvoj in prenova storitev za obveščanje, komuniciranje in poročanje 2014-2020 950.000 58.941

4.2.7.1 R533-001 Prenova EGIS in POGDV ter integracija z AX 2016-2019 250.000 0
4.2.7.2 R533-002 Nadgradnja EDMS in informatizacija procesov 2017-2019 300.000 0
4.2.7.3 R533-638 Prenova spletne strani 2014-2017 150.000 33.203
4.2.7.4 R533-639 Uvedba dokumentnega sistema in elektronskega arhiva 2014-2017 250.000 25.739
4.2.8 R-593 Nadzorno-upravljalni sistemi TK 2017-2019 1.030.000 0

4.2.8.1 R593-001 Inventurni sistem za nadzor optičnega omrežja 2017-2018 430.000 0
4.2.8.2 R593-002 Nadgradnja nadzorno upravljalnega sistema NMS LightSoft ECI 2017-2017 200.000 0
4.2.8.3 R593-003 Nadgradnja MPLS-TP 2017-2019 400.000 0
4.2.9. TK omrežje (s podprojekti) 2019-2026 15.800.000

4.2.9.1 Nadgradnja obstoječih omrežij 2020-2026 5.500.000
4.2.9.2 Uvajanje varnostnih mehanizmov v TK omrežja 2020- 2026 700.000
4.2.9.3 Uvajanje novih TK tehnologij 2023-2026 2.000.000
4.2.9.4 I621-001 Brezžične komunikacije 2019-2024 600.000
4.2.9.5 OSS/BSS sistemi TK 2020-2026 1.600.000
4.2.9.6 Operativni nadzorni center (NOC) TK in rezervni NOC 2021-2024 2.000.000
4.2.9.7 Nov Podatkovni center 2020-2026 2.800.000
4.2.9.8 izven 3l I622-001 IoT projekt 2019-2022 600.000
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v €

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Skupaj 
2017-2026

202.474 149.000 15.000 4.815.000 3.750.000 3.550.000 3.300.000 1.200.000 1.600.000 3.100.000 21.681.474

300.000 200.000 500.000
300.000 100.000 400.000
600.000 400.000 1.000.000

400.000 400.000
300.000 300.000
300.000 300.000
700.000 700.000

4.230.000 3.250.000 2.250.000 1.000.000 400.000 700.000 900.000 12.730.000
30.000 30.000

600.000 400.000 1.000.000
600.000 400.000 1.000.000
600.000 400.000 200.000 1.200.000
300.000 100.000 400.000
600.000 400.000 200.000 1.200.000
300.000 100.000 400.000
600.000 400.000 200.000 1.200.000
600.000 400.000 200.000 1.200.000

300.000 100.000 400.000
350.000 150.000 500.000

600.000 300.000 100.000 1.000.000
600.000 400.000 200.000 1.200.000

300.000 100.000 400.000
350.000 150.000 500.000
350.000 150.000 500.000

300.000 300.000
300.000 300.000

6.880.384 4.857.960 2.256.537 1.860.000 3.520.000 2.770.000 3.620.000 3.170.000 2.560.000 2.970.000 34.464.881

1.081.001 849.000 471.000 460.000 920.000 870.000 620.000 670.000 760.000 670.000 7.371.001
309.000 312.000 218.000 839.000
432.000 345.000 131.000 100.000 100.000 1.108.000
32.000 137.000 131.000 300.000

280.000 28.000 0 308.000
120.000 180.000 0 300.000
220.001 180.000 110.000 50.000 50.000 50.000 660.001
97.117 24.146 0 121.263
5.946 99.878 82.500 188.324

57.477 55.976 27.500 140.953
59.460 0 0 59.460

120.000 12.000 12.000 60.000 20.000 20.000 20.000 20.000 60.000 20.000 364.000
120.000 12.000 12.000 144.000

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 3.000.000
100.000 200.000 100.000 0 0 0 0 400.000
300.000 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000.000

5.799.383 4.008.960 1.785.537 1.400.000 2.600.000 1.900.000 3.000.000 2.500.000 1.800.000 2.300.000 27.093.880
257.000 321.860 0 578.860

1.466.000 1.870.000 1.208.037 4.544.037

1.724.250 669.600 0 2.393.850

177.000 0 0 177.000

910.384 0 0 910.384
251.000 91.500 101.500 444.000

102.000 91.500 101.500 295.000

149.000 0 0 149.000

250.000 230.000 0 480.000
427.749 230.000 78.000 735.749

146.000 86.000 18.000 250.000

96.000 144.000 60.000 300.000

48.259 0 0 48.259
137.490 0 0 137.490

336.000 596.000 98.000 1.030.000

20.000 410.000 0 430.000

200.000 0 0 200.000

116.000 186.000 98.000 400.000
0 0 300.000 1.400.000 2.600.000 1.900.000 3.000.000 2.500.000 1.800.000 2.300.000 15.800.000

500.000 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.500.000
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 700.000

500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 600.000

200.000 400.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.600.000
400.000 400.000 600.000 600.000 2.000.000

300.000 1.000.000 500.000 500.000 0 0 500.000 2.800.000
200.000 200.000 100.000 100.000 600.000
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Preglednica 6.8: Razvojni načrt omrežja 2017–2026; ocenjena investicijska sredstva (3. del) 

 
  

JP ELES 

OBJEKTI/LETO Obdobje 
gradnje

Investicijska 
vrednost

Porabljeno 
do 

24.11.2016

5 Velike investicije na področju obratovanja
Št. inv./
projekta Skupaj 86.101.079 11.111.715

5.1. I-109 Sistem za vodenje in nadzor EES - EMS 2012-2018 9.675.900 8.406.566

5.1.1. I109-001 Izgradnja sistemske rezerve iz razpršenih virov neprekinjenega napajanja 2015-2018 756.000 571

5.1.2. I109-437 Izgradnja novega Republiškega centra vodenja EES 2007-2017 7.145.137 5.393.288

5.1.3. I109-599 Izdelava sistem za izravnavo RO 2012-2018 350.000 129.108

5.2. I-467 Pametna omrežja 2011-2026 75.068.609 2.559.990

5.2.1. I467-001 SINCRO.GRID phase I 2011-2021 495.000 148.390

5.2.2. I467-002 Implementacija kompenzacijskih naprav v EES Slovenije - študijska faza 2015-2020 27.250.000 307.071

5.2.3. I467-004 Čezmejni virtualni center vodenja (VCBCC) 2011-2020 6.649.000 66.920

5.2.4. I467-577 SUMO - sistem za ugotavljanje meja obratovanja 2011-2018 3.500.000 1.433.532
5.2.5. I467-605 Vgradnja hranilnikov električne energije 2012-2021 27.500.000 361.876

5.2.6. I467-621 WAMPAC - sistem za identifikacijo prehodnih pojavov in implementacija primernih zaščitnih shem za 
zaščito slovenskega EES pred nevarnimi prehodnimi pojavi

2013-2019 1.400.000 242.201

5.3 I498-619 Kompletno protivlomno varovanje objektov in video nadzor v ELES 2013-2018 1.046.570 104.040

5.4 I552-653 Elektronska obratovalna knjiga 2014-2017 80.000 12.140

5.5 I564-001 Izdelava 10 letnega razvojnega načrta 2017-2026 2016-2017 230.000 28.979

5.6 I592-001 Projekt NEDO 2016-2019 15.476.000 0

6 Druge načrtovane investicije
Št. inv./
projekta Skupaj 105.061.807 1.405.205

6.1. Razvoj novih tehnologij 7.548.107 1.405.205
6.1.1. I-506 Informacijska podpora vzdrževanju 2010-2020 458.470 4.602

6.1.1.1 I506-001 Razširitev PSA II 2016-2018 255.000 4.602
6.1.1.2 I506-002 Nadgradnja PSA 2012-2019 137.817 0
6.1.2. I-507 Postopki IS in priprava podatkov 2012-2017 1.620.000 811.830

6.1.2.1. I507-622 Lasersko snemanje RTP 2013-2017 361.779 268.330
6.1.2.2. I507-623 Lasersko snemanje DV 2013-2017 503.631 168.745
6.1.3.1. I535-627 Postavitev diagnostičnega analitskega centra 2014-2017 938.637 424.174
6.1.4. I536-640 Napredna orodja za upravljanje s sredstvi 2014-2017 470.000 164.598
6.1.5. I600-001 Nadgradnja aplikacij prostorskega IS 2017-2019 186.000 0
6.1.6. I602-001 Uvedba upravljanja z vegetacijo 2017-2019 175.000 0
6.1.7. R597-001 Lasersko snemanje DV in RTP 2017 2017-2018 300.000 0
6.1.8. R598-001 Lasersko snemanje DV in RTP 2018 2018-2019 300.000 0
6.1.9. R599-001 Lasersko snemanje DV in RTP 2019 2019-2020 300.000 0

6.1.10. izven 3l Lasersko snemanje DV in RTP 2020-2026 2020-2026 700.000 0
6.1.11. izven 3l Informacijska podpora upravljanju s sredstvi 2020-2026 2.100.000 0

6.2. Poslovne zgradbe 26.400.000 5.165.816
6.2.1. I439-537 Tehnološko središče ELES, Beričevo 2010-2021 25.400.000 5.165.816
6.2.2. R594-001 Gradbene rekonstrukcije na stavbah ELES, d.o.o. 2017-2017 400.000
6.2.3. R595-001 Ureditev poslovnih prostorov v RTP Podlog 2017-2017 600.000

6.3 Male investicije - skupaj 71.113.700 12.005.028
6.3.1. M-1 Informacijski sistem (računalniki, tiskalniki in druga oprema) 24.000.000 3.839.393
6.3.2. M-2 Avtopark 16.500.000 3.092.547
6.3.3. M-3 Oprema poslovnih prostorov 5.992.000 445.675
6.3.4. M-4 Orodje, instrumenti, naprave 15.421.700 2.670.092
6.3.5. M-5 Rezervni deli, komponente 9.200.000 1.957.321

6.3.5. M-7 Druge male investicije

SKUPAJ - vse investicije - s prevzemom 110 kV omrežja 1.191.142.783 118.883.470

SKUPAJ - vse investicije - brez prevzema 110 kV omrežja 1.162.602.943 57.014.989
7
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v €

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Skupaj 
2017-2026

16.197.623 22.257.068 33.754.070 4.912.899 461.589 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 92.583.249

1.810.400 925.400 510.000 843.000 4.088.800

291.600 332.400 0 624.000

1.382.800 510.000 510.000 843.000 3.245.800

136.000 83.000 0 219.000

9.329.993 13.604.068 30.043.070 4.069.899 461.589 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 72.508.619

75.000 50.000 50.000 60.000 50.000 285.000

542.000 4.124.500 20.238.350 2.429.279 66.589 27.400.718

1.218.000 1.597.000 1.184.600 274.500 345.000 4.619.100

1.045.125 545.568 0 1.590.693
6.002.868 7.009.000 8.219.120 1.306.120 22.537.108

447.000 278.000 351.000 1.076.000

375.000 385.600 0 760.600

80.000 0 0 80.000

120.230 0 0 120.230

4.482.000 7.342.000 3.201.000 15.025.000

11.452.507 9.111.600 10.229.277 4.290.900 4.275.900 4.235.900 4.155.900 4.155.900 4.155.900 4.155.900 60.219.684

905.292 535.300 477.477 635.000 520.000 480.000 400.000 400.000 400.000 400.000 5.153.069
95.500 110.300 103.477 75.000 384.277

95.500 30.300 0 125.800

80.000 103.477 183.477
42.442 42.442

10.773 10.773

31.669 31.669

230.000 230.000

155.350 155.350

92.000 52.000 42.000 186.000

70.000 73.000 32.000 175.000

220.000 80.000 300.000

220.000 80.000 300.000

220.000 80.000 300.000
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 700.000
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 2.100.000

7.692.215 5.510.000 7.440.000 0 0 0 0 0 0 0 20.642.215
6.692.215 5.510.000 7.440.000 19.642.215

400.000 0 0 400.000
600.000 0 0 600.000

2.855.000 3.066.300 2.311.800 3.655.900 3.755.900 3.755.900 3.755.900 3.755.900 3.755.900 3.755.900 34.424.400
827.650 559.200 555.900 1.900.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 15.842.750
925.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 8.575.000
111.300 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 921.300
554.850 1.275.900 504.700 504.700 504.700 504.700 504.700 504.700 504.700 504.700 5.868.350
286.200 291.200 311.200 311.200 311.200 311.200 311.200 311.200 311.200 311.200 3.067.000

150.000 150.000

87.259.536 141.257.308 85.218.884 42.181.799 47.935.366 43.721.529 22.012.471 18.325.900 15.895.900 16.005.900 519.814.592

72.802.288 141.257.308 85.218.884 42.181.799 47.935.366 43.721.529 22.012.471 18.325.900 15.895.900 16.005.900 505.357.344
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7 SKLEP  

 

Glavni namen Razvojnega načrta prenosnega omrežja EES RS od 2017 do 2026 je pokazati, katere 

dele prenosnega omrežja je treba zgraditi oz. obnoviti ali okrepiti, da bodo zagotovljene ustrezne 

prenosne zmogljivosti prenosnega omrežja in ustrezne napetostne razmere v EES RS, s čimer bo 

uporabnikom zagotovljena zanesljiva in kakovostna oskrba z električno energijo. Pri pripravi dokumenta 

so bile upoštevane dolgoročne projekcije rasti prevzema električne energije iz prenosnega omrežja, 

načrtovana gradnja novih proizvodnih enot, širitev distribucijskega omrežja in načrtovane ter predvidene 

spremembe v evropskem prenosnem omrežju. 

 

Skladno s tretjim energetskim svežnjem zakonodaje in z Direktivo EU št. 2009/72 ES, ki jo je Slovenija 

prenesla v svoj pravni red, je zahteva, da mora biti sistemski operater prenosnega omrežja tudi lastnik 

infrastrukture prenosnega omrežja. Eles bo skladno z EZ-1 [1] ter Uredbo Vlade RS [39] moral prevzeti 

dele 110 kV prenosnega omrežja, ki še niso v njegovi lasti. Pri tem bo zaradi omejenih finančnih 

sredstev in zmožnosti 110 kV prenosnega omrežja prevzemal sukcesivno in v smislu določil pripadajoče 

Uredbe, dokončni prevzem pa bi moral biti zaključen v marcu leta 2017. Družba ELES je podala pobudo 

v okviru spremembe EZ-1 s podaljšanjem roka s tri na osem let, realizacija prevzema 110 kV omrežja 

pa bo obenem pomenila porabo sredstev, namenjenih za druge predvidene investicije, dodatne stroške 

delovanja in vzdrževanja, amortizacije, rekonstrukcije prevzetih delov omrežja in dodatne človeške vire. 

 

Za dosego navedenih ciljev sistemski operater prenosnega omrežja tako v obdobju od leta 2017 do leta 

2026 predvideva vlaganja v vrednosti 505 mio evrov oz. upoštevajoč tudi prevzem 110 kV omrežja ta 

vrednost znaša 520 mio evrov. Realizacija načrtovanih investicij bo vplivala na zanesljivost oskrbe ter 

ceno električne energije, na večjo produkcijo slovenskega gospodarstva ter na povečanje bruto 

domačega proizvoda. Prav tako bo realizacija načrtovanih investicij pripomogla h konkurenčnosti 

slovenskega gospodarstva na globalnem trgu, kar pomeni, da je ob večji realizaciji moč pričakovati večje 

ekonomske učinke. 

 

Poleg pozitivnih makroekonomskih učinkov bodo po izračunih imele investicije v prenosno infrastrukturo 

tudi vpliv na donosnost poslovanja družbe ELES, vendar le ob predpostavki povečanja omrežnine za 

prenosno omrežje in sistemskih storitev. Povečanje omrežnine bo potrebno v višini pričakovanih 

stroškov za sistemske storitve in stroškov delovanja ter vzdrževanja, stroškov izgub električne energije, 

predvidenega povečanja amortizacije iz investiranja ter reguliranega donosa. V prihajajočem 10-letnem 

obdobju veliko neznanko zaradi zahtevane vzpostavitve čezmejnih izmenjav sistemskih storitev skladno 

z bodočimi Omrežnimi kodeksi in zaradi povečanja njihovega obsega kot posledice morebitne vključitve 

ČHE Kozjak predstavljajo predvsem stroški sistemskih storitev. Povečan obseg proizvodnje iz OVE 

postavlja klasično proizvodnjo iz konvencionalnih elektrarn (predvsem TE) v nekonkurenčen položaj na 

trgu z električno energijo. V zadnjih letih smo priča ustavljanju konvencionalnih proizvodenj, ki so v 

nasprotju z nepredvidljivimi OVE edine zmožne nuditi sistemske storitve, potrebne za varno in sigurno 
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obratovanje celotnega EES. V EES RS se tako že kaže pomanjkanje virov sistemskih storitev. Kljub 

dejstvu, da se je trend rasti novih SE v zadnjem obdobju precej zmanjšal, se glede na okoljsko politiko 

EU v prihodnosti pričakuje povečanje OVE (predvsem VE in SE), kar bo za obvladovanje obratovanja 

EES še toliko večji izziv. Eles je k reševanju problematike že aktivno pristopil in rešitve poiskal v vgradnji 

hranilnikov električne energije, vgradnji kompenzacijskih naprav za obvladovanje napetostnih razmer, 

dodatnega obsega rezerv ipd. (rešitve v okviru projekta SINCRO.GRID). Tovrstne rešitve obenem 

pomenijo neposredno povečanje stroškov za sistemske storitve in s tem povišanje omrežnine za prenos 

električne energije. Končni porabniki, ki že danes pokrivajo spodbude za gradnjo OVE, bodo tako 

finančno še dodatno obremenjeni preko višje omrežnine. Pri vsem tem se postavlja vprašanje 

smiselnosti spodbujanja dragih nepredvidljivih OVE, sploh glede na dejstvo, da je potencial za HE v 

Sloveniji še precej neizkoriščen (srednja Sava, Mura, male HE). 

 

Za potrebe desetletnega načrta razvoja slovenskega EES je napoved porabe električne energije skrbno 

in strokovno izdelana z uporabo mednarodno uveljavljenih modelov za dolgoročno ocenjevanje potreb 

po električni energiji. Vsi vhodni podatki za modelske ocene so ocenjeni na podlagi dejanskega stanja 

in pričakovanega razvoja tako družbe kot gospodarstva, ne samo v Sloveniji ampak celega sveta. 

Scenariji bodoče porabe električne energije v večji meri upoštevajo ENTSO-E metodologijo, ki v svojem 

najnovejšem dokumentu evropskega razvojnega načrta elektroenergetskega omrežja, tj. TYNDP 2016, 

definira štiri vizije razvoja. Rezultati za slovenski EES niso ravno spodbudni, saj kažejo negativno 

bilanco v celotnem opazovanem obdobju za vse štiri vizije. Primanjkljaj je bolj od prevzema električne 

energije odvisen od načrtovanih proizvodnih virov. V kolikor želi Slovenija postati samozadostna oz. 

neto izvoznik, je nujno potrebno sprejeti strateške državne dokumente, t. i. EKS in DREN, ter strategijo 

pospeševanja investicij. 

 

Osnova za investicije v prenosno omrežje so tehnično-ekonomske analize EES.  Rezultati teh analiz 

nedvoumno kažejo na potrebne okrepitve prenosnega omrežja RS v smislu zagotavljanja zanesljivega 

in varnega obratovanja EES. Pri načrtovanju prenosnih objektov je treba upoštevati še čas, ki je 

potreben za graditev objektov in znaša praviloma več kot pet let, pri daljnovodih pa od sedem do deset 

let. Opozoriti velja, da se zaradi vedno strožjih zahtev umeščanja v prostor in zaradi zahtev lokalnih 

skupnosti ta čas stalno podaljšuje ter prihaja do odstopanj od načrta razvoja oz. zamud pri uresničevanju 

razvojnih projektov, predvsem tistih, ki zahtevajo gradbeno dovoljenje. Dodatna ovira pri realizaciji 

razvojnih načrtov so zelo dolgi postopki javnega naročanja, saj se pogosto končajo s pritožbami in celo 

z odločitvami, ki gredo včasih v škodo investitorja oz. je treba javna naročanja ponavljati. Skladno z 

navedenim pride v procesu javnih naročil do vračanja nazaj, do izdelave dodatnih študij ter analiz, ki 

podaljšujejo izvedbo investicij v prenosno omrežje.  

 

V zadnjih dveh letih je Eles začrtal jasne cilje glede koncepta pametnih omrežij in bo tudi v prihodnje 

velik poudarek namenil preučevanju oz. razvoju le-teh. Tako družba ELES že danes deluje na vidnejših 

mednarodnih projektih, kot so FutureFlow, SINCRO.GRID in NEDO. V prihajajočem obdobju bo 

nadaljevala z aktivnim razvojem projektov s področja pametnih omrežij in sodelovala na razpisih 
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evropskih programov. Končne rešitve projektov v sklopu pametnih omrežij bodo Elesu pomagale pri 

izpolnjevanju zakonsko predpisanih obveznosti, medtem ko bodo koristi od tega imeli tudi odjemalci, 

elektrodistribucijska podjetja in ostali uporabniki omrežja. 

 

Pričakovani trend potreb po prenosnih zmogljivostih in vedno težje vključevanje linijskih objektov v 

prostor bosta v prihodnosti zahtevala večje izkoriščanje obstoječih daljnovodnih tras. Za izgradnjo 

400 kV daljnovodov in za prehod z 220 na 400 kV napetostni nivo je v največji možni meri nujno izrabiti 

obstoječe varovalne pasove ali vzporedne rezervirane koridorje, kot so našteti in prikazani v utemeljitvi 

Strategije prostorskega razvoja Republike Slovenije [40]. Njihovo ohranjanje je nujno zagotoviti oz. 

večinoma ohraniti tudi v prostorskih aktih lokalnih skupnosti, kar je izvedljivo, ker je v večini primerov 

mogoče določiti omejitve na parcelo natančno. Razvoj gospodarske infrastrukture oz. zasnovo 

slovenskega EES prikazuje slika 7.1, ki je bila uradno objavljena že pred desetletjem v utemeljitvi 

Strategije prostorskega razvoja Republike Slovenije [40]. Do izdaje novega dokumenta je prikazana 

slika še vedno v veljavi kljub dejstvu, da je v letu 2013 Eles že realiziral DV 2 x 400 kV Beričevo–Krško, 

ki je na omenjeni sliki označen kot predvidena investicija (rdeča črtkana črta).  

 
Slika 7.1: Razvoj gospodarske infrastrukture iz utemeljitve Strategije prostorskega razvoja RS [40] 

 

Pri prostorskem umeščanju posameznih novih daljnovodnih povezav se poleg rezerviranih koridorjev 

proučijo tudi dodatne optimizacije in sodobne tehnične rešitve, ki morajo poleg funkcionalno tehnoloških 

vidikov upoštevati prostorsko prilagojenost urbanemu razvoju in skladnost s prostorskimi možnostmi in 

omejitvami. Pri tem sedaj še ni predvidena uporaba kablovodov na napetostnih nivojih 220 ali 400 kV, 

uporaba na 110 kV napetostnem nivoju pa je možna le pod določenimi pogoji. Vendar se je potrebno 



 
 

 

  168 

zavedati, da bodo v prihodnosti še bolj pridobile na veljavi HVDC povezave, implementacija oz. razvoj 

pametnih omrežij, preureditev enosistemskih v dvo- ali večsistemske daljnovode, uvedba novih 

tehnologij kompaktiranja elementov daljnovoda, uvedba modernih tehnologij zmanjševanja vplivov na 

okolje in tehnologije vodnikov višje prenosne zmogljivosti. Slovenski projekti bodo tako v prihodnosti 

pomembno prispevali k spajanju notranjega trga električne energije ter omogočili neposredno in 

posredno vključevanje nove proizvodnje električne energije iz OVE na evropskem nivoju, s tem pa bodo 

tudi pomembno prispevali k izpolnjevanju ciljev evropske energetske in okoljske politike. 
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