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PREDGOVOR 

Na distribucijsko omrežje električne energije je priključenih večina uporabnikov - odjemalcev električne 

energije, zato je vloga distribucijskega operaterja ključna iz dveh vidikov, distribucije električne 

energije in opravljanja storitev za uporabnike, priključene na distribucijsko omrežje. 

Družba SODO d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije 

in skupaj s pogodbenimi izvajalci nalog zagotavlja varno in učinkovito distribucijo električne energije 

več kot 940.000 uporabnikom distribucijskega omrežja na ozemlju Republike Slovenije. 

Načrt opredeljuje obseg infrastrukture za distribucijo električne energije, ki jo je potrebno v naslednjem 

desetletnem obdobju do leta 2026 in naprej zgraditi ali posodobiti za zagotovitev dolgoročno 

zanesljivega, varnega in učinkovitega elektrodistribucijskega sistema države. 

Nove zaveze na področju podnebne politike, ki jih je sprejela tudi Slovenija z ratifikacijo Pariškega 

sporazuma, sestavljenega decembra 2015 v Parizu in na tej osnovi novi cilji v energetski politiki, bodo 

vplivali tudi na izvajanje gospodarske javne službe dejavnost distribucijskega operaterja. 

Tako je v prihodnosti pričakovati integracijo večje količine energije iz razpršenih proizvodnih naprav, 

priključenih na distribucijsko omrežje, več aktivnega sodelovanja uporabnikov, ki nastopajo v vlogi 

odjemalca in proizvajalca, več sodelovanja med posameznimi udeleženci na trgu z električno energijo, 

predvsem v smislu upravljanja z energijo, aktivno sodelovanje z operaterjem prenosnega omrežja, 

postopno prestrukturiranje uporabe energentov s ciljem prehoda na večjo uporabo električne energije 

in novih zahtev uporabnikov. 

Za zagotavljanje kakovostne oskrbe z električno energijo bo treba zagotoviti ustrezno osnovno 

infrastrukturo (elektroenergetski vodi, transformatorske postaje, razdelilne transformatorske postaje) in 

jo nadgraditi z novimi tehnologijami, ki se bodo odražale v koristih za uporabnike omrežja in 

distribucijskega operaterja. 

Za realizacijo investicij in doseganje ciljev, ki so opredeljeni v razvojnem načrtu, mora država 

zagotoviti ustrezno podporno okolje s poudarkom na zadostnih finančnih virih. Ugotavljamo, da se 

razkorak med zagotovljenimi viri in načrtovanimi investicijskimi vlaganji z leti povečuje, ni pa več 

takšen, kot v preteklem obdobju izdelanih razvojnih načrtih. Predvidevamo, da bo mogoče razvojni 

načrt omrežja, s politiko intenzivnejšega zadolževanja realizirati v celoti, s predvidenim oz. dosedanjim 

načinom zadolževanja pa v obsegu 88%. Zagotavljanje finančnih virov bo v bodoče potrebno ustrezno 

urediti, saj v obravnavanem obdobju pričakujemo še dodaten vpliv na razvoj distribucijskega omrežja 

zaradi polnilnic za električna vozila v cestnem prometu in priključevanje velikega števila razpršenih 

virov. V kolikor ne bomo sledili tem zahteva, lahko v prihodnosti pričakujemo težave pri zagotavljanju 

kapacitet omrežja, negativne posledice pri zagotavljanju kakovosti in varnosti oskrbe z električno 

energijo. 
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SEZNAM KRATIC IN OKRAJŠAV 

AMI – Advanced Metering Infrastructure, napredna merilna infrastruktura, tudi napredni oz. 

funkcionalno nadgrajeni sistem za daljinsko odčitavanje števčnih podatkov 

AMM – Advanced Metering Management, napredni oz. funkcionalno nadgrajeni sistem za daljinsko 

odčitavanje števčnih podatkov 

AMR – Automated Meter Reading, sistem za daljinsko odčitavanje števčnih podatkov 

AN-OVE – Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 

AN-URE – Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016 

APV – avtomatski ponovni vklop 

BDP – bruto družbeni produkt 

DCV – distribucijski center vodenja 

DEES – distribucijski elektroenergetski sistem 

DMS – Distribution Management System 

DO – distribucijski operater 

DSM – upravljanje rabe energije pri končnih odjemalcih (Demand Side Management) 

DV – daljnovod 

EDI – elektrodistribucijska infrastruktura 

EES – elektroenergetski sistem 

EMONA – ekonomski model optimizacije naložb 

EU – Evropska unija 

EZ-1 – Energetski zakon (Uradni list RS št. 17/2014) 

GJS – gospodarska javna služba 

GPRS - General Packet Radio Services 

GPS – Global Positioning System 

GREDOS – programsko orodje za načrtovanje omrežja 

HAPV – hitri avtomatski ponovni vklop 

IT – informacijska tehnologija 

IKT – informacijsko komunikacijska tehnologija 

KB – kablovod 

LPN – letni poslovni načrt 

LR – lastna raba 
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MSK – minimalni standardi kakovosti 

MTK – mrežno tonsko krmiljenje 

NN – nizka napetost 

OVE – obnovljivi viri energije 

REDOS – sistemske študije razvoja elektrodistribucijskega omrežja Slovenije 

ReNEP – Resolucija o nacionalnem energetskem programu 

RF – radijske frekvence 

RN – razvojni načrt distribucijskega omrežja električne energije v RS za desetletno obdobje 

RP – razdelilna postaja 

RTP – razdelilna transformatorska postaja 

RV – razpršena proizvodnja 

SAIDI – povprečno trajanje prekinitve v sistemu (System average interruption duration index) 

SAIFI – povprečno število prekinitev napajanja odjemalca (System average interruption frequency 

index) 

SCADA – sistem za nadzor, krmiljenje in zajemanje podatkov o stanju oddaljene opreme, katerega 

delovanje temelji na kodiranih signalih, ki se prenašajo preko komunikacijskih kanalov (Supervisory 

control and data acquisition) 

SM – stojno mesto 

SN – srednja napetost 

SO – sistemski operater 

SONDO – sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije 

SPDOEE – splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije 

TK – telekomunikacija 

TP – transformatorska postaja 

UMTS – Universal Mobile Telecommunications System 

URE – učinkovita raba energije 

VN – visoka napetost 

ZGO – Zakon o graditvi objektov 

ZOK – zemeljski optični kabel 

ZPNačrt – Zakon o prostorskem načrtovanju 
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1 OPREDELITEV RAZVOJNEGA NAČRTA 

1.1 Usmeritve izvajanja gospodarske javne službe in razvojnega načrta 

Izvajanje gospodarske javne službe distribucije električne energije je v veliki meri opredeljeno v 

razvojnem načrtu za desetletno obdobje, kjer je glavna pozornost usmerjena v dolgoročno, zanesljivo, 

kakovostno, učinkovito in konkurenčno oskrbo uporabnikov distribucijskega omrežja z električno 

energijo. Distribucijski operater bo izvajal ključne naloge, povezane z vizijo: 

• nadaljnje omogočanje nemotenega delovanja trga z električno energijo, 

• zagotavljanje kakovostnih storitev vsem uporabnikom omrežja na transparenten in stroškovno 

učinkovit način, 

• zagotavljanje omrežja, ki bo zadostilo potrebam uporabnikov distribucijskega omrežja po 

kakovostni električni energiji in omogočalo spodbujanje gospodarstva, 

• zagotavljanje enake obravnave vseh uporabnikov omrežja, 

• z uvajanjem sodobnih tehnologij in poenotenih tehničnih rešitev z uporabo prenosa dobre 

prakse zagotoviti varno in zanesljivo obratovanje, razvoj in vzdrževanje omrežja, 

• nudenje celovitih informacij in izmenjavo podatkov vsem udeležencem na trgu z električno 

energijo na enem mestu, 

• stremljenje k takšni ravni kakovosti oskrbe z električno energijo, ki nas bo uvrščala v prvo 

tretjino med primerljivimi državami v Evropski uniji in 

• spodbujanje k varčni in učinkoviti rabi električne energije tudi v prihodnje. 

 

Izdelan razvojni načrt je osnova za doseganje strateških ciljev distribucijskega operaterja na področju 

distribucije električne energije: 

 enakopravni pogoji na trgu z električno energijo tako za dobavitelje, odjemalce kot tudi 

proizvajalce električne energije, 

 dolgoročna usmerjenost k dviganju zanesljivosti dobave električne energije končnim odjemalcem, 

 večja ekonomska učinkovitost in povečanje zanesljivosti elektroenergetskega sistema, 

 povečanje energetske učinkovitosti elektrodistribucijske infrastrukture, 

 osveščanje odjemalcev o racionalni rabi električne energije, 

 spodbujanje investiranja v omrežja in naprave z uporabo okolju prijaznih najsodobnejših 

tehnologij, 

 zagotavljanje pogojev za priključevanje novih uporabnikov v razumnih rokih in z razumnimi stroški. 

1.2 Izhodišča razvojnega načrta 

Zahteva za izdelavo RN je postavljena v 30. členu EZ-1, ki od distribucijskega operaterja zahteva 

izdelavo razvojnega načrta na osnovi sprejetega Pravilnika o metodologiji za izdelavo razvojnih 

načrtov operaterjev in drugih izvajalcev energetskih dejavnosti (Ur. l. RS, št.56/2016). 
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SODO d. o. o. (v nadaljevanju: SODO), kot distribucijski operater (v nadaljevanju: DO) ima na podlagi 

Uredbe o koncesiji gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega 

omrežja električne energije (Ur. l. RS, št. 39/2007) in koncesijske pogodbe od dne 1. 7. 2007 na 

celotnem območju Republike Slovenije izključno pravico opravljati gospodarsko javno službo 

dejavnost distribucijski operater. 

Na podlagi koncesijske pogodbe je SODO z elektrodistribucijskimi podjetji, ki so lastniki 

elektrodistribucijske infrastrukture (v nadaljevanju: pogodbeni izvajalci nalog SODO), sklenil pogodbe 

o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za distribucijskega operaterja (v 

nadaljevanju: pogodba o najemu). 

 

Slika 1: Osnovni prikaz geografskih območij oskrbe z električno energijo 

Desetletni razvojni načrt je konceptualno en sam dokument za celotno območje Republike Slovenije. 

Izdelal ga je SODO na podlagi vhodnih podatkov, ki so jih zagotovili pogodbeni izvajalci nalog SODO. 

Podrobnejše informacije o omrežju in razvoju omrežja na posameznih geografskih območjih oskrbe z 

električno energijo lahko zainteresirana javnost pridobi pri posameznem pogodbenem izvajalcu nalog 

SODO. 

Pri izdelavi razvojnega načrta distribucijskega omrežja električne energije so za izhodišča upoštevane 

zahteve, ki izhajajo iz veljavnih pravnih aktov in dokumentov, ki urejajo področje energetike, 

elektroenergetike in distribucije električne energije, kjer so vključene tudi zahteve in usmeritve iz 

direktiv in predpisov Evropske skupnosti s področja oskrbe z energijo in rabe energije. 

Krovni zakonski dokument, ki ureja področje elektroenergetike je EZ-1 in opredeljuje načela, elemente 

in pripravo energetske politike. Cilj energetske politike je zagotavljanje pogojev za varno in zanesljivo 

oskrbo uporabnikov z energetskimi storitvami po tržnih načelih in načelih trajnostnega razvoja, ob 
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upoštevanju učinkovite rabe, gospodarne izrabe obnovljivih virov energije ter pogojev varovanja 

okolja. 

V pravni red Republike Slovenije so prenesene tudi naslednje direktive Evropske skupnosti s področja 

oskrbe z električno energijo: 

 Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 4. 2009 o spodbujanju uporabe 

energije iz obnovljivih virov, 

 Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. 7. 2009 o skupnih pravilih 

notranjega trga z električno energijo, 

 Direktiva 2005/89/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 1. 2006 o ukrepih za 

zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo in naložb v infrastrukturo in 

 Direktiva 2012/27/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 10. 2012 o energetski 

učinkovitosti. 

Izhodišča za razvojni načrt postavlja 30. člen EZ-1: 

 distribucijski operater mora, na podlagi metodologije, izdelati razvojni načrt omrežja, 

 razvojni načrt mora izdelati vsaki dve leti, 

 o soglasju k razvojnemu načrtu odloča minister, pristojen za energijo, 

 razvojni načrt omrežja se izdela za obdobje najmanj 10 let in 

 razvojni načrt omrežja mora biti usklajen z Državnim razvojnim energetskim načrtom. 

Okvirni načrt naložb v energetsko infrastrukturo je Državni razvojni energetski načrt (DREN), ki pa še 

ni sprejet, saj je Energetski koncept Slovenije, ki je podlaga za izdelavo DREN-a še v nastajanju in bo 

predvidoma sprejet v letu 2017. V razvojnem načrtu 2017 - 2026 so upoštevani zastavljeni cilji 

energetske politike v Sloveniji, kot so navedeni v Resoluciji o Nacionalnem energetskem programu L 

[1] (v nadaljevanju: ReNEP) in Dolgoročnih energetskih bilancah Slovenije do leta 2030 in strokovne 

podlage za določanje nacionalnih energetskih ciljev L [7]. V omenjenih dokumentih so oblikovani 

prednostni cilji energetske politike v Sloveniji in usklajeni s strateškimi usmeritvami na področju 

energetike v EU, izboljšanje zanesljivosti oskrbe, konkurenčnosti in zmanjšanja vplivov na okolje. 

Za obdobje do leta 2030 so zastavljeni naslednji cilji energetske politike v Sloveniji:  

 povečanje strateške in obratovalne zanesljivosti oskrbe z energetskimi storitvami, 

 zagotavljanje konkurenčnosti gospodarstva ter razpoložljive in dostopne energije oz energetskih 

storitev, 

 spodbujanje okoljske trajnosti in boj proti podnebnim spremembam in 

 zagotavljanje socialne kohezivnosti. 

Na osnovi Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju 

uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 

2003/30/ES (v nadaljevanju: Direktiva 2009/28/ES) je država sprejela nacionalni akcijski načrt za 

obnovljive vire energije za obdobje 2010 - 2020 (v nadaljevanju: AN OVE). V načrtu so določeni 
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nacionalni cilji za deleže energije iz obnovljivih virov, porabljene v prometu, elektroenergetiki ter za 

ogrevanje in hlajenje v letu 2020. 

Cilji slovenske energetske politike za obnovljive vire energije so: 

 zagotoviti 25% delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije in 10 % obnovljivih virov 

energije v prometu do leta 2020, kar po trenutnih predvidevanjih pomeni podvojitev proizvodnje 

energije iz obnovljivih virov energije glede na izhodiščno leto 2005; 

 ustaviti rast porabe končne energije; 

 uveljaviti učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije kot prioritete gospodarskega razvoja; 

 dolgoročno povečevati delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije do leta 2030 in 

nadalje. 

ReNEP, ki je še v veljavi, postavlja cilje in določa mehanizme za prehod od zagotavljanja energentov 

in električne energije k zanesljivi, konkurenčni in okolju prijazni oskrbi z energijskimi storitvami.  V 

dokumentu je v zvezi z zanesljivo oskrbo z energijo zastavljen splošen cilj, da je treba stalno 

povečevati tehnično zanesljivost delovanja energetskih omrežij in kakovost oskrbe ter končne 

uporabnike oskrbovati z električno energijo, katere kakovost ustreza mednarodnim standardom. V 

ReNEP so opredeljeni tudi mehanizmi za zagotovitev tehnično zanesljivega delovanja energetskih 

omrežij in dvig kakovosti oskrbe. Ti mehanizmi so podrobneje upoštevani v EZ-1, predvsem pa v 

Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega 

omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim 

odjemalcem (Ur. l. RS št. 117/2004, 23/07, 17/14 – EZ-1: v nadaljevanju uredba o GJS). 

V uredbi o GJS je v 22. členu postavljena zahteva o izdelavi razvojnih načrtov distribucijskega 

omrežja. Izpolnjevanje zahtev iz 22. člena navedene uredbe je pogoj za upravičenost in določitev 

višine omrežnine. Pri izdelavi tega razvojnega načrta so bile kot izhodišče upoštevane tudi zahteve 

členov uredbe, ki govorijo o zagotavljanju kakovosti storitev distribucijskega operaterja. 

1.3 Prostorski razvoj distribucijskega omrežja 

Pri umeščanju elektrodistribucijske infrastrukture (v nadaljevanju: EDI) v prostor sledimo usmeritvam 

in ciljem Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, 

Ur. l. RS, št. 76/2004, v nadaljevanju: strategija prostorskega razvoja), ki je temeljni državni dokument 

o usmerjanju razvoja v prostoru: 

 maksimalno se izkoristijo obstoječe trase in infrastrukturni koridorji; 

 proučijo se najugodnejši poteki tras, ki poleg tehnoloških vidikov upoštevajo prostorsko 

prilagojenost urbanemu razvoju in skladnost s prostorskimi možnostmi in omejitvami; 

 elektroenergetske koridorje se praviloma združuje v koridorje ostale energetske in druge 

infrastrukture. Na pozidanih območjih oziroma stanovanjskih območjih in na območjih kulturne 

dediščine se gradi v kabelski podzemni izvedbi; 

 nizkonapetostno omrežje se praviloma gradi v podzemni izvedbi, izjemoma v nadzemni izvedbi s 

samonosnim kabelskim snopom. 
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Pravila za urejanje prostora na ravni Slovenije so določena s Prostorskim redom Slovenije (Uredba o 

prostorskem redu Slovenije, Ur. l. RS, št. 122/2004, v nadaljevanju: prostorski red). 

Krovni zakon na področju urejanja prostora oz. prostorskega načrtovanja je Zakon o prostorskem 

načrtovanju (ZPNačrt, Ur. l. RS, št. 33/2007 in 57/2012: v nadaljevanju ZPNačrt), ki za načrtovanje 

določa državne, medobčinske in občinske prostorske akte. DO, kot nosilec urejanja prostora, 

zagotavlja vključitev elektrodistribucijske infrastrukture v prostorske akte tako, da preko pogodbenih 

izvajalcev nalog SODO sodeluje v postopkih pripravljanja in sprejemanja vseh vrst prostorskih aktov v 

obliki smernic in mnenj na predvidene prostorske ureditve. 

Pogoje za graditev objektov elektrodistribucijske infrastrukture (v nadaljevanju: EDI) določa Zakon o 

graditvi objektov (ZGO-1, ZGO-1A, ZGO-1B, ZGO-1C, ZGO-1D, ZGO-1E, ZGO-1F, Ur. l. RS, št. 

110/2002, 47/2004, 126/2007, 108/2009, 57/2012, 110/2013 in 19/2015, v nadaljevanju: ZGO). Za 

načrtovane posege v območju varovalnih pasov distribucijskega omrežja DO preko pogodbenih 

izvajalcev nalog DO določa pogoje, pod katerimi je takšna gradnja mogoča, in sicer v obliki projektnih 

pogojev, soglasij k projektnim rešitvam ter soglasij za priključitev. 

Ker je določena EDI opredeljena kot infrastruktura državnega pomena, se umeščanje take 

infrastrukture izvaja na osnovi Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor 

(Ur. l. RS, št. 80/2010 in 57/2012, v nadaljevanju: ZUPUDPP). Zakon določa prostorske ureditve 

državnega pomena, ureja vsebino in postopek priprave državnega prostorskega načrta (v nadaljnjem 

besedilu: načrt) ter določa način, kako se ta postopek vodi skupaj s postopkom celovite presoje 

vplivov na okolje in postopkom presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, 

ter postopkom presoje sprejemljivosti v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave. 

1.4 Kriteriji načrtovanja in uporabljena metodologija načrtovanja 

Z upoštevanjem tehničnih, zanesljivostnih, ekonomskih in okoljevarstvenih kriterijev zagotavljamo 

dolgoročno optimalen razvoj omrežja. Pogodbeni izvajalci nalog DO uporabljajo enotne kriterije in 

postopke za načrtovanje razvoja elektrodistribucijskega omrežja. Na ta način zagotovimo homogeno 

strukturo omrežij in uravnoteženo kakovost oskrbe z električno energijo na celotnem ozemlju 

Slovenije. 

Ključni elementi postopka načrtovanja razvoja elektrodistribucijskih omrežij so: 

 realizacija porabe in obremenitev v preteklem obdobju ter napoved porabe in obremenitev v 

prihodnjem obdobju, 

 podatki o obstoječem stanju sistema (omrežje, transformacija, obremenitve, okvare, funkcionalno 

in tehnološko staranje), 

 metode, ki omogočajo analize pričakovanih obratovalnih stanj, analize neprekinjenosti napajanja 

in ekonomske analize, 

 zaznavanje sprememb pri obnašanju uporabnikov omrežja (razpršena proizvodnja, električna 

vozila, premiki koničnih obremenitev, upravljanje porabe in druge storitve, ki jih prinašajo nove 

tehnologije) in 
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 kriteriji načrtovanja, ki omogočajo zagotavljanje ustrezne kakovosti oskrbe z električno energijo in 

predstavljajo mejne vrednosti, katerih prekoračitev v procesu načrtovanja razvoja omrežja 

preprečujemo s sistemskim širjenjem omrežja (ojačitve in širitve omrežja) ter sodobnimi 

tehnološkimi pristopi in koncepti. 

1.4.1 Kriteriji načrtovanja distribucijskega omrežja električne energije 

a) Kriteriji obremenljivosti 

Obremenjevanje transformatorjev 110 kV/SN 

Obremenitev energetskih transformatorjev v normalnih stanjih nikoli ne doseže nazivne moči, ker je 

treba zagotavljati rezervo ob izpadih transformatorjev. Struktura SN omrežij je najpogosteje takšna, da 

so RTP povezani na SN nivoju, vendar je možnost zagotavljanja rezervnega napajanja ob izpadih 

transformatorjev preko SN omrežij omejena zaradi preseganja dopustnih padcev napetosti in/ali 

šibkega omrežja. Zaradi tega načrtujemo RTP 110 kV/SN za samostojno obratovanje, kjer rezervo za 

izpad transformatorja zagotavljamo v samem RTP s preostalimi transformatorji. Pri načrtovanju 

transformacije dopuščamo kratkotrajno obremenjevanje transformatorjev do 120 % nazivne moči. 

Dopustne obremenitve transformatorjev v normalnih stanjih napajanja so: 

 v RTP z dvema transformatorjema do 60 % nazivne moči in 

 v RTP s tremi transformatorji do 80 % nazivne moči. 

Obremenjevanje SN vodov 

Mejno obremenljivost vodov predstavlja njihova termična meja, ki jo lahko zaradi velikih izgub 

dopuščamo samo v primerih rezervnega obratovanja. Dosežene obremenitve v normalnih obratovalnih 

stanjih so v nadzemnih SN omrežjih različne. Odvisne so predvsem od padcev napetosti in 

zagotavljanja rezervnega napajanja. Pri kabelskih omrežjih, grajenih po konceptu odprte zanke kablov, 

ni mogoče obremeniti več kot 50 % termične moči. Če je struktura kabelskega omrežja izvedena s 

posebnimi rezervnimi kabli, jih lahko obremenjujemo do termične moči. 

Pri načrtovanju obremenitve vodov v normalnih stanjih obratovanja zaradi stroškov izgub omejimo na: 

 50 % termične meje pri nadzemnih vodih in 

 75 % termične meje posamično radialno položenih kablov. 

V rezervnih stanjih dopuščamo obremenjevanje vodov do termične meje, če padci napetosti to 

dopuščajo. 

 

b) Kriteriji zanesljivega in varnega obratovanja 

110 kV distribucijsko omrežje 

110 kV distribucijsko omrežje, ki predstavlja osnovno napajalno omrežje distribucijskim RTP 

110kV/SN, načrtujemo tako, da zagotovimo možnost dvostranskega napajanja oziroma zagotavljamo 
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osnovni kriterij (N-1). Na tem nivoju kriterij (N-1) pomeni, da pri enojnih izpadih ne pride do prekinitve 

napajanja in da ne pride do preobremenitev v omrežju. Pri načrtovanju 110 kV omrežij je treba 

upoštevati tudi stanje in razvoj v prenosnem elektroenergetskem sistemu, zato razvoj teh omrežij ne 

more potekati ločeno. 

Kriteriji izbire strukture omrežja in smernice razvoja mestnih in podeželskih SN omrežij 

Kriteriji izbire strukture omrežja so ekonomičnost, zanesljivost napajanja, razvojna prilagodljivost in 

enostavnost (preglednost). Pri izbiri optimalne strukture omrežja je poleg ekonomičnosti pomembna 

tudi zanesljivost omrežja, pri načrtovanju je potrebna razvojna prilagodljivost, za obratovanje pa je s 

stališča varnosti zelo pomembna preglednost omrežja. 

Pri razvoju mestnih omrežij upoštevamo naslednje smernice: 

 načrtujemo strukturo RTP 110 kV/SN z zagotovitvijo dela rezerve moči po SN kabelskem omrežju, 

ki je v mestnih omrežjih ekonomsko učinkovitejša od strukture RTP 110 kV/SN z garantirano 

močjo; 

 opustiti je treba strukturo omrežja s težiščnimi postajami in strukturo »mreža«; 

 za mestna omrežja 20 kV je optimalna struktura odprta zanka, pri visokih ploskovnih obremenitvah 

nad 10 MW/km2 pa struktura vreteno; 

 struktura vreteno se ohrani pri obstoječih večjih RP, kjer je mogoče zagotoviti dvostransko rezervo 

moči iz dveh RTP ob strukturi vira (RTP 110 kV/SN) z zagotovitvijo dela moči iz SN omrežja; 

 nove transformatorske postaje SN/NN se v kabelsko omrežje vključuje z zankanjem.    

Podeželska omrežja načrtujemo z upoštevanjem naslednjih kriterijev: 

 zagotoviti je treba minimalno število prečnih povezav, ki omogočajo ustrezno prenapajanje voda v 

okvari; 

 zaradi kakovosti rezervnega napajanja je treba zagotoviti strukturo vira (RTP 110 kV/SN) z 

garantirano močjo. 

Pri mešanih omrežjih (nadzemni vod – kabel) je priporočljivo kabelske dele omrežja graditi zazankano, 

obratovanje pa mora biti radialno.  

c) Kriteriji kakovosti obratovanja 

Za trajno izboljševanje oziroma ohranjanje ravni kakovosti obratovanja DEES morajo biti postavljeni 

ustrezni kriteriji, ki zagotavljajo takšen razvoj omrežja, ki ob racionalnih vlaganjih prinaša največje 

koristi. Kakovost obratovanja in oskrbe je eden izmed instrumentov, s katerim regulator na področju 

oskrbe z električno energijo (Agencija za energijo Republike Slovenije: v nadaljevanju agencija) izvaja 

ekonomsko reguliranje omrežnine, kar zajema tudi regulacijo s kakovostjo. 

Agencija določa kriterije kakovosti oskrbe v obliki: 

 minimalnih standardov kakovosti (MSK), 

 ciljne ravni neprekinjenosti napajanja, 

 referenčnih standardov oskrbe in 

 sklicevanja na standarde s področja kakovosti napetosti. 
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Kriteriji kakovosti oskrbe so podani v aktih agencije, ki obravnavajo metodologijo za obračunavanje 

omrežnine ter metodologijo za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov in 

sistema obračunavanja teh cen. 

Neprekinjenost napajanja 

Kriteriji neprekinjenosti napajanja z električno energijo so določeni s številom in trajanjem prekinitev. 

Za spremljanje neprekinjenosti oskrbe se najpogosteje uporabljata naslednja parametra: 

 SAIDI (minut/uporabnika): Parameter povprečnega trajanja prekinitev napajanja v sistemu, ki je 

razmerje med vsoto trajanja prekinitev napajanja posameznih uporabnikov v določenem 

časovnem intervalu in celotnim številom uporabnikov v sistemu za čas trajanja časovnega 

intervala. Parameter SAIDI se izraža v minutah na uporabnika glede na obdobje opazovanja 

oziroma poročanja (mesečno, letno). 

 SAIFI (prekinitev/uporabnika): Parameter povprečne frekvence prekinitev napajanja v sistemu, ki 

je razmerje med celotnim številom prekinitev napajanja uporabnikov v določenem časovnem 

intervalu in celotnim številom uporabnikov v sistemu za čas trajanja tega časovnega intervala. 

Parameter SAIFI se izraža s številom prekinitev na uporabnika glede na obdobje opazovanja 

oziroma poročanja (mesečno, letno). 

Ciljna raven neprekinjenosti napajanja je določena v Aktu o metodologiji za določitev regulativnega 

okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje [L70], ki ga je izdala Agencija 

za energijo in sicer z vrednostjo kazalnikov SAIDI in SAIFI, ki odražata nenačrtovane dolgotrajne 

prekinitve (daljše od 3 minut), ki so posledica lastnih vzrokov, torej brez upoštevanja višje sile in tujih 

vzrokov. Izražena je s kazalnikoma SAIDI in SAIFI, ki sta izračunana na raven posameznega 

geografskega območja oskrbe, za obdobje enega leta, posebej za ruralno in urbano območje. Do 

objave nove ciljne ravni se za posamezna geografska območja oskrbe uporabljata naslednji vrednosti 

SAIDI in SAIFI: 

Ruralno območje:    Urbano območje: 

SAIDI = 65 min/uporabnika   SAIDI = 25 min/uporabnika 

SAIFI = 1,60 prekinitev/uporabnika  SAIFI = 0,75 prekinitev/uporabnika 

Kakovost napetosti  

Kakovost napetosti je skupek tehničnih karakteristik napetosti na prevzemno-predajnem mestu 

uporabnika, ki so predpisane v tehničnih standardih s stanjem tehnike. 

Kriteriji kakovosti napetosti so podani v standardu SIST EN 50160 (odkloni napajalne napetosti, 

kratkotrajne in dolgotrajne prekinitve napetosti, hitre spremembe napetosti, izbokline - prenapetosti in 

upadi napetosti, harmonske in medharmonske napetosti, neravnotežje napajalne napetosti, signalne 

napetosti in odstopanje omrežne frekvence). 

Dopustni padci napetosti v SN omrežjih 

Dopustni padec napetosti v vodih predstavlja temeljni kriterij v načrtovanju distributivnih omrežij. S 

pravilno določenimi dopustnimi padci napetosti omogočimo zagotavljanje odklonov napetosti pri 
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uporabnikih v predpisanih mejah ter posredno opredelimo raven izgub v omrežju. Močnejše omrežje je 

manj občutljivo na motnje in popačenje napetosti, zato imajo dopustni padci napetosti tudi vpliv na 

kakovost napetosti, ki jo je omrežje sposobno zagotavljati. 

SN omrežja se načrtujejo z največjimi padci napetosti 7,5 % pri ustrezni regulaciji napetosti na 

energetskih transformatorjih 110 kV/SN in z ustreznimi nastavitvami na odcepih transformatorjev 

SN/NN. V rezervnih stanjih napajanja upoštevamo, da je padec napetosti lahko za 5 % nižji od najnižje 

dovoljenega padca v normalnih stanjih. S tem kriterijem je zagotovljen odklon v predpisanih mejah v 

vseh točkah omrežja (SN in NN). 

Kriteriji načrtovanja NN omrežij 

Največji vpliv na popačenje oblike napetostnega vala imajo NN omrežja, zato je treba v tem omrežju 

najprej zagotoviti zadostno odpornost na motnje, ki jih vnašajo uporabniki omrežja s svojimi 

napravami. To pomeni, da moramo NN omrežja graditi z dovolj nizko impedanco, kar lahko dosežemo 

le z gradnjo NN omrežij s podzemnimi kablovodi in omejitvijo dolžine kablovodov ob ustreznih 

presekih vodnikov. Priporoča se izvedba NN omrežij v kabelski izvedbi, z dolžinami največ do 500 m 

in za največji odklon napetosti pri uporabniku omrežja 5 %. 

d) Vključevanje razpršene proizvodnje električne energije 

Slovenija izvaja aktivno energetsko politiko spodbujanja razvoja proizvodnje električne energije iz 

obnovljivih virov (v nadaljevanju: OVE), ki jih uporabljajo razpršeni viri električne energije (v 

nadaljevanju RV), katerih število in količina proizvedene električne energije je v porastu. Zato je treba 

pri načrtovanju razvoja omrežja upoštevati tudi problematiko vključevanja RV. Cilji slovenske 

energetske politike za obnovljive vire energije so zajeti v AN OVE za obdobje 2010 - 2020:  

 zagotoviti 25% delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije in 10% v prometu do leta 

2020, kar po trenutnih predvidevanjih pomeni podvojitev proizvodnje energije iz obnovljivih virov 

energije glede na izhodiščno leto 2005; 

 ustaviti rast porabe končne energije; 

 uveljaviti učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije kot prioritete gospodarskega razvoja; 

 dolgoročno povečevati delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije do leta 2030 in 

nadalje. 

Z vključevanjem RV v distribucijsko omrežje je potrebno zagotoviti, da ne pride do vnosa nedovoljenih 

motenj v DEES. Kriteriji za ugotavljanje možnosti priključevanja razpršenih virov so določeni v 

Sistemskih obratovalnih navodilih (Ur. l. RS št. 41/2011, v nadaljevanju: SONDO), podrobneje v 

Navodilih za priključevanje in obratovanje elektrarn inštalirane električne moči do 10 MW, ki so kot 

priloga sestavni del SONDO in Kriterijih načrtovanja SN in NN omrežja v smislu vključevanja in 

obratovanja razpršenih virov električne energije [L69]. 

e) Ekonomski kriteriji 

Pri načrtovanju razvoja omrežja se investicije optimizirajo, upoštevajoč analizo stroškov in koristi 

posameznih naložb, z: 
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 načrtovanjem variantnih rešitev in izvedb, 

 ugotavljanjem stroškov obratovanja in vzdrževanja (nedobavljena energija in izpadla moč, stroški 

izgub), 

 optimizacijo stroškov kapitala in amortizacije, 

 standardizacijo oz. poenotenjem opreme, 

 uporabo sodobnih materialov in tehnologij in 

 ustrezno izbiro proizvajalcev opreme. 

Za oskrbo uporabnikov z električno energijo so predpisane določene minimalne zahteve, ki jih DO 

mora zagotoviti, zato je pri določanju nabora investicij treba najprej upoštevati tehnične kriterije, 

ekonomskih kriterijev upravičenosti izgradnje ni smiselno vključevati. 

f) Interni standardi in tipizacije 

Za izgradnjo in rekonstrukcijo elektroenergetskega distribucijskega omrežja se uporabljajo različne 

tipizacije, navodila in priporočila, ki so jih izdelali pogodbeni izvajalci nalog DO. Tako se uporabljajo 

tipizacije za 10 in 20 kV daljnovode na lesenih drogovih, za daljnovode 20 kV na betonskih drogovih, 

tipizacija za gradnjo energetskih kablovodov napetosti 1 kV, 10 kV in 20 kV, več tipizacij za 

nizkonapetostna omrežja, tipizacija omrežnih priključkov, tipizacija za nizkonapetostne priključne 

omarice, tipizacije tipskih transformatorskih postaj na jeklenem, betonskem in lesenem jamboru, 

tipizacija montažno betonskih transformatorskih postaj do 2×1000 kVA, tipizacija enopolnih shem 

transformatorskih postaj do 630 kVA, tipizacija obremenjevanja in varovanja distribucijskih 

transformatorjev in tipizacija zaščitnih ter merilnih naprav lokalne avtomatike v elektroenergetskem 

distribucijskem omrežju Slovenije. Izdelana so bila razna navodila in priporočila, ki skupaj s tipizacijami 

prispevajo k poenotenemu načinu dela pri načrtovanju, projektiranju ter rekonstrukcijah in 

novogradnjah elektroenergetskih objektov, vodov in naprav. Na področju vzdrževanja so bili poenoteni 

normativi vzdrževanja. 

g) Kriterij predvidene dobe uporabe elektrodistribucijske infrastrukture 

Ugotavljamo, da se z vlaganji v EEI ne izboljšuje starostna struktura nekaterih pomembnih elementov 

v distribucijskem omrežju, kar vpliva na stanje omrežja in s tem povezano kakovost dobave električne 

energije. Še posebej izstopa večanje števila distribucijskih transformatorjev, ki so starejši od 

predvidene dobe uporabe. 

Potrebna vlaganja v zamenjavo obstoječe infrastrukture se ugotavljajo glede na: 

 predvideno dobo uporabe, kjer se ugotavlja ali je le-ta dosežena ali celo presežena. Prav tako se 

lahko pojavi problem funkcionalne in tehnološke ustreznosti (zastaranje) takšne infrastrukture 

glede na stanje tehnike; 

 stanje (izrabljenost) infrastrukture, kjer se dejanska starost oz. stanje infrastrukture zaradi različnih 

dejavnikov (pogoji obratovanja, atmosferski vplivi, onesnaženost okolja, v katerem infrastruktura 

obratuje, …) že kaže v večji izrabljenosti, tako sredstvo ne bo doseglo predvidene dobe uporabe, 

saj je stanje slabše od pričakovanega, obstaja pa tudi večja verjetnost okvare. 
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1.4.2 Metodologija načrtovanja 

Uporabljena orodja 

Za analize obratovalnih stanj in zanesljivosti omrežja se pri načrtovanju razvoja omrežij uporablja 

programski paket GREDOS. Za izvajanje ekonomske primerjave variant razvoja se uporablja metoda 

aktualizacije stroškov. 

Uporabljeni postopki 

Pri načrtovanju razvoja omrežja z analizami zajamemo 110 kV omrežje, ki predstavlja primarno 

distribucijsko omrežje, transformacijo 110 kV/SN in srednjenapetostno (SN) omrežje. 

V prvi fazi načrtovanja razvoja z analizami obratovalnih stanj preverjamo ali omrežje in transformacija, 

ob prognozirani rasti obremenitev, še izpolnjujeta kriterije načrtovanja. Ključne omejitve v tej fazi 

predstavljajo dopustni padci napetosti in dopustne obremenitve elementov omrežja. 

Preverjanja se opravijo za pričakovane letne konične obremenitve, v časovnih intervalih, ki se 

prilagajajo stopnji rasti obremenitev in odmaknjenosti v prihodnost. Običajno so bližnji intervali petletni, 

zadnji pa desetletni. 

V vsakem obdobju se preverjajo stanja normalnega obratovanja in stanja z enojnimi izpadi. Pri 

dvosistemskih vodih obravnavamo izpad obeh sistemov kot enojni izpad. Preverjajo se vsa možna 

stanja z enojnimi izpadi. Za manjše skupine porabnikov se dopušča, da nimajo možnosti rezervnega 

napajanja. 

Ko v omrežju prekoračimo dopustne obremenitve ali padce napetosti, se odločimo za ojačitev. Časi 

ojačitev, dobljeni s takšno analizo, predstavljajo skrajne roke, ki ne smejo biti prekoračeni. Ko nastopi 

dilema med različnimi možnimi ojačitvami, je treba vsako smer razvoja, kot varianto, pripeljati do 

konca raziskovanega obdobja in šele nato izbrati ugodnejšo. 

V drugi fazi načrtovanja s tehtanjem tehničnih, ekonomskih in kriterijev zanesljivosti opredelimo 

optimalno varianto razvoja. Pri tem med drugim upoštevamo stroške investicije, stroške vzdrževanja v 

življenjski dobi in izgube s čimer zagotavljamo najnižje stroške. Ta načela so upoštevana že v fazah 

študija razvoja omrežja in kasneje še pred samo izbiro variante razvoja, kar zagotavlja optimizacijo 

distribucijskega sistema. Skrajne roke ojačitev, ki smo jih določili v prvi fazi, lahko v fazi optimizacije 

opredelimo natančneje. Objekt lahko zgradimo pred skrajnim rokom zaradi zmanjšanja stroškov izgub 

in/ali zaradi izboljšanja zanesljivosti napajanja uporabnikov. 
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Slika 2: Proces načrtovanja omrežja 

1.5 Uporabljen nabor podatkov 

DO je z navodilom predpisal vsebino in obseg podatkov, ki so jih posredovali pogodbeni izvajalci nalog 

DO za potrebe izdelave razvojnega načrta distribucijskega omrežja. Kot osnova oz. vir podatkov za 

izdelavo načrta razvoja služijo: 

 izdani prostorski akti oz. smernice k prostorskim aktom, 

 izdana soglasja za priključitev, 

 podatki centra vodenja (predvsem neprekinjenost), 

 podatki iz baze tehničnih podatkov, 

 poraba energije na letni ravni po posameznih transformatorskih postajah, 

 podatki službe investicij, 
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 podatki o kakovosti napetosti (sistematično spremljanje kakovosti in spremljanje kakovosti ob 

pritožbah), 

 podatki iz evidenc o stanju EDI, 

 podatki o priključevanju in obratovanju razpršenih virov in 

 analitika porabe in koničnih obremenitev. 

V okviru projekta REDOS (Razvoj Elektroenergetskega Distribucijskega Omrežja Slovenije) poteka 

izdelava razvojnih študij, pri katerih sodelujejo vsi pogodbeni izvajalci nalog DO. Razvojne študije so 

izdelane z uporabo enotnih postopkov in kriterijev načrtovanja. Potrebne novogradnje in 

rekonstrukcije, ki so opredeljene z razvojnimi študijami REDOS, so zajete tudi v tem razvojnem načrtu 

in so navedene med viri. 

1.6 Cilji razvojnega načrta omrežja 

Cilji, ki jih želimo doseči z razvojnim načrtom distribucijskega omrežja za obdobje od leta 2017 do 

2026, so povezani z zastavljenimi smernicami in cilji nacionalne energetske in okoljske politike: 

 zadostiti načrtovani in dejanski porabi ter potrebam po električni moči, 

 zadostiti potrebam vključevanja razpršene proizvodnje električne energije, 

 zagotoviti omrežje in stanje v njem, ki ustreza stanju tehnike, 

 zagotoviti stroškovno učinkovito omrežje, 

 zagotoviti varovanje okolja v skladu z zakonodajo, 

 zagotoviti dolgoročno stabilnost, zanesljivost in razpoložljivost distribucijskega omrežja, 

 zagotoviti dolgoročni dvig oziroma ohranjanje kakovosti oskrbe z električno energijo glede na 

ciljno raven kakovosti in 

 zadostiti potrebam, ki jih narekujejo nacionalni energetski podnebni cilji. 
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2 ENERGETSKE OSNOVE 

2.1 Analiza odjema električne energije in obremenitev v preteklem obdobju 

2.1.1 Analiza odjema 

Prevzeta električna energija v distribucijsko omrežje predstavlja vsoto prevzete električne energije, 

izmerjene na obračunskih merilnih mestih med sistemskim operaterjem (v nadaljevanju: SO) na 110 

kV napetostnem nivoju, prevzete električne energije, izmerjene na obračunskih merilnih mestih 

proizvodnih virov, priključenih na distribucijsko omrežje, prevzem od drugih podjetij za distribucijo 

električne energije in uvoz električne energije na distribucijskem omrežju. 

Analiza odjema električne energije in obremenitev je izvedena za preteklo desetletno obdobje. Odjem 

električne energije je v opazovanem časovnem obdobju nihal, kot posledica svetovne gospodarske 

krize. 

 

Tabela 1: Analiza odjema električne energije z izgubami za obdobje 2006 – 2015 

 

*- Prevzeta električna energija 

V tabeli 1 predstavljen odjem električne energije pri odjemalcih, priključenih na distribucijsko omrežje, 

se je od leta 2006, ko je znašal 10.247 GWh, povečal na 10.578 GWh v letu 2011, kar predstavlja 

3,5% porast. V letu 2009 je bil najnižji odjem v opazovanem obdobju 10.192 GWh, kar je bila 

posledica gospodarske krize, ki je vplivala na rast porabe do leta 2014. V letu 2015 je poraba narasla 

največ v opazovanem obdobju in sicer na 10.639 GWh, kar predstavlja porast porabe za 4,3 % in 

upošteva obdobje gospodarske krize, ki se v letu 2015 ne čuti več, saj je poraba višja, kot v letu 2008, 

to je pred začetkom gospodarske krize. 

Povprečni letni porast porabe oz. odjema električne energije v obdobju konjunkture od leta 2006 do 

2008 znaša 2,4 %, kar je višje od projekcije rasti, predvidene v ReNEP, ki do leta 2010 znaša 2 %, do 

leta 2015 pa 1,5 %. V letih gospodarske krize je opazen padec predvsem na odjemu SN (industrija, 

obrt, storitve), kar je razvidno iz naslednjih slik. 

 

Leto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Prevzeta el. energija

[GWh] 10.835,4 11.148,4 11.188,0 10.808,6 11.165,9 11.123,7 10.966,3 10.968,2 10.857,8 11.169,3
Odjem el. energije 

skupaj [GWh] 10.247,7 10.524,4 10.609,4 10.192,1 10.529,8 10.578,7 10.389,5 10.418,4 10.340,5 10.639,4
Odjem SN [GWh] 4.715,3 4.920,5 4.728,3 4.401,6 4.642,6 4.712,3 4.595,5 4.591,4 4.671,3 4.787,3
Odjem NN [GWh] 5.532,5 5.603,9 5.881,1 5.790,6 5.887,1 5.866,4 5.794,0 5.827,0 5.669,2 5.852,1

Izgube [GWh] 587,6 623,9 578,7 616,5 636,1 544,9 576,8 549,8 517,3 529,9
Dosežen cosφ 0,981 0,978 0,982 0,981 0,986 0,987 0,988 0,989 0,990 0,991

Dinamika porasta *[%] 4,0 2,9 0,4 -3,4 3,3 -0,4 -1,4 0,0 -1,0 2,9
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Slika 3: Odjem električne energije iz distribucijskega omrežja in izgube v distribucijskem 

elektroenergetskem omrežju v obdobju od leta 2006 do 2015 

 

 

Slika 4: Količina prevzete električne energije iz 110 kV prenosnega omrežja in iz proizvodnih virov, 

priključenih na distribucijsko elektroenergetsko omrežje v obdobju od 2006 do 2015 
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Slika 5: Porast odjema električne energije pri končnih odjemalcih in izgube v distribucijskem 

elektroenergetskem omrežju v obdobju od leta 2006 do 2015 

Izgube v distribucijskem omrežju so na osnovi ocene, delno v korelaciji s konično obremenitvijo (slika 

8: Letne maksimalne konične obremenitve), delno pa se s stalnimi menjavami števcev zmanjšujejo 

tudi komercialne izgube. V primerjavi z drugimi državami (24 držav) je Slovenija, po izgubah v 

prenosnem in distribucijskem omrežju, na osnovi podatkov CEER za leto 2015, med osmimi državami 

z izgubami pod 4 %. 

Primerjava odjema po geografskih območjih oskrbe pokaže, da je bil največji porast odjema v 

preteklem desetletnem obdobju, ob upoštevanju gospodarske krize, na območju Elektro Maribor in 

sicer 7,2 % glede na izhodiščno leto 2006, upad odjema pa se je zgodil na območju Elektro Primorska, 

in sicer za 8,1 %, kar je v veliki meri posledica spremembe napajanja napajalnih postaj za železnico in 

spremembe na transportu električne energije po povezavi z Italijo. V obdobju pred gospodarsko krizo 

je izstopal letni porast odjema na območju Elektro Primorska, in sicer za 6,5 % v letu 2006. Največji 

letni porasti odjema so bili pričakovano v obdobju konjunkture v višini od 4,8 % do 6,5 %. 

Gospodarska kriza se je najbolj odražala v letu 2009 z letnim upadom odjema od 2,9 do 7,4 %, razen 

na območju Elektro Primorska, kjer je, zaradi gospodarske krize in prej opisanega, bil upad 7,6 %. 

Odjem Italije ni upoštevan v bilanci odjema za Elektro Primorska. Odjem, vključno z odjemom Italije je 

za potrebe razvojnega načrta izkazan le v postavki prevzeta električne energija, ampak le v letih 2006, 

2007, 2009, ko so bile te vrednosti v bilanci prevzete električne energije vključene. V naslednjih letih 

so te vrednosti v celoti izpuščene iz bilanc. 
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Tabela 2: Porast odjema električne energije na geografskih območjih oskrbe 

 v obdobju od leta 2006 do 2015 

Geografsko območje oskrbe Absolutni porast (%) Povprečni letni porast (%) MAX /leto MIN/leto
Elektro Celje 4,9 0,5 3,5/2010 -4,7/2009
Elektro Gorenjska 3,4 0,3 4,9/2010 -7,4/2009
Elektro Ljubljana 6,8 0,7 4,2/2006 -2,9/2009
Elektro Maribor 7,2 0,7 6,4/2006 -4,0/2009
Elektro Primorska -8,1 -0,8 6,5/2006 -7,6/2008
Skupaj 3,8 0,4 4,8/2006 -3,9/2009
 

 

Slika 6: Odjem električne energije po geografskih območjih oskrbe v obdobju od leta 2006 do 2015 
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Slika 7: Porast odjema električne energije po geografskih območjih oskrbe v obdobju od leta 2006 do 

2015 

2.1.2 Analiza obremenitev s konično močjo 

Pri analizi obremenitev v času konice na ravni celotnega distribucijskega omrežja je treba upoštevati 

faktor istočasnosti, saj konična moč celotnega omrežja in konične moči na posameznih geografskih 

območjih oskrbe časovno ne sovpadajo. Prispevki koničnih moči po posameznih geografskih območjih 

k skupni konični moči so upoštevani z ocenjenim faktorjem istočasnosti 0,9. 

Konična moč je pred gospodarsko krizo, leta 2007 znašala 1.658 MW, čemur so sledili dvigi in padci 

tako, da leta 2015 znaša 1.605 MW, kar je malo višje, kot je leta 2006. 

Gospodarska kriza ni vplivala na konične obremenitve tako kot na odjem, kar se kaže v letih 2009 in 

2012, ko je bila dosežena največja konična obremenitev distribucijskega omrežja. Na konično 

obremenitev vpliva več dejavnikov, eden pomembnejših je vpliv vremena. 
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Slika 8: Letne maksimalne konične obremenitve (z izgubami v distribucijskem omrežju) 

distribucijskega omrežja v obdobju od leta 2006 do 2015 

Letne obratovalne ure distribucijskega omrežja predstavljajo razmerje med letnim odjemom električne 

energije odjemalcev na distribucijskem omrežju (brez izgub distribucije energije) in konično 

obremenitvijo distribucijskega omrežja v tem letu. 

푇 =  [h] , 

pri čemer pomeni: 

TOi letne obratovalne ure v letu i, 

Wpi odjem električne energije na ravni distribucijskega omrežja v letu i brez izgub distribucije, 

Pki maksimalna konična obremenitev distribucijskega omrežja v i-tem letu (letna konična moč). 

Linearna aproksimacija kaže, da se število obratovalnih ur povečuje, kar pomeni, da se manjša razlika 

med minimalnimi in maksimalnimi obremenitvami omrežja oz. da se diagram obremenitve izravnava. 

Minimalne obremenitve se bližajo k maksimalnim, kar pomeni, da je omrežje čedalje bolj 

obremenjeno. V obdobju po letu 2009 so razvidna odstopanja, kot posledica gospodarske krize. 
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Slika 9: Letne obratovalne ure distribucijskega omrežja 

 

Primerjava po geografskih območjih oskrbe pokaže, da je bil največji porast konične moči v preteklem 

desetletnem obdobju na območju Elektro Maribor in sicer za 5,8 % glede na izhodiščno leto 2006, na 

območju Elektro Primorska pa se je zgodilo zmanjšanje za 8,2 % glede na leto 2006, kar je pojasnjeno 

v poglavju 2.1.1. 

 

Tabela 3: Rast konične moči po geografskih območjih oskrbe z električno energijo 
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Elektro Primorska -8,2 -0,8 7,3/2007 -10,7/2008
Skupaj 0,4 0,0 4,3/2012 -4,7/2013
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Slika 10: Konične obtežbe po geografskih območjih oskrbe v obdobju od leta 2006 do 2015 

 

Slika 11: Porast konične obremenitve po geografskih območjih oskrbe v obdobju od leta 2006 do 2015 
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2.1.3 Analiza izgub v distribucijskem omrežju 

Izgube nastajajo na vseh elementih elektroenergetskega sistema in so posledica impedanc elementov 

distribucijskega omrežja, elektromagnetnega polja v dielektrikih, histereznih in vrtinčnih tokov v železu, 

korone ter odvodnih tokov. K navedenim izgubam prištevamo še izgube v električnih aparatih, relejih 

in instrumentnih transformatorjih. Velikost izgub je v veliki meri odvisna od električne obremenitve 

posameznega elementa omrežja in topologije oz. sekcioniranja omrežja. Izgube v distribucijskem 

omrežju predstavljajo: 

 Stalne izgube so posledica stanja pripravljenosti omrežja in so neodvisne od obremenitve. To so 

izgube v železu, ki jih povzročajo histerezni in vrtinčni tokovi. Prisotne so v železnih jedrih 

transformatorjev, relejih in merilnih instrumentih. K tem izgubam prištevamo še dielektrične izgube 

v kablih in kondenzatorskih baterijah. 

 Spremenljive izgube so odvisne od obremenitve elementov omrežja in se spreminjajo s kvadratom 

toka in kvadratom faktorja moči (cosφ). Nastanejo v vodih, navitjih transformatorjev, relejih in 

merilnih napravah, pri lastni rabi v transformatorskih postajah in v elektrarnah. Med spremenljive 

izgube uvrščamo tudi odvodne tokove in izgube zaradi korone, ki so odvisne od temperature, 

tlaka, vlage in nečistoč v zraku. 

 Komercialne izgube nastanejo zaradi napak pri merjenju, netočnosti merilnih naprav, 

neregistrirane porabe električne energije, nujne oskrbe in drugih nepredvidljivih dogodkov v 

delovanju omrežja. 

Glede na napetostni nivo se največ izgub generira na nizkonapetostnem nivoju 0,4 kV. Na splošno 

velja, da so na višjem napetostnem nivoju izgube manjše. 

Tabela 4: Izgube v distribucijskem omrežju glede na prevzeto električno energijo 

 

 

 

2.1.4 Sezonska premaknitev porabe in koničnih obremenitev 

Letne konične obremenitve po posameznih geografskih območjih oskrbe so se v preteklem obdobju 

pojavljale večinoma v zimskih mesecih. V mesecih decembru in januarju znaša delež okrog 40 % vseh 

koničnih obremenitev, medtem ko je v mesecu februarju delež znašal več kot 10 % in v marcu manj od 

10 %. Za enkrat še ni zaznati sezonskih premaknitev koničnih obremenitev na ravni geografskega 

območja oskrbe in posameznih RTP. Na SN izvodih iz RTP pa je zaznan trend porasta koničnih 

obremenitev v poletnih mesecih (junij, julij, avgust). To so predvsem izvodi na mestnih področjih 

oskrbe z električno energijo, preko katerih se napajajo večji poslovni in trgovski centri, bolnišnice ter 

hladilnice. V teh primerih je vzrok za premaknitev koničnih obtežb predvsem povečana uporaba 

klimatskih naprav v poletnih mesecih. 

Leto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Izgube [GWh] 587,6 622,1 578,7 616,5 636,1 544,9 576,8 549,8 517,3 529,9

Izgube [%] 5,4 5,6 5,2 5,7 5,7 4,9 5,3 5,0 4,8 4,7
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Slika 12: Pojavljanje koničnih obremenitev v distribucijskem omrežju na celotnem geografskem 

območja oskrbe 

2.2 Napoved porabe električne energije in moči 

Kvalitetna ocena razvoja odjema in koničnih obremenitev na določenem območju je eden 

najpomembnejših elementov, potrebnih za uspešno in učinkovito dolgoročno načrtovanje razvoja 

omrežja. Napovedovanje odjema električne energije je kompleksen problem, ki vsebuje vrsto 

negotovosti. Procesi napovedovanja odjema energije temeljijo na različnih metodologijah, od 

izkustvenih metod in ekstrapolacije trendov, do visoko specializiranih matematičnih orodij (inteligentni 

sistemi, nevronske mreže, Fuzzy logic). Metodologija napovedovanja odjema električne energije in 

moči je podrobneje obdelana v [L56, L57]. Prognoza odjema električne energije in koničnih 

obremenitev na posameznem geografskem območju oskrbe z električno energijo je podrobneje 

obdelana v [L18, L25, L30, L38, L44]. 

V obravnavanem obdobju (tabela 5) pričakujemo, da bosta odjem električne energije in konična moč 

naraščali. Okrevanje gospodarstva, ki se čuti od leta 2015 je že povzročilo višji letni porast odjema. 

Glede na povprečno pričakovano stopnjo rasti porabe 2,4 % bo poraba električne energije v letu 2026 

znašala 13.762 GWh. Višji porast pričakujemo pri odjemalcih na SN napetostnem nivoju. Pričakovani 

povprečni letni porast konične obremenitve je 2,5 % in se bo v letu 2026 odražal s predvideno konično 

močjo v višini 2.107 MW. V načrtu je prikazana prognoza porabe električne energije, ki se pokrije s 

prevzemom iz prenosnega omrežja in s proizvodnjo iz RV priključenih na distribucijsko omrežje. 

Konična moč je določena z ocenjenim faktorjem istočasnosti 0,9, ki je enak za celotno opazovano 

obdobje. 
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Tabela 5: Prognoza odjema električne energije in koničnih obremenitev do leta 2026 

 

Porast odjema električne energije in koničnih obremenitev sistematično spremljamo od leta 1998. Na 

osnovi metodologije, pričakujemo porast odjema, ki bo večji od porasta obremenitve tako, kot je bil v 

opazovanem obdobju realizacije. Trend je razviden iz slike 13. 

 

 

Slika 13: Porast odjema električne energije in koničnih obremenitev v preteklem obdobju ter prognoza 

do leta 2036 

Po posameznih geografskih območjih so pričakovani zelo podobni letni porasti odjema, izstopa Elektro 

Gorenjska s pričakovanim najvišjim 2,6 % porastom in Elektro Maribor z najnižjim 2,2 % porastom, kar 

je razvidno iz tabele 6. 

Tabela 6: Prognoza odjema električne energije v GWh po geografskih območjih oskrbe do leta 2026 

 

 

Potrošnja električne energije ni sama sebi namen. Porabo električne energije moramo vedno razumeti 

v funkciji zadovoljevanja določenih potreb: osebnih, družbenih ali gospodarskih. Med gospodarsko 

razvitostjo države in potrošnjo električne energija obstoji čvrsta povezanost. Višja stopnja razvoja 

pomeni večjo porabo električne energije in obratno; brez ustrezne energetske infrastrukture (in tudi 

Leto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Povprečni 
letni

porast
2016-2026[%]

Odjem NN [GWh] 5.919 6.034 6.149 6.243 6.344 6.463 6.580 6.700 6.823 6.947 7.125 1,9
Odjem SN [GWh] 4.943 5.095 5.251 5.431 5.618 5.789 5.961 6.138 6.321 6.507 6.638 3,0
Odjem skupaj [GWh] 10.862 11.129 11.400 11.674 11.963 12.251 12.542 12.839 13.145 13.454 13.762 2,4
Skupni letni porast odjema [%] 2,1 2,5 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 -

Obremenitev [MW]* 1.653 1.699 1.743 1.787 1.831 1.876 1.922 1.968 2.015 2.062 2.107 2,5
Letni porast obremenitve [%] 3,0 2,8 2,6 2,5 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3 2,2 -
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razpoložljive energije) visoka stopnja razvoja ni možna. Tega se moramo zavedati tudi, ko razmišljamo 

o nadaljnjem razvoju porabe električne energije. Energija je gibalo razvoja naše družbe in obratno: ko 

se družba sooči s krizo se tudi poraba energije vsaj kratkoročno manjša. 

V slovenskih razmerah velja, da sta gospodarska aktivnost in z njo povezan bruto domači proizvod 

(BDP) tisti dejavnik, ki najodločilneje vpliva na obseg porabe električne energije. Ne turbulentne 

razmere v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, ne cenovna politika, ne odpiranje energetskih 

trgov, ne razpršeni proizvodni viri nimajo na obseg končne energije porabe takšnega vpliva, kot ga 

imata obseg in struktura BDP. 

Navkljub prvotnim napovedim, da bo kriza Slovenijo morebiti le malo prizadela, se je izkazalo, da so 

posledice krize za nas zelo hude. Padec bruto domačega proizvoda (BDP) v Sloveniji od začetka 

gospodarske krize je bil med največjimi v EU. Velikemu padcu bruto domačega proizvoda (BDP) v letu 

2009  (-7,8 %) je sledila skromna gospodarska rast v letu 2010 (+1,2 %) in 2011 (+0,6 %). Leta 2012 

se je bruto domači proizvod ponovno znižal (-2,7 %) in zniževanje se je nadaljevalo tudi v  letu  2013  

(-1,1 %). Konec leta 2013 znova beležimo rast BDP. BDP se je v letu 2014 v primerjavi s predhodnim 

letom  realno povečal za 3,0 % in v letu 2015 za 2,9 %. Navkljub temu pa je v letu 2015 raven BDP še 

vedno za 4,1 % nižja kot v letu 2008. 

Upoštevaje različne statistične kazalnike (rast BDP, izvoza, zaposlenosti…) in napovedi prihodnje rasti 

lahko zaključimo, da je Slovenija izšla iz gospodarske krize (in ne le iz recesije). Moramo pa razlikovati 

med samo gospodarsko krizo in njenimi posledicami, ki jih še vedno čutimo in jih bomo odpravljali 

bistveno dlje. 

Tabela 7: Razvoj BDP v Sloveniji 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Stalne cene, 
referenčno leto 
2010 (mio EUR) 

35.156,3 37.596,7 38.837,5 35.809,2 36.252,4 36.487,8 35.496,0 35.120,5 36.191,1 37.233,1 

Letna sprememba 
obsega (%) 5,7 6,9 3,3 -7,8 1,2 0,6 -2,7 -1,1 3,0 2,9 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

Okrevanje slovenskega gospodarstva se bo nadaljevalo, a z zmernejšo dinamiko. Pričakujemo, da bo 

rast realnega BDP v naslednjih letih sicer nekoliko nižja kot v preteklih dveh, a bo v povprečju še 

vedno presegala 2 %. Zaradi izrazitega vpliva investicijskega cikla države bo letos gospodarska rast 

nižja kot v preteklih dveh letih, in sicer 1,9-odstotna. Že v prihodnjih dveh letih pričakujemo ponovno 

hitrejšo rast na ravni okrog 2,5 %. Ob izboljševanju razmer na trgu dela naj bi se namreč postopoma 

krepila zasebna potrošnja, ki naj bi skupaj z okrevanjem investicij zasebnega sektorja postala 

najpomembnejše gonilo gospodarske rasti v naslednjih dveh letih. Hkrati pričakujemo, da bo izvozni 

sektor ostal konkurenčen, saj rast stroškov dela na enoto proizvoda ne bo presegla povprečne v 

evrskem območju, ter bo tako podpiral pričakovano rast domačega povpraševanja in ohranjal visok 

presežek v menjavi s tujino (vir: BANKA SLOVENIJE, Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji, 

junij 2016). 
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Podobno kot Banka Slovenije tudi napovedih drugih domačih in tujih institucij (pomlad 2016) 

predvidevajo, da naj bi bila rast BDP v naslednjih treh letih sicer nekoliko nižja kot v letih 2014 in2015, 

vendar stabilna in s pozitivnimi obeti. BDP je bil v prvem četrtletju 2016 za 2,5 odstotka višji kot v 

istem četrtletju prejšnjega leta (z izločenimi vplivi sezone in koledarja za 2,3 odstotka višji). Raven 

BDP iz leta 2008 bi tako ponovno dosegli v letu 2017 oziroma v letu 2018. 

Tabela 8: Napovedi prihodnjega BDP v Sloveniji 

Organizacija dokument čas izdaje 
projekcija za leto 

2016 2017 2018 

UMAR Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2016 mar.16 1,70% 2,40% 2,30% 
Banka 
Slovenije Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji jun.16 1,90% 2,50% 2,60% 

OECD OECD Economic Outlook  jun.16 1,50% 2,30% - 

IMF World Economic Outlook (WEO)  apr.16 1,90% 2,00% 1,70% 

EK Spring 2016 Economic Forecast: Staying the 
course amid high risks maj.16 1,70% 2,30% - 

EBRD Regional Economic Prospects in EBRD 
Countries of Operations maj.16 2,00% 2,30% - 

 

Pregled razvoja oddaje električne energije distribucijskih podjetij podaja spodnja tabela. Potrebno je 

upoštevati, da podatki za podjetje Elektro Primorska ne upoštevajo čezmejnega trgovanja z energijo. 

Tabela 9: Odjem električne energije iz distribucijskega omrežja Slovenije 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Odjem iz distribucijskega 
omrežja (GWh) 10.041 10.310 10.588 10.135 10.515 10.574 10.390 10.418 10.323 10.619 

Letna sprememba (%) 4,4% 2,7% 2,7% -4,3% 3,7% 0,6% -1,7% 0,3% -0,9% 2,9% 
Vir: http://www.energetika-portal.si/statistika/  

Odjem električne energije opazujemo skozi daljše obdobje, rezultat takšnega opazovanja je vpliv 

sprememb v širšem okolju na porabo električne energije, kar nam med drugim daje tudi osnovo za 

napovedovanje. Obdobje 1993 do 2007 je bilo obdobje stabilnega razvoja in rasti. S stališča porabe in 

splošnega razvoja bi lahko obdobje razdelili na dva dela. V prvih letih rast porabe sovpada z obdobjem 

pospešenega gospodarskega razvoja. To obdobje se zaključi nekako do preloma tisočletja. Sledilo je 

obdobje aktivnega vključevanja v Evropsko Unijo in prevzem skupne evropske valute. Za vse države, 

ki so se vključevale v Evropsko Unijo (tudi v preteklosti, ne le v zadnjih dveh krogih širitev) je bilo to 

vedno obdobje hitre gospodarske rasti, kot posledica sproščenega trgovanja v carinski uniji. Na 

vrhuncu tega obdobja v letu 2005 se je obseg porabe električne energije iz distribucijskega omrežja 

povečal kar za 4,4 % glede na preteklo leto (pa tudi v letu 2004 in 2003 je znašal visokih 3,3 %). V 

celotnem obdobju 1993-2007 se je obseg porabe distribucijskih odjemalcev večal po stopnji 3,1 % 

povprečno letno, kar je bilo tako posledica ugodnih gospodarskih razmer kot tudi povečanega 

splošnega standarda. 

V letu 2008 je odjem še vedno porastel za 2,7 %, vendar so se konec leta že pojavili znatni padci 

porabe glede na prejšnje leto. Neugodne razmere so kulminirale v prvi  polovici leta 2009, ko je 

Slovenija padla v vrtinec krize. Odjem končnih odjemalcev iz distribucijske mreže se je v istem letu 
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zmanjšal za 4,3 %. Vendar pa je že v letu 2010 odjem distribucijskih odjemalcev znova porasel za 

3,7 % in tako skoraj nadoknadil izpad iz leta 2009 (v primeru Elektro Ljubljana in Elektro Maribor pa je 

rast že presegla izpad preteklega leta). Žal pa se gospodarsko okrevanje v letu 2011 ni nadaljevalo.  

Tako se je tudi odjem končnih odjemalcev iz distribucijskega omrežja v letu 2011 sicer povečal, a le za 

0,6 % in nato v letu 2012 znova upadel za 1,7 %. Leta 2013 beležimo skromno rast (+ 0,3 %), ki ji v 

letu 2014 sledi ponovni padec za 0,9 %. Leto 2014 je primer, ko se gospodarska aktivnost sicer krepi, 

vendar je poraba nižja. Nižanje porabe torej ni posledica zmanjšane gospodarske aktivnosti, temveč 

do njega prihaja zaradi drugih dejavnikov; predvsem zaradi vpliva vremena - zimski in jesenski meseci 

so bili neobičajno topli,  poletni meseci pa relativno hladnejši glede na prejšnja leta. Posledično je bilo 

torej pozimi potrebno manj energije za gretje in poleti manj za klimatizacijo. Svoje je k obsegu porabe 

v tem letu dodal še izpad porabe zaradi žledoloma. V letu 2015 pa se je obseg porabe povečal za 

povsem enak odstotek kot obseg BDP, vendar povečanje porabe ni samo posledica rasti BDP (saj 

zveza ni 1:1) temveč tudi zunanjih, vremenskih vplivov (vpliv vremena na porabo je bil, posebej v 

poletnih mesecih, ravno obraten kot v letu 2014). 

Krizne razmere so prizadele predvsem odjem na višjih napetostnih nivojih (srednja napetost - SN in 

visoka napetost - VN) kar je pričakovano, saj se industrijski odjemalci oskrbujejo na teh napetostih. 

Zaradi kriznih razmer je bil močno prizadet obseg industrijske proizvodnje, medtem ko - vsaj v začetni 

fazi – kriza še ni imela tako velikih posebnih posledic na nizko napetostni - NN odjem. 

 

 

Slika 14: Odvisnost med odjemom končnih odjemalcev iz distribucijskega omrežja in rastjo BDP 

 

Kot je razvidno iz zgornje slike, na kateri je prikazan bazni indeks (leto 2000 = 1,00) rasti BDP in rasti 

oddaje električne energije končnim odjemalcem iz distribucijskega omrežja, velja, da je zveza med 
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tema veličinama navkljub kriznim obdobjem dovolj čvrsta. V obdobjih visoke rasti BDP raste odjem 

energije nekoliko počasneje in tudi v obdobjih velikih padcev BDP pada poraba nekoliko počasneje. 

Zveza je razumljiva saj ni ves odjem distribucijskih odjemalcev neposredno vezan na gospodarsko 

aktivnost. Odjem gospodinjskih odjemalcev v tej analizi deluje kot »blažilec« trendov. Iz slike sta jasno 

razvidni obdobji tranzicijske krize konec 80.-ih v začetku 90.-ih let prejšnjega stoletja ter finančna in 

gospodarska kriza, ki jo zaključujemo sedaj. Krčenje gospodarske aktivnosti v teh obdobjih se jasno 

odraža na obseg porabe. 

Gospodarska aktivnost ni edini dejavnik, ki definira obseg porabe. Kratkoročno je zelo pomemben tudi 

vpliv vremena in zunanjih temperatur. 

Podobno (le da v pogledu vremena še izraziteje) veljajo zgornje navedbe tudi za konične obremenitve. 

Razvoj koničnih obremenitev v sistemu lahko dolgoročno opazujemo v povezavi s porabo električne 

energije, kratkoročno pa je podvržen tudi številnim drugim tudi naključnim dejavnikom. Kot že opisano, 

je na kratek rok izjemno pomemben vpliv vremena in temperatur. Historično lahko ta vpliv razberemo v 

obdobjih, ko konična moč narašča, čeprav poraba energije pada (in obratno). Ko govorimo o koničnih 

močeh moramo torej ločevati vsaj med vplivom, ki ga ima nanje gospodarski razvoj in vplivom drugih 

zunanjih in nepredvidljivih dejavnikov, kot je npr. vreme. Analizi vpliva vremena na obseg porabe 

električne energije in še posebej na konične obremenitve bo potrebno v prihodnosti nameniti več 

pozornosti. 

 

 

Slika 15: Porast porabe električne energije po geografskih območjih oskrbe ter prognoza do leta 2036 
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Tabela 10: Prognoza koničnih obremenitev v MW po geografskih območjih oskrbe do leta 2026 

 

Napoved porabe in obremenitev je izdelana po enotnem postopku za pet distribucijskih območij v 

okviru izdelave sistemskih študij razvoja distribucijskega omrežja – projekt REDOS. Napoved temelji 

na statistični obravnavi širokega odjema, individualni obravnavi velikih odjemalcev in upoštevanju 

novih odjemalcev na podlagi veljavnih prostorskih aktov. Postopek in rezultati prognoze so podrobno 

podani v posameznem referatu [L18, L25, L30, L38, L44]. 

 

Slika 16: Prognoza porasta koničnih obremenitev po geografskih območjih oskrbe do leta 2036 
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prihodnost nakazujejo takšen razvoj. Vzrok za dolgoročne spremembe torej niso kratkotrajne 
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nestabilnosti in redni gospodarski cikli, temveč resnične in globoke spremembe v razvoju, ustroju in 

strukturi države in njenega gospodarskega sistema. 

Na osnovi ugodnih gospodarskih napovedi, začetka novega gospodarskega cikla, uvajanja novih 

elementov porabe (dodatna klimatizacija, toplotne črpalke, e-mobilnost…) in pričakovanega post-

kriznega okrevanja (postopna realizacija nekaterih načrtovanih a še ne realiziranih ali nedokončanih 

projektov iz preteklosti), lahko v distribucijskem omrežju Slovenije, v prihajajočem obdobju, 

pričakujemo nekoliko višje rasti porabe električne energije in koničnih obremenitev. Ob stopnjah rasti 

BDP okoli 2,5% je realno pričakovati dolgoročne rasti končne porabe preko 2 %. Seveda pa so 

medletna nihanja, ki so posledica drugih vplivnih dejavnikov (najizraziteje vpliv vremena) še vedno 

možna in tudi pričakovana. 

2.3 Razpršena proizvodnja električne energije 

2.3.1 Dosedanji obseg razpršene proizvodnje električne energije 

Razpršena proizvodnja je zlasti po letu 2007 v strmem porastu, v letih 2010, 2011 in 2012 še posebej 

na področju fotonapetostnih elektrarn. Skupna količina prevzete električne energije, proizvedene v 

razpršenih virih, je v letu 2015 znašala 1.096 GWh, kar predstavlja 9.8 % celotne prevzete energije v 

distribucijsko omrežje. Na distribucijsko omrežje je bilo v letu 2015 priključenih 4.308 RV (v letu 2011 

je bilo priključenih 2.233 RV) s skupno instalirano močjo 588 MW. Število RV se je v obdobju od leta 

2006 povečalo za 3.841 enot, kar predstavlja 9 krat več, kot v letu 2006. Instalirana moč RV se je v 

desetletnem obdobju povečala za 389 MW, kar je skoraj 4 krat več, glede na leto 2006. Opazna je 

velika razpršenost RV, saj je priključenih vse več elektrarn manjše moči. Trend letnega porasta 

instalirane moči se je v letu 2015 bistveno zmanjšal in je znašal le 1 %. 

Tabela 11: Prevzeta električna energija, proizvedena v razpršenih virih, priključenih na distribucijsko 

omrežje 

 

 

Letne rasti števila RV, kot je bila do leta 2012 ni pričakovati. Interes za razpršeno proizvodnjo je v 

upadu, predvsem interes za izgradnjo fotonapetostnih elektrarn, kar kažejo tudi podatki do leta 2015. 

Glede na usmeritve v energetski politiki, je pričakovati povečanje števila razpršenih virov, ki bodo 

zgrajeni na osnovi »Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v 

soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom [L73]. Prav tako je pričakovati povečano število 

vetrnih elektrarn predvsem na območju Primorske. 

Leto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Prevzeta el .energija [MWh] 469.446 505.100 595.055 683.819 740.592 728.286 852.348 969.824 1.168.408 1.096.695
Instalirana moč [kW] 140.612 143.554 159.032 178.519 226.216 310.584 426.701 492.851 542.397 588.419
Instalirana moč [MW] 141 144 159 179 226 311 427 493 542 588

Število RV 467 483 565 707 1.344 2.233 3.744 4.022 4.259 4.308
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Slika 17: Instalirana moč razpršenih virov na distribucijskem omrežju 

 

Slika 18: Število enot razpršenih virov na distribucijskem omrežju 
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soproizvodnje toplote in električne energije (v nadaljevanju: SPTE), vendar bistveno manj kot je bil v 
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stanovanjskih stavbah. Na podlagi napovedi v [L7] je bilanca proizvedene energije iz obnovljivih virov 

do leta 2030 prikazana v naslednjih tabelah, prva je referenčna druga pa intenzivna varianta. 

Tabela 12: Bilanca električne energije iz obnovljivih virov – referenčna [L7]  

 

Tabela 13: Bilanca električne energije iz obnovljivih virov – intenzivna [L7] 

 

2.3.3 Vpliv razpršene proizvodnje na energetske razmere v distribucijskem omrežju 

Klasični koncept elektroenergetskega sistema danes je sestavljen iz centraliziranih velikih proizvodnih 

virov, od koder se prenaša energija preko prenosnega in distribucijskega omrežja do končnih 

odjemalcev. Novi proizvodni viri na distribucijskem omrežju vnašajo v sistem povsem nove elemente 

obratovanja. Njihova prisotnost je z vidika splošnega pomanjkanja energije, težav pri umeščanju 

velikih energetskih objektov v prostor in zmanjševanja izpustov CO2 dobrodošla, vendar lahko RV-ji s 

svojo množičnostjo povzročijo, da se klasično grajeni elektroenergetski sistem zamaje v samih 

temeljih in postane nezmožen za zanesljivo, varno in ekonomično oskrbo z električno energijo. S 

povečevanjem števila razpršenih virov se zaradi specifičnih obratovalnih karakteristik povečuje vpliv 

na omrežje. V kolikor se njihov delež na določenem omrežju poveča, je potrebno ukrepanje tako na 

področju obratovanja kot tudi načrtovanja. Veliko število teh virov povzroča težave zlasti pri regulaciji 

napetosti, zagotavljanju selektivnosti zaščite, vzdrževanju kakovosti napetosti,... Številni viri so odvisni 

od naravnih dejavnikov (veter, sonce, voda), zato njihova proizvodnja precej niha, kar otežuje 

izenačevanje proizvodnje in porabe, ki je nujno za stabilno obratovanje omrežja. S priključitvijo 

razpršenih virov električne energije se lahko pojavijo določeni vplivi na energetske razmere v 

distribucijskem omrežju, in sicer: 

v GWh
Leto 2008 2010 2011 2012 2015 2020 2025 2030

Lesna biomasa 232 120 125 114 158 188 148 149
Veterna energija 0 0 0 0 18 101 287 426
Sončna energija 1 13 66 163 265 280 300 330
Hidro energija 4.713 4.511 3.559 3.892 4.173 4.733 5.244 5.581
Geotermalna 0 0 0 0 0 0 72 72

Biplinske elektrarne 56 97 127 153 296 307 309 313
Skupaj obnovljivi viri 5.002 4.741 3.877 4.322 4.910 5.609 6.360 6.871

v GWh
Leto 2015 2020 2025 2030

Lesna biomasa 164 210 218 225
Veterna energija 27 191 463 753
Sončna energija 265 380 611 916
Hidro energija 4.282 4.958 5.327 5.756
Geotermalna 0 0 180 180

Biplinske elektrarne 296 317 329 344
Skupaj obnovljivi viri 5.034 6.056 7.128 8.174
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 spremeni se napetost v omrežju in je treba poskrbeti za obvladovanje napetostnega profila vzdolž 

voda; 

 povečanje kratkostične moči v omrežju s priključenimi razpršenimi viri; 

 morebitna zamenjava obstoječe opreme (odklopniki morajo biti sposobni varno prekiniti 

kratkostične tokove v novih razmerah); 

 sprememba sistemske zanesljivosti (izračun sistemske zanesljivosti z vključenimi razpršenimi viri 

lahko postane kompleksen); 

 možna slabša kakovost električne napetosti (fliker, harmoniki, odstopanje frekvence in napetosti, 

problem z delovanjem avtomatskega ponovnega vklopa APV in HAPV); 

 termične obremenitve opreme (v določenih primerih so potrebne ojačitve obstoječih vodov); 

 ogrožena stabilnost sistema (problem v primeru velikega deleža razpršenih virov); 

 zagotavljanje jalove energije za delovanje razpršenih virov; 

 ovrednotenje zaščitnih shem (sprememba smeri pretoka energije, delno napajanje točke okvare s 

strani razpršenih virov); 

 stohastičnost RV - torej obratovanje RV neodvisno od zahtev omrežja lahko predstavlja doslej 

neznane težave pri vodenju sistema (npr. zaradi sprememb osončenja ali vetra lahko prihaja do 

velikih gradientov moči). 

Že sedaj se v določenih delih distribucijskega omrežja pojavljajo težave s priključevanjem in 

obratovanjem razpršenih virov. Problematična so predvsem ruralna podeželska območja, kjer je zaradi 

prostorske razpršenosti odjemalcev omrežje zelo razvejano in posledično izjemnih dolžin tako na SN 

in NN napetostnem nivoju. Ugodna lokacija za razpršeno proizvodnjo oziroma izkoriščanje potenciala 

obnovljivih virov energije ne sovpada z zmogljivostjo distribucijskega omrežja na tej lokaciji, da 

prevzame proizvedeno energijo iz teh virov. Obseg proizvodnje električne energije v problematičnih 

delih omrežja je že tolikšen, da v določenih obdobjih presega porabo (visoki pretoki rek, ugodno 

osončenje, obdobja nizke porabe glede na obremenilni diagram), kar privede do pretokov moči iz NN 

omrežja v SN in tudi v VN omrežje. Težave pričakujemo zaradi pričakovanega priključevanja vetrnih 

elektrarn na območju lokacije Črnivec (9.900 kW), južno od Cerknice (15.000 kW), Loški potok (9.000 

kW), območje Razdrtega (3.570 kW že izdanih soglasij), območje Pivke (4.845 kW že izdanih 

soglasij), območje Ilirske Bistrice (5.800 kW že izdanih soglasij), območje Hrpelj (5.000 kW), območje 

Idrije (10.000 kW) in območje Bovca (priključenih 4.900 kW). 

DO bo z ustreznimi aktivnostmi deloval v smeri omogočanja učinkovitega vključevanja RV v omrežje. 

Okvirni obseg potrebnih aktivnosti: 

 zagotovitev ustreznega modela distribucijskega omrežja; 

 posodobitev metodologije in kriterijev načrtovanja omrežja z upoštevanjem RV; 

 definiranje nabora podatkov o RV za ključne procese v okviru GJS (načrtovanje razvoja, 

obratovanje, vzdrževanje); 

 pridobitev informacij o realnem stanju pretokov moči in obremenitvi omrežja v ključnih točkah 

omrežja (namestitev merilnih naprav v TP in v izbrane točke v omrežju); 
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 zagotovitev medsebojnega povezovanja sistemov vodenja in nadzora kakovosti napetosti ter 

področja izdajanja dokumentov za priključevanje na omrežje; 

 izdelava klasifikacije lokacij glede na tehnične in ekonomske možnosti vključevanja RV v 

distribucijsko omrežje; 

 izdelava klasifikacij lokacij glede na zmožnost porabe proizvedene energije RV znotraj lokalnega 

omrežja istega napetostnega nivoja; 

 periodično izvajanje in posodabljanje klasifikacije lokacij glede na dejansko in predvideno stanje v 

omrežju. 

2.4 Električna vozila 

Razvojni načrt distribucijskega sistema upošteva tudi smernice iz Resolucije o nacionalnem programu 

razvoja prometa v RS [L6]. Država ustvarja podporno okolje za uvedbo električnih vozil v prometu, kar 

vnaša v omrežje nove porabnike kot tudi hranilnike električne energije. Tako je eno izmed prednostnih 

področij tudi zadostna pokritost s polnilno infrastrukturo za električna akumulatorska vozila. Pričakovati 

je rast porabe električne energije v prometu, čeprav je strukturni delež porabe še vedno relativno 

majhen glede na ostale sektorje končne porabe. Poraba v prometu bolj narašča v scenarijih 

smotrnejšega ravnanja z energijo in intenzivnejšega izvajanja energetske politike, ker je po teh 

scenarijih mogoče pričakovati večji delež električnih lokomotiv in prometa na železnici in tudi večje 

povečanje obsega prometnega dela s cestnimi električnimi prevoznimi sredstvi. 

Glede na vgrajene elektronske komponente v polnilnih postajah so le te potencialni vir onesnaževanja 

električnega omrežja. Posledice obratovanja večjega števila polnilnih postaj so lahko resnejše na 

lokalnem delu omrežja. Za omejitev vnašanja nedovoljenih motenj in vplivov na obratovanje omrežja 

bo treba na nacionalni ravni sprejeti ustrezne pravne akte in uvesti določene spremembe na 

regulatornem področju. 

 



Razvojni načrt distribucijskega omrežja električne energije v Republiki 
Sloveniji za desetletno obdobje od leta 2017 do 2026 

  Stran 35 

 

3 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA OMREŽJA, OBRATOVANJA OMREŽJA IN KAKOVOSTI 

3.1 Obratovalne značilnosti omrežja 

Elektroenergetsko distribucijsko omrežje je sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji 

električne energije od prenosnega omrežja h končnemu odjemalcu ali proizvajalcu električne 

energije, ki je priključen na distribucijsko omrežje.  

V Sloveniji poteka distribucija električne energije na naslednjih napetostnih nivojih: 

 visokonapetostni nivo (VN) z nazivno napetostjo 110 kV, 

 srednjenapetostni nivo (SN) z nazivno napetostjo 10 kV (se ukinja postopno), 20 kV in 35 kV (se 

ukinja) in 

 nizkonapetostni nivo (NN) z nazivno napetostjo 0,4 kV (230/400 V) in 1 kV. 

Najpomembnejši elementi distribucijskega omrežja so: 

 razdelilne transformatorske postaje (RTP) s transformacijo napetosti 110/X kV in SN/SN kV,  

 razdelilne postaje (RP), 

 transformatorske postaje s transformacijo napetosti SN/NN kV in NN/NN kV, 

 elektroenergetski vodi v nadzemni in podzemni izvedbi z golimi vodniki in izoliranimi vodniki (kabli) 

in 

 stojna mesta ali stebri (les, beton, železo, aluminij). 

Poleg osnovne (primarne) infrastrukture je za izvajanje distribucije električne energije potrebna tudi 

druga (sekundarna) infrastruktura:  

 distribucijski center vodenja (v nadaljevanju: DCV), 

 števčne meritve in merilni sistemi, 

 TK infrastruktura za potrebe distribucije energije, 

 avtomatizacija omrežja in 

 daljinsko krmiljena stikala. 

110 kV omrežje obratuje zazankano. Izvedeno je v nadzemni izvedbi in redko s kablovodi v zemlji, 

predvsem na mestnih področjih. Za nadzemne vode se uporablja vodnik Al/Je 240/40, za podzemne 

vode pa kabli, ki predstavljajo termični ekvivalent nadzemnemu vodu (npr. XLPE 630). 

Srednjenapetostno omrežje obratuje radialno z možnostjo prenapajanja, kjer ta možnost obstaja. V 

mestnih in strnjenih naseljih je omrežje izvedeno pretežno v podzemni izvedbi. Vodniki nadzemnih 

vodov so tipskih prerezov od 25 mm2 do 150 mm2 in različnih materialov (Al/Je, Cu, PAS). Kabli so 

tipskih prerezov od 35 mm2 do 240 mm2 (Al in Cu). Najpogostejše strukture omrežja so: odprta zanka, 

vreteno, težiščna postaja, klas in pentlja. 

Nizkonapetostno omrežje obratuje pretežno radialno. Možnost rezervnega napajanja je omogočeno le 

pomembnejšim odjemalcem. Vodniki nadzemnih vodov so tipskih prerezov od 25 mm2 do 70 mm2 in 

različnih materialov (Al, Al/Je, Cu). Kabli so tipskih prerezov od 16 mm2 do 240 mm2 (Al in Cu). 
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Nizkonapetostno omrežje je v mestnih in strnjenih naseljih pretežno izvedeno v podzemni izvedbi. V 

nadzemni izvedbi so uporabljeni goli vodniki in samonosilni kabelski snop (SKS). 

Vodenje obratovanja distribucijskega omrežja se izvaja v distribucijskih centrih vodenja na 

posameznem geografskem območju oskrbe. 

V SN distribucijskih omrežjih se uporabljajo naslednji načini obratovanja nevtralne točke energetskega 

transformatorja: 

 ozemljitev preko maloohmskega upora, 

 resonančna ozemljitev in 

 izolirano zvezdišče. 

Izhodišča za uporabo načina ozemljevanja nevtralne točke so opisana v študijah L[71] in L[72]. 

3.2 Stanje omrežja in njegovih elementov 

Skupna dolžina omrežij vseh napetostnih nivojev znaša 64.144 km (sistemska dolžina), od tega je 72 

% NN omrežja in 26 % SN omrežja, zbirni pregled pa je podan v tabeli 15. 

Dolžina 110 kV omrežja znaša 870 km in je skoraj v celoti v nadzemni izvedbi, v podzemni izvedbi je  

manj kot 2 % 110 kV omrežja. V obratovanju je 88 RTP 110 kV/SN z 192 energetskimi transformatorji 

VN/SN z instalirano močjo 5.538,6 MVA. 

Dolžina SN omrežja je 16.944 km, od tega je 31 % vodov položenih v zemljo. Trend naraščanja deleža 

v podzemni izvedbi je značilen za zadnja tri leta in se bo z ustreznim načrtovanjem tudi nadaljeval. Na 

SN napetostnem nivoju obratuje tudi 8 RTP SN/SN. V 15.330 transformatorskih postajah SN/NN je 

nameščenih 16.278 transformatorjev z instalirano močjo 4.010 MVA. 

Dolžina NN omrežja je 46.329 km, od tega je 49 % vodov položenih v zemljo. 
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Tabela 14: Zbirni pregled obsega elektrodistribucijske infrastrukture (na dan 31. 12. 2015) 

 

 

Starostna struktura nadzemnih vodov je problematična predvsem na SN napetostnem nivoju, kjer 49 

% 20 kV vodov in 85 % 10 kV vodov že presega predvideno dobo uporabe. Gradnja nadzemnih vodov 

se v zadnjem obdobju nadomešča s podzemnimi vodi, vendar investicijska vlaganja v novogradnje in 

rekonstrukcije nadzemnih vodov ne sledijo vedno staranju omrežja. Prav tako se vodi za nazivno 

napetost 10 kV zamenjujejo z vodi za nazivno napetost 20 kV. 

Življenjska doba kablovodov v zemlji je manj problematična, saj je večina kablovodov starih manj kot 

30 let. Problematični so kabli z izolacijo EHP in XHP, vgrajeni pred letom 1990, pri katerih se pojavljajo 

težave s prodiranjem vlage v izolacijo kabla. Starostna struktura je neugodna predvsem na 10 kV 

napetostnem nivoju. 

Transformatorske postaje se v zadnjem obdobju gradijo predvsem montažno betonske TP, TP na 

betonskem drogu in montažno pločevinaste (zavedene pod tip ostale). Najstarejše so zidane stolpne 

TP in jih že 91 %, ki presegajo predvideno dobo uporabe z vidika gradbenega dela TP, seveda je 

veliko le-teh gradbeno obnovljenih. 

Obseg Enota
OBJEKTI 110 KV IN OPREMA
Nadzemni vodi 854,1 km
Podzemni vodi 16,2 km
110 kV vodi skupaj 870,3 km
RTP 110kV/SN 88 št.
RP 110 kV 0 št.
Transformatorji VN/SN 192 št.
Transformatorji VN/SN 5.538,6 MVA

SN OBJEKTI IN OPREMA
Nadzemni vodi 11.666,2 km
Podzemni vodi 5.278,3 km
SN vodi skupaj 16.944,5 km
RTP SN/SN 8 št.
RP 82 št.
TP 15.330 št.
Transformatorji SN/SN 35 št.
Transformatorji SN/SN 228,6 MVA
Transformatorji SN/NN 16.278 št.
Transformatorji SN/NN 4.010,6 MVA

NN OBJEKTI
Nadzemni vodi 23.522,8 km
Podzemni vodi 22.806,4 km
NN vodi skupaj 46.329,2 km
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Veliko večjo težavo predstavlja starost distribucijskih transformatorjev. Najbolj problematični so 

transformatorji 35/20(10) kV, sledijo transformatorji 20/0,4 kV, ki jih 31 % presega predvideno dobo 

uporabe (starejši od 30 let) in transformatorji 10/0,4 kV, ki jih kar 75 % presega predvideno dobo 

uporabe. Vseh transformatorjev (energetskih in distribucijskih), ki so starejši od 40 pa je več kot 11 %, 

to so transformatorji, ki imajo večje izgube v primerjavi z novi oz. mlajšimi. Tudi starostna struktura 

energetskih transformatorjev 110 kV/SN se slabša, saj jih že 25 % presega predvideno dobo uporabe. 

Ugotavljamo, da se starostna struktura transformatorjev slabša. 

Starostna struktura 110 kV odklopnikov je ugodna, saj se je v zadnjem obdobju izvajala zamenjava 

malooljnih odklopnikov z odklopniki, polnjenimi s SF6 plinom. V SN stikališčih se nadaljuje zamenjava 

starih in nezanesljivih malooljnih odklopnikov, ki potrebujejo tudi več vzdrževanja, z odklopniki 

vakuumske izvedbe. 

Več kot 6 % tokovnih merilnih transformatorjev na 110 kV napetostnem nivoju in 7 % tokovnih merilnih 

transformatorjev na SN napetostnem nivoju presega starost 30 let, vendar se starostna struktura 

izboljšuje. 

Starostna struktura napetostnih merilnih transformatorjev je večja v SN omrežju, saj jih 23 % presega 

predvideno dobo uporabe. 

Večina odvodnikov prenapetosti na 110 kV napetostnem nivoju je bila v preteklem obdobju 

zamenjana. Nekoliko slabša struktura je na SN napetostnem nivoju, kjer jih 28 % presega predvideno 

dobo uporabe. 

Naprave za brezprekinitveno napajanje se vgrajujejo v zadnjih letih, zato je njihova starostna struktura 

ugodna. Večina akumulatorskih baterij je novejšega tipa, in sicer so to hermetično zaprte baterije, kjer 

pa se že ugotavlja, da je njihova življenjska doba v primerjavi z baterijami odprtega tipa precej nižja. 

Usmerniki in razsmerniki so praviloma modularne izvedbe, zato se je povečala stopnja razpoložljivosti, 

hkrati pa se je poenostavilo tudi vzdrževanje. 
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Slika 19: Delež pomembnejših elementov distribucijskega omrežja, ki že presega predvideno dobo 

uporabe 

Števčne meritve 

Pri uporabnikih je nameščenih skupno 941.370 števcev. Pri uporabnikih s priključno močjo do 41 kW 

je največ števcev (47 %) še vedno indukcijskih, katerih delež pa se opazno zmanjšuje. Delež števcev, 

ki se lahko odčitavajo daljinsko (AMR, AMM, AMI), je 47%, delež AMM in AMI števcev pa 41%. Deleža 

teh števcev sta v porastu. Nekaj nameščenih števcev je tudi statičnih (elektronskih). Uporabljati so se 

začeli pred več kot desetimi leti, vendar še nimajo funkcionalnosti AMR. Na področju odjemalcev s 

priključno močjo 41 kW in več, kjer so obvezni 15-minutni podatki o porabi, so nameščeni števci z 

možnostjo daljinskega odčitavanja (AMR). 

 

Tabela 15: Število nameščenih števcev pri uporabnikih (stanje na dan 31. 12. 2015) 

 

 

Koristi uvedbe naprednega merilnega sistema in s tem povezanih menjav števcev je razvidna v 

poglavju 4.7 Ocena pričakovanih učinkov investicijskih vlaganj. 
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Slika 20: Struktura nameščenih števcev pri uporabnikih 

 

Telekomunikacijsko omrežje 

Za izvajanje svojih funkcij mora biti distribucijsko omrežje podprto s široko paleto telekomunikacijskih 

storitev, zasnovanih na ustreznih TK tehnologijah in TK medijih. V TK omrežjih na posameznih 

geografskih območjih oskrbe nastopajo zelo raznovrstna TK vozlišča, od tehnološko zelo zahtevnih 

(združujejo večje število TK storitev in ustreznih tehnologij) do tehnološko enostavnih (za izvajanje 

posamezne TK storitve). Osnovne storitve so zajem in prenos govora, videa ter podatkov za potrebe 

sistemov vodenja in nadzora distribucijskega omrežja, poslovna in tehnična informatika. 

Osnova obstoječe TK infrastrukture je hrbtenični sistem optičnih povezav SDH, ki ga za potrebe 

komunikacije z odročnimi lokacijami dopolnjuje sistem radijskih povezav. Optično omrežje predstavlja 

poenoteno komunikacijsko platformo, ki omogoča izvedbo poslovnih storitev, tehničnih storitev in 

tržnih omrežnih storitev. 

Omrežje fleksibilnih multiplekserjev se uporablja za prenos podatkov in telefonije med DCV in vsemi 

energetskimi objekti, za potrebe poslovne informatike, procesnega vodenja, števčnih meritev, meritev 

kakovosti oskrbe z električno energijo, zaščito itd.  

Veliko potreb po komunikaciji (telemetrija, kakovost, zaščita) se trenutno rešuje tudi preko mobilnih 

komunikacij (GSM, GPRS, UMTS). Z nadaljnjo izgradnjo optičnega omrežja do TP na 

nizkonapetostnem omrežju se bo večina teh povezav preselila na IP omrežje. 

Radijsko omrežje je digitalno, ponekod pa se še uporablja analogno in se uporablja za govorne in 

ozkopasovne povezave. Pomembno je tudi iz vidika naravnih nesreč, saj deluje tudi takrat, ko ostali 

komunikacijski sistemi ne delujejo. 

  

Statični, ki niso 
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AMR; 6%
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41%
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46%
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Tabela 16: Obseg telekomunikacijskega omrežja (stanje na dan 31. 12. 2015) 

          

TOSM - zemeljski optični kabel IP - Internet Protocol (internet protokol) 

OPGW - optični kabel v strelovodni vrvi 

SDH - Synhronuos Digital Hierarchy 

(sinhrona digitalna hierarhija) 

OPWR - optični kabel ovit okoli faznega vodnika 

WDM - wave division multiplex (valovno-

dolžinski multipleks) 

ADSS - samonosilni optični kabel 

FMX - Flexible Multiplexer (fleksibilni 

multiplesor) 

OPPC-optični kabel v faznem vodniku 

PDH - Plesiocronuos Digital Hierarchy 

(pleziohrona digitalna hierarhija) 

 RR - radio relejni sistem 

3.3 Analiza delovanja distribucijskega omrežja in statistika dogodkov za preteklo obdobje 

Zbiranje in obdelava podatkov o delovanju distribucijskega omrežja in statistika dogodkov na celotnem 

območju Slovenije se od leta 2008 izvaja poenoteno. Podrobnejša analiza delovanja distribucijskega 

omrežja in kakovost obratovanja omrežja je obdelana v Poročilu o kakovosti oskrbe z električno 

energijo v letu 2014 in 2015. 

 

Slika 21: Število nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev na posameznih geografskih območjih oskrbe 

Tip TK povezave Dolžina [km]
TOSM 922
OPGW 470
OPWR 112
ADSS 860
OPPC 10
Skupaj 2374

Tip TK vozlišča Količina [kos]
IP 172
SDH 25
WDM 10
FMX 21
PDH 31
RR 72
Skupaj 331
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V letu 2015 je bilo zabeleženih 3.087 dolgotrajnih (daljše od 3 min.) nenačrtovanih prekinitev, kar je 

4.686 prekinitev manj, kot v letu 2014. V letu 2014 je veliko število nenačrtovanih dolgotrajnih 

prekinitev (7.773) posledica žleda, ki je prizadel večji del distribucijskega omrežja Slovenije v obdobju 

od konca januarja do sredine februarja 2014. 

Na naslednji sliki so prikazani vzroki nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev za celotno območje države. 

Lastni vzroki so med drugim, lahko posledica vzdrževanja (pregledi, revizije, remonti), obnove ali 

rekonstrukcije, novogradnje, stikalnih manipulacij, nepredvidene situacije. Sem prištevamo tudi udare 

strele, atmosferske toplotne vplive,… Tuji vzroki so posledica delovanja »tretjih oseb«, kot npr. poseki 

drevja, zemeljska dela, namerna poškodba naprav, živali, … 

 

Slika 22: Struktura nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev po vzrokih v letu 2015 

3.4 Kakovost obratovanja omrežja in oskrbe odjemalcev 

Kakovost oskrbe z električno energijo opredeljujejo: 

 neprekinjenost napajanja, 

 kakovost napetosti in 

 komercialna kakovost. 

DO skupaj s pogodbenimi izvajalci nalog DO zagotavlja varno in učinkovito distribucijo električne 

energije uporabnikom distribucijskega omrežja na ozemlju Republike Slovenije. V letu 2015 je bilo na 

distribucijsko omrežje priključenih 940.779 odjemalcev električne energije. Število se je v obdobju od 

leta 2008 do 2015 neprestano povečevalo. 

lastni vzrok
61%
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19%
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Slika 23: Število odjemalcev električne energije v obdobju 2008 do 2015 

3.4.1 Neprekinjenost napajanja 

Za spremljanje neprekinjenosti napajanja odjemalcev se uporabljata sistemska kazalnika SAIDI in 

SAIFI, ki sta podrobneje opisana v poglavju 1.3.1. 

Raven neprekinjenosti za prekinitve, ki so posledica lastnega vzroka, se po geografskih območjih 

oskrbe razlikuje. To je predvsem posledica različne starostne strukture naprav in opreme omrežja,  

različne tehnološke ravni vgrajenih naprav in opreme, obsega in konfiguracije omrežja, možnosti 

zagotavljanja rezervnega napajanja in samega vzdrževanja. Na podlagi analize v [L60] je ugotovljeno, 

da so ključni dejavniki, ki vplivajo na kazalnike neprekinjenosti: vremenske razmere, delež kabelskega 

omrežja, povprečna dolžina dolgih izvodov in stopnja zazankanosti omrežja. Na ravni države je 

opazno izboljšanje kazalnikov SAIFI in SAIDI. Dosežena vrednost kazalnikov za Slovenijo v letu 2015 

za nenačrtovane dolgotrajne prekinitve zaradi lastnega vzroka znaša za SAIFI 1,13 

prekinitev/uporabnika in za SAIDI 40 min/uporabnika. 

Če primerjamo raven neprekinjenosti napajanja v Sloveniji v letu 2015 s podatki nekaterih drugih držav 

z vidika kazalnikov SAIDI in SAIFI, se uvrščamo v srednji kakovostni razred. 

Dolgoročno izenačenje kakovosti na vseh geografskih območjih oskrbe je tudi eden najpomembnejših 

ciljev regulacije, ki ga izvaja agencija. Ob tem nas čaka zelo zahtevna naloga, in sicer določitev 

optimalne ravni neprekinjenosti napajanja v Sloveniji, kateri bi se dolgoročno približevala posamezna 

geografska območja oskrbe ob upoštevanju minimalnih socialno-ekonomskih stroškov. 

Naslednje slike prikazujejo kazalnika SAIFI in SAIDI, za dolgotrajne nenačrtovane prekinitve skupaj in 

po vzrokih, med leti 2010 in 2015 za posamezna geografska območja oskrbe in za celotno Slovenijo 
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(SODO). V letu 2015 sta vrednosti kazalnikov za celotno Slovenijo SAIFI 1,88 prekinitev/uporabnika in 

SAIDI 74 min/uporabnika. 

 

 

Slika 24: Kazalnik SAIFI za nenačrtovane dolgotrajne prekinitve 

 

Slika 25: Kazalnik SAIFI za nenačrtovane dolgotrajne prekinitve – lastni vzrok 
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Slika 26: Kazalnik SAIFI za nenačrtovane dolgotrajne prekinitve – tuji vzrok 

 

Slika 27: Kazalnik SAIFI za nenačrtovane dolgotrajne prekinitve – višja sila 
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Slika 28: Kazalnik SAIDI za nenačrtovane dolgotrajne prekinitve 

 

Slika 29: Kazalnik SAIDI za nenačrtovane dolgotrajne prekinitve – lastni vzrok 
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Slika 30: Kazalnik SAIDI za nenačrtovane dolgotrajne prekinitve – tuji vzrok 

 

 

Slika 31: Kazalnik SAIDI za nenačrtovane dolgotrajne prekinitve – višja sila 

Prekinitve zaradi lastnega vzroka predstavljajo v skupnem kazalniku SAIDI in SAIFI pomemben del, 

zato lahko z ustreznimi investicijskimi vlaganji in vzdrževanjem znatno vplivamo na izboljšanje 

neprekinjenosti napajanja oz. oskrbe z električno energijo. 

Investicijska vlaganja, ki so še posebej prispevala k izboljšanju neprekinjenosti napajanja: 

 novogradnje in rekonstrukcije 110 kV objektov (RTP z vključitvijo v 110 kV omrežje), 

 vgradnja shunt stikal, s katerimi se zniža število kratkotrajnih prekinitev, 
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 vzpostavitev daljinsko vodenih stikal, 

 nadomeščanje nadzemnih vodov s kablovodi v zemlji, 

 krajšanje dolžin omrežja z interpolacijo novih transformatorskih postaj in 

 povečanje hitrosti in kapacitete prenosa podatkov z vgradnjo sodobne TK opreme. 

Z investicijskimi vlaganji vplivamo predvsem na število prekinitev zaradi lastnega vzroka. Na delovanje 

višje sile lahko delno vplivamo v smislu manjše izpostavljenosti omrežja raznim vremenskim vplivom 

(veter, sneg, žled …) in drugim vplivom (onesnaženost, prah …) ter s hitrejšim odzivom in možnostjo 

vzpostavitve normalnega obratovalnega stanja ali izločitve okvarjenega dela omrežja. 

S primerjavo deležev posameznih vzrokov prekinitve v kazalnikih SAIDI in SAIFI ugotavljamo, da je 

število in trajanje okvar v večini primerov povezano z lastnimi vzroki. 

 

 

Slika 32: Delež posameznih vzrokov prekinitev na ravni države za leto 2015 

3.4.2 Kakovost napetosti 

Kakovost napetosti je definirana s tehničnim standardom SIST EN 50160 Značilnosti napetosti v javnih 

razdelilnih omrežjih. Spremlja se s stalnim monitoringom na VN napetostnem nivoju na prevzemno-

predajnih mestih med prenosnim in distribucijskim omrežjem (RTP) ter na SN napetostnem nivoju v 

posameznih RTP. Podrobneje postopke in način monitoringa določa Akt o pravilih monitoringa 

kakovosti oskrbe z električno energijo (Uradni list RS, št. 59/2015). 

Občasni načrtovani monitoring se izvaja v transformatorskih postajah in pri uporabnikih omrežja. 

Izvaja se tudi ob pritožbah uporabnikov distribucijskega omrežja. 

Glavni problem v distribucijskem omrežju predstavljajo flikerji, v manjšem obsegu tudi višje harmonske 

komponente in odkloni napajalne napetosti. Viri harmonikov in flikerjev so v manjši meri elementi 

omrežja, predvsem pa porabniki pri odjemalcih oziroma uporabnikih: 

 močnostni transformatorji, 

 generatorji, 

 polprevodniške naprave, 

 elektroobločne peči ter varilni aparati in  

 kondenzatorske baterije. 
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Stalni monitoring 

Uporablja se uporabljena merilna metoda, ki v primeru najpomembnejših parametrov kakovosti 

napetosti ustreza zahtevam tehničnega standarda SIST EN 61000-4-30. Sistem za stalni monitoring 

kakovosti napetosti zajema merilna mesta na VN napetostnem nivoju (transformatorska in vodna 

polja) in merilna mesta na SN napetostnem nivoju v RTP (transformatorske in izvodne celice). 

Glavni vzrok neskladnosti napetosti je fliker, ki se s prenosnega omrežja prenaša v distribucijsko 

omrežje. Največji povzročitelji motenj v omrežju so elektroobločne peči v jeklarnah in železarnah 

(celotno območje Elektro Gorenjska, delno Elektro Ljubljana in Elektro Celje). 

Skladnost napetosti s parametri, kot jih predpisuje standard, prikazujemo s pokazateljem oz. indeksom 

skladnosti kakovosti napetosti, ki je skupek vseh parametrov napetosti, prikazuje pa lahko tudi 

skladnost samo za posamezne parametre napetosti. 

Pokazatelji kakovosti napetosti najpogosteje prikazujejo skladnost na področju harmonskih napetosti 

(IH), na področju flikerjev (Iplt) in na področju velikosti napajalne napetosti (IU). 

 

Tabela 17: Pokazatelji stanja harmonskih napetosti, flikerja in velikosti napetosti za Slovenijo 

 

 

Občasni načrtovani monitoring 

Občasni načrtovani monitoring kakovosti napetosti se izvaja v TP in pri odjemalcih s ciljem 

ugotavljanja dejanskega stanja razmer v omrežju (ugotovimo nivo motenj) ter možnosti pravočasnega 

ukrepanja.  

V večinskem deležu je vzrok neskladnosti fliker, v manjši meri pa tudi odklon napetosti in harmoniki. 

Pri pojavljanju flikerja se ugotavlja, da te neskladnosti v samem TP ni zaznati, ampak samo pri 

odjemalcih. To pomeni, da jih povzročajo uporabniki na NN omrežju in se znotraj istega 

nizkonapetostnega izvoda seštevajo. Pri odklonih napetosti gre večinoma za prenizke vrednosti 

napetosti. 

Za odpravo neskladnosti glede kakovosti napetosti se uporabljajo različni ukrepi: 

 sprememba prestavnega razmerja na transformatorju SN/NN v TP (odprava prevelikega odklona 

napetosti), 

 povečanje preseka obstoječih vodnikov - povečanje kratkostične moči, 

 prevezava motečega uporabnika na lasten izvod iz TP, 
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 zamenjava transformatorja SN/NN v TP z večjim in 

 napajanje motečega uporabnika iz nove lastne TP. 

 

Monitoring ob pritožbah 

Število upravičenih pritožb je nekoliko upadlo in tudi delež upravičenih pritožb se je v opazovanem 

obdobju znižal. Upravičene pritožbe so tisti primeri, v katerih so se z meritvami ugotovile neskladnosti. 

Največ pritožb se nanaša na odklone napetosti in pojave flikerja. 

 

Slika 33: Število in delež upravičenih pritožb v zvezi s kakovostjo napetosti v obdobju od leta 2011 do 

2015 

3.4.3 Komercialna kakovost 

Komercialna kakovost označuje netehnične vidike kakovosti storitev, ki izhajajo iz odnosa med 

sistemskim operaterjem oz. izvajalcem nalog DO in uporabnikom omrežja. 

V splošno komercialno kakovost (sistemski standardi) so vključene storitve, ki jih opravljajo pogodbeni 

izvajalci nalog DO, in so izražene kot povprečje časov, potrebnih za izvedbo določenih storitev. Zaradi 

tehničnih značilnosti omrežja nekaterih storitev ni mogoče zagotavljati vsem uporabnikom. 

Individualna komercialna kakovost je izražena v obliki zajamčenih standardov in je zagotovljena vsem 

uporabnikom.  
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4 RAZVOJNI NAČRT 

4.1 Analiza realizacije investicijskih vlaganj v preteklem obdobju 

Realizacija investicijskih vlaganj v letih 2014 in 2015 je bila nižja od predvidenega obsega vlaganj z 

veljavnim razvojnim načrtom, pri čemer je razhajanje v letu 2015 bistveno manjše, kot nekaj let nazaj. 

Poslovni načrti pogodbenih izvajalcev nalog DO so bili že v izhodišču vrednostno zastavljeni nižje, kot 

je predvideval razvojni načrt. Nedoseganje realizacije razvojnega načrta omrežja je predvsem 

posledica problematike zagotavljanja finančnih virov (poglavje 4.5.), težav pri pridobivanju 

dokumentacije v zvezi z gradnjo objektov in težav z javnimi naročili v povezavi s 110 kV objekti. 

 

 

Slika 34: Finančna realizacija investicijskih vlaganj v obdobju 2008 do 2015 

 

Investicijska vlaganja v letih 2014 in 2015 so bila realizirana v skupni vrednosti 214 mio EUR, kar je 

več kot v letih 2012 in 2013 (190 mio EUR). Dosežena realizacija glede na veljavni NRO znaša 77 % 

za leto 2014 in 91 % za leto 2015, kar pomeni v najvišjo realizacijo po letu 2008. Za novogradnje je 

bilo namenjenih 116 mio EUR oz. 54 %, za rekonstrukcije (obnove, nadomestitve in povečanje 

zmogljivosti) je bilo namenjenih 97 mio EUR oz. 46 % vseh realiziranih sredstev. Tako vrednostno kot 

tudi glede na delež skupnih vlaganj je bil največji del sredstev namenjen vlaganjem v SN omrežje. 
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Slika 35: Struktura finančne realizacije vlaganj po investicijskih skupinah za obdobje 2014 – 2015 

 

Realizacija novogradenj: 

- KB 110 kV PCL – TE-TOL; investicija je v teku. Pridobivanje dokumentacije; 

- DV 110 kV Železniki – Bohinj; investicija je v končana; 

- DV 2×110 kV Visoko – Kamnik – Brnik; v izvajanju je postopek umeščanja v prostor (osnutek 

DPN); 

- DV/KBV 2×110 kV Ravne – Mežica; poteka postopek umeščanja v prostor (osnutek DPN), 

- RTP 110/20 kV Mengeš; investicija je končana; 

- RTP 110/20 kV Potniški center Ljubljana (PCL); investicija je v teku (110 kV stikališče); 

- RTP 110/20 kV Podvelka; investicija je zaključena; 

- RTP 110/20 kV Žalec; investicija je zaključena; 

- RTP 110/20 kV Mokronog; investicija je v teku. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje. V prvi fazi je 

obratovanje izvedeno s transformacijo 20/21 kV. Nadaljevanje je vezano na izgradnjo DV 2x110kV 

Trebnje-Mokronog; 

- RTP 110/20 kV Ilirska Bistrica; zaključena izgradnja GIS stikališča in 

- RTP 110/20 kV Jesenice; zaključena predelava stikališča 20 kV in 35 kV. 

OBJEKTI 110 
kV; 33.472.461 ; 

17%

SN OBJEKTI; 
82.797.197 ; 42%

NN OBJEKTI; 
48.597.549 ; 24%

SEKUNDARNA 
OPREMA; 

25.716.454 ; 13%DOKUMENTACI
JA; 7.934.642 ; 

4%

ODKUP ENER. 
INFRA.; 855.727 

; 0%



Razvojni načrt distribucijskega omrežja električne energije v Republiki 
Sloveniji za desetletno obdobje od leta 2017 do 2026 

  Stran 53 

 

 

Slika 36: Obseg izvedenih novogradenj v EDI na SN in NN napetostnem nivoju v obdobju 2014 - 2015 

Realizacija rekonstrukcij: 

V okviru rekonstrukcij RTP so se izvajala naslednja vlaganja:  

 DV 110 kV Pivka – Postojna; zaključena rekonstrukcija; 

 DV 110 kV Lava – Šentjur; zaključena rekonstrukcija; 

 RTP 110/20 kV Železniki; zaključena rekonstrukcija stikališča 20 kV; 

 razširitev 110 kV stikališča zaradi vključevanja novih 110 kV vodov in transformatorskih enot; 

 zamenjava primarne in sekundarne opreme na 110 kV napetostnem nivoju; 

 zamenjava primarne in sekundarne opreme na SN nivoju; 

 izvedba ozemljitve z resonančno dušilko in 

 zamenjava energetskih transformatorjev 110 kV/SN in ojačitev transformacije 110 kV/SN. 

Na 110 kV vodih so se izvajale rekonstrukcije v smislu zamenjave obstoječih strelovodnih vrvi s 

strelovodnimi vrvmi z vgrajenimi optičnimi vlakni (OPGW), zamenjave stebrov, zamenjave obesne 

opreme in izolatorjev, antikorozijske zaščite jeklenih oporišč ter sanacije ozemljitev.  
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Slika 37: Obseg izvedenih rekonstrukcij v EDI na SN in NN napetostnem nivoju v obdobju 2014 - 2015 

V okviru investicijske skupine sekundarna oprema so bila realizirana vlaganja v vrednosti 25,7 mio 

EUR. Na področju vodenja, obratovanja in zaščite so se izvajale nadgradnje in posodobitve 

programske in strojne opreme DCV. Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo avtomatizacije SN 

omrežja. V okviru TK infrastrukture so bile realizirane optične povezave in nadgradnja IP omrežja. 

Nadaljevala so se vlaganja v napredne sisteme merjenja (AMR) z nabavo ustrezne naprednejše 

merilne opreme. Izvajala se je tudi nadgradnja sistema AMR/AMM s funkcionalnostjo sistema 

AMR/AMI. 

Za izgradnjo EDI je treba predhodno urediti ustrezno dokumentacijo, za katero so v letih 2014 in 2015 

že bila porabljena sredstva v vrednosti 7,9 mio EUR.  

Vlaganja v ostalo infrastrukturo, opremo in sredstva, ki so potrebna za izvajanje GJS (neenergetske 

investicije), so bila realizirana v vrednosti 15,2 mio EUR. To so vlaganja v poslovne prostore, 

transportna sredstva, mehanizacijo in orodje ter poslovno informatiko. 

Distribucijski operater je skladno z zakonom izvedel postavitev osnovne javne infrastrukture hitrih 

polnilnic cestnih vozil na električni pogon na avtocestnem križu Slovenije. Postavljenih je bilo 26 hitrih 

polnilnic na počivališčih avtocestnega križa Slovenije. Polnilne postaje so nazivne polnilne moči od 43 

do 50 kW (DC) in hkrati 22 do 43 kW (AC), ki imajo optimalno rešitev kombinacije CCS Combo 2, 

CHAdeMO in AC Type 2/ Mode3 vtikačev in omogočajo možnost istočasnega polnjenja dveh vozil (50 

kW DC vtikač CHAdeMO ali CCS Combo 2 in 22/43 kW AC). Vseh 26 hitrih polnilnic je vključenih v 

sistem za nadzor in upravljanje polnilne infrastrukture ter v sistem Roaming.  

Vse polnilne postaje so bile preko priključnega merilnega mesta priključene na javno distribucijsko 

omrežje v letu 2015. 
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Slika 38: Lokacije hitrih polnilnic cestnih vozil na električni pogon na avtocestnem križu [L62] 

4.2 Razvoj in investicijska vlaganja v elektrodistribucijsko infrastrukturo 

V nadaljevanju so opredeljene ključne smeri razvoja distribucijskega omrežja po posameznih področjih 

ter opredeljene potrebne investicije v elektrodistribucijsko infrastrukturo in ostala vlaganja z oceno 

potrebnih finančnih sredstev, ki so potrebna za delovanje distribucijskega omrežja in izvajanje GJS 

distribucijski operater ter uspešno realizacijo vseh zahtev in ciljev, ki so postavljeni v tem razvojnem 

načrtu, energetske politike države in usmeritev EU. 

Nabor investicijskih vlaganj je izdelan na osnovi rezultatov lastnih elektroenergetskih analiz in analiz 

zunanjih izvajalcev, ob upoštevanju realizacije porabe in obremenitev v preteklem obdobju ter 

napovedi porabe in obremenitev v prihodnjem obdobju, podatkov o obstoječem stanju sistema 

(omrežje, transformacija, obremenitve, okvare, funkcionalno in tehnološko staranje), metod, ki 

omogočajo analize pričakovanih obratovalnih stanj, analize neprekinjenosti napajanja in ekonomske 

analize, zaznavanja sprememb pri obnašanju uporabnikov omrežja (razpršena proizvodnja, električna 

vozila, premiki koničnih obremenitev, upravljanje porabe in druge storitve, ki jih prinašajo nove 

tehnologije) in kriterijev načrtovanja, ki omogočajo zagotavljanje ustrezne kakovosti oskrbe z 

električno energijo in predstavljajo mejne vrednosti, katerih prekoračitev v procesu načrtovanja razvoja 

omrežja preprečujemo s sistemskim širjenjem omrežja (ojačitve in širitve omrežja) ter sodobnimi 

tehnološkimi pristopi in koncepti. 

Dodatno so v nabor investicij vpeljane prioritete tako, da so ob maksimalnih učinkih razpoložljiva 

finančna sredstva izkoriščena optimalno. Izhodišča za postavljanje prioritet investicijskih vlaganj so 

naslednja: 
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 število odjemalcev, ki se priključuje na novo, 

 količina prevzete energije novih odjemalcev, 

 število odjemalcev, ki se jim izboljša kakovost oskrbe, 

 količina nedobavljene energije zaradi slabe kakovosti oskrbe (neprekinjenost), 

 investicije, ki so bile že v naboru prejšnjih razvojnih načrtov omrežja, 

 investicije v razvojnih študijah REDOS, 

 reševanje upravičenih pritožb v zvezi s slabo kakovostjo oskrbe (neprekinjenost, neskladje 

kakovosti napetosti), 

 vpliv na izboljšanje sistemskih kazalcev SAIDI ter SAIFI in s tem na reguliranje omrežnine s 

kakovostjo (funkcijska povezava med neprekinjenostjo oskrbe in upravičenimi stroški), 

 stanje infrastrukture (pretekla življenjska doba, pričakovana življenjska doba glede na dejansko 

stanje na terenu), 

 vpliv na izgube v omrežju, 

 struktura odjema, 

 ekonomski učinki, 

 doseganje ciljev s področja OVE in URE in 

 dodatni učinki (drugi pozitivni učinki za uporabnike omrežja in nasploh). 

Podrobnejši opisi, utemeljitve in finančno ovrednotenje načrtovanih investicij in investicijskih skupin za 

posamezna distribucijska območja so podrobneje navedene v [L8, L9, L10, L11, L12]. 

Na osnovi EZ-1 (512. člen) elektrodistribucijska podjetja izvajajo prenos lastništva nekaterih delov 110 

kV omrežja, ki imajo prenosni značaj, na sistemskega operaterja. Predmet prenosa lastništva na 

distribucijskem območju Elektro Celje in Elektro Maribor so: 

- DV 2x110 kV Krško-Brežice 1,2 

RTP 400/110 kV Krško - DV 2 x 110 kV Brežice - stojno mesto - SM3. 

RTP 110/20 kV Brežice - uvodni portal DV polj 110 kV 

- DV 110 kV Krško DES-Krško 

RTP 110/20 kV Krško DES - uvodni portal DV polj 110 kV 

RTP 400/110 kV Krško - stojno mesto SM  27 

- DV 110 kV Brestanica - HE Krško 

TE  Brestanica - DV 110 kV stojno mesto SM št. 1A 

HE Krško - stojno mesto  SM št. D03/SM01 

- DV 110 kV HE Krško – Krško DES 

HE Krško - DV 110 kV stojno mesto SM št. D03/SM01 

RTP 110/20 kV Krško DES - uvodni portal DV polj 110 kV 

- DV 110 kV Brestanica - Blanca 

TE Brestanica -  DV 110 kV stojno mesto SM št. 2 

HE Blanca - DV 110 kV stojno mesto SM št. D04/SM01 

- DV 110 kV Blanca-Sevnica 

HE Blanca - DV 110 kV stojno mesto SM št. D04/SM01 
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RTP 110/20 kV Sevnica - uvodni portal DV polj 110 kV. 

- DV 2 x 110 kV za vključitev RTP 110/20 kV Breg (SM 1 do 4), 

- DV 2 x 110 kV za vključitev RTP 110/20 kV Ptuj (SM 1 do 6). 

- RTP Velenje (DV polje E01 – DV 110 kV Šoštanj I, DV polje E02 – DV 110 kV Šoštanj II, DV polje 

E03 – DV 110 kV Slovenj Gradec I, DV polje E04 – DV 110 kV Slovenj Gradec II), 

- RTP Brežice (DV polje E01 – 110 kV DV Krško I, DV polje E02 – 110 kV DV Krško II, prečno 

polje E01 – Vzdolžna ločitev z ločilkama Q11, 

- RTP Ruše (DV polje Ožbalt, DV Pekre, prečno polje Q11 in Q12), 

- RTP Slovenske Konjice (DV Slovenska Bistrica, DV Selce, DV Maribor, DV Trnovlje), 

- RTP Rače (DV Sl. Bistrica, DV Maribor, prečno polje Q11 in Q12), 

- RTP Breg (DV Kidričevo, DV Ptuj, prečno polje Q11 in Q12), 

- RTP Ptuj (DV Breg, DV Formin, prečno polje Q11 in Q12). 

4.2.1 Visokonapetostno (VN) 110 kV omrežje 

Nabor ključnih projektov na področju 110 kV investicijskih vlaganj v 110 kV omrežje v obdobju 2017-

2026 in ključnih projektov po letu 2026, za katere se bodo priprave začele v tem desetletnem obdobju: 

Geografsko območje oskrbe Elektro Celje: 

- DV 2 x 100 kV Trebnje – RTP Mokronog, 

Na območju Mokronoga se že v normalnem stanju pojavljajo visoki padci napetosti, kljub 

napajanju dela omrežja iz RTP Trebnje 110/20 kV (Elektro Ljubljana, d.d.). Rezervno napajanje za 

del omrežja na območju Mirne-Šentruperta ni izvedljivo. Zato je nujna izgradnja RTP s priključnim 

110 kV vodom. Predvidena RTP 110/20 kV Mokronog bo priklopljena na 2× DV 110 kV Trebnje – 

Mokronog (ca. 9 km) +2×KB (0.4 km), ki bo predvidoma zgrajen v letu 2024. Objekt je v fazi 

državnega prostorskega načrta. Elektro Celje d.d. je uskladil 110 kV objekte z Eles d.o.o. Objekt 

RTP Mokronog 110/20 kV bo dokončan (finančno realiziran) v letu 2022, vendar bo priključen v 

omrežje šele leta 2024. 

- DV 2 x 110 kV RTP Ravne – RTP Mežica, 

Zaradi povečanih obremenitev na območju Mežiške doline se dolgoročno planira RTP Mežica 

110/20 kV. Dolžina trase daljnovoda je 8 km, dolžina trase kablovoda pa 0,5 km. Predvideno leto 

izgradnje je 2022, vod bo sprva obratoval na 20 kV. Izgradnja RTP 110/20 kV Mežica se planira v 

letu 2026. Objekt je v fazi občinskega podrobnega prostorskega načrta. Vod poteka po srednje 

zahtevnem terenu in ni posebnosti. Cena objekta je na osnovi projektantske ocene na podlagi 

dosedanje izdelane projektne dokumentacije. 

- KB 2 x 110 kV RTP Ravne – DV 2 x 110 kV RTP Mežica, 

Zaradi povečanih obremenitev na območju Mežiške doline se dolgoročno planira RTP Mežica 

110/20 kV.  Dolžina trase daljnovoda je 8 km, dolžina trase kablovoda pa 0,5 km. Predvideno leto 

izgradnje je 2022, vod bo sprva obratoval na 20 kV. Izgradnja RTP 110/20 kV Mežica se planira v 

letu 2026. Objekt je v fazi občinskega podrobnega prostorskega načrta. Vod poteka po srednje 
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zahtevnem terenu in ni posebnosti. Cena objekta je na osnovi projektantske ocene na podlagi 

dosedanje izdelane projektne dokumentacije. 

- KB 2 x 110 kV RTP Trebnje – RTP Mokronog, 

Na območju Mokronoga se že v normalnem stanju pojavljajo visoki padci napetosti, kljub 

napajanju dela omrežja iz RTP Trebnje 110/20 kV (Elektro Ljubljana, d.d.). Rezervno napajanje 

za del omrežja na območju Mirne-Šentruperta ni izvedljivo. Zato je nujna izgradnja RTP s 

priključnim 110 kV vodom. Predvidena RTP 110/20 kV Mokronog bo priklopljena na 2× DV 110 

kV Trebnje – Mokronog (ca. 9 km) +2×KB (0.4 km), ki bo predvidoma zgrajen v letu 2024. Objekt 

je v fazi državnega prostorskega načrta (povezava DV 110 kV RTP Mokronog- RTP Sevnica bo 

upoštevana v prostorskem aktu, izvedba je planirana po letu 2035). Vod poteka po srednje 

zahtevnem terenu in ni posebnosti. Cena objekta je na osnovi projektantske ocene na podlagi 

dosedanje izdelane projektne dokumentacije. 

- KB 2 x 110 kV RTP Vojnik – DV 2 x 110 kV RTP Selce – RTP Slovenske Konjice. 

Izgradnja kablovoda 2 x 110 kV med predvidenim RTP Vojnik in 110 kV DV RTP Selce – RTP Sl. 

Konjice je potrebna zaradi vključitve nove RTP 110/20 kV Vojnik v VN mrežo 110 kV. Predvidena  

izgradnja je do l. 2021. Dolžina trase KB je 0,3 km. Objekt je v fazi projektiranja. Dogovor o 

financiranju KB še ni sprejet. Vod poteka po nezahtevnem terenu in ni posebnosti. Cena objekta 

je na osnovi projektantske ocene na podlagi dosedanje izdelane projektne dokumentacije. 

Geografsko območje oskrbe Elektro Gorenjska: 

- DV 2 × 110 kV Kamnik – RTP Visoko, 

Dvosistemski daljnovod je potreben za zagotovitev osnovnega in rezervnega napajanja za novo 

RTP 110/20 kV Brnik, ki jo je potrebno zgraditi zaradi izdatnega naraščanja odjema in predvidene 

širitve infrastrukture na območju letališča Brnik, pa tudi smučišča Krvavec. Hkrati je novi 

dvosistemski daljnovod 110 kV že sedaj nujno potreben za zagotovitev ustreznega rezervnega 

napajanja obstoječih RTP 110/20 kV Kamnik in RTP 110/20 kV Domžale ter za novo RTP 110/20 

kV Mengeš. Dolžina trase je 18 km. 

Načrtovanje daljnovoda je v postopku državnega prostorskega načrta, trenutno je v izvedbi faza 

izdelave Predloga DPN. Skupna konica območja med Domžalami in Kamnikom se na 110 kV 

napetostnem nivoju približuje termični zmogljivosti (101 MVA) 110 kV DV Beričevo-Domžale 

oziroma Kleče-Domžale, preko katerega se območje oskrbuje. Načrtovan DV 2x110 kV Kamnik - 

Visoko je utemeljen v študijah razvoja prenosnega omrežja izdelovalca EIMV in bo omogočil 

nemoteno oskrbo območja tudi ob predvidenem porastu odjema. Z načrtovano DV povezavo bo 

vzpostavljena dvosistemska 110 kV povezava med RTP Okroglo in RTP Beričevo, ki bo 

zagotovila ustrezno zanesljivost oskrbe tudi načrtovanim RTP 110/20 kV na območju Elektro 

Gorenjske. DV poteka polovico po območju Elektro Gorenjska in polovico po območju Elektro 

Ljubljana. Tako se delijo tudi finančna sredstva. 

- KB 1 x 110 kV RTP Jesenice – RTP Železarna, 
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Napajanje RTP 110/20 kV Jesenice iz RTP 110/20 kV Moste po dvosistemskem 110 kV DV 

Moste - Jesenice ne izpolnjuje kriterija napajanja (n-1). Prav tako napajanje RTP 110/35/10 kV 

Železarna, ki je napajana po dvosistemskem 110 kV DV RTP Jeklarna – RTP Železarna ne 

izpolnjuje kriterija napajanja (N-1). 110 kV KB med RTP Jesenice in RTP Železarna (dolžina cca. 

2,2 km) bi rešil problem dvostranskega napajanja obeh RTP, zgrajen pa naj bi bil po 2026. Del 

kabelske kanalizacije za 110 kV kablovod je že zgrajen. 

- DV 1 x 110 kV Jesenice - Kranjska Gora (rekonstrukcija). 

Zaradi starosti in posledično izredno slabega stanja je potrebna takojšnja fazna rekonstrukcija 

obstoječega DV 35 kV Jesenice – Kranjska Gora v dolžini 15 km. V skladu z razvojnimi študijami, 

ki predvidevajo tudi izgradnjo RTP 110/20 kV Kranjska Gora, se bo rekonstrukcija izvedla na 

način, da bo v prihodnosti mogoče enostaven prehod rekonstruiranega DV na 110 kV napetostni 

nivo (po letu 2025). Do sedaj je bilo rekonstruiranih 70 stojnih mest. V letu 2017 bo zamenjano 16 

stojnih mest, v letu 2018 bo zamenjanih 19 in v letu 2019 predvidoma zadnjih 22. V skladu s 

terminskim planom bo po zamenjavi vseh stojnih mest zamenjana tudi vrv. Glede na izkušnje in 

predvidena dela večjih zapletov ni pričakovati. 

Geografsko območje oskrbe Elektro Ljubljana: 

- KB 110 kV PCL – TE-TOL, 

Z izgradnjo 110 kV KB povezave PCL – TE-TOL bo zagotovljeno osnovno napajanje RTP 110/20 

kV PCL, katerega gradnja se bo zaključila v letu 2017. Z zagotovitvijo 110 kV napajanja RTP 

110/20 kV PCL bo možno priključevati nove uporabnike omrežja na območju centra Ljubljane 

(Situla, Hotel severna vrata, Emonika, Bežigrajski športni park,…). RTP 110/20 kV PCL bo 

napajal 45 MVA odjema in bo omogočala začetek izvajanja prehoda obratovanja iz 10 kV na 20 

kV napetostni nivo na območju centra Ljubljane (1,9 km). 110 kV KB se gradi v urbanem območju 

mesta Ljubljana s podvrtavanjem oziroma mikrotuneliranjem na globinah do 9 m (prehodi 

železniških prog in glavnih prometnic). 

- KB 110 kV PCL – Center – TE-TOL, 

Z izgradnjo 110 kV KB povezave PCL – Center – TE-TOL zagotovimo osnovno in rezervno 

napajanje RTP Center in RTP PCL. Z izgradnjo te 110 kV KB povezave nastopijo pogoji za 

opustitev dotrajne in že amortizirane 110 kV KB povezave Žale – Center. V kolikor se 110 kV KB 

povezava med PCL in Centrom ne zgradi bo v primeru izpada 110 kV KB povezave Center – TE-

TOL ostalo brez dobave električne energije 13.025 uporabnikov distribucijskega omrežja 

napajanih iz  

RTP Center, kateri so v letu 2015 dosegli maksimalno konico 48 MVA. Enako velja za primer 

izpada 110 kV KB povezave PCL – TE-TOL, ko bi brez 110 kV KB povezava med PCL in 

Centrom ostalo brez napajanja 45 MVA koničnega odjema. Dolžina trase KB110 kV je 3,8 km in 

se gradi v urbanem območju mesta Ljubljana s podvrtavanjem oziroma mikrotuneliranjem na 

globinah do 9 m (prehodi železniških prog in glavnih prometnic). 

- DV 2 × 110 kV Grosuplje – Trebnje, (34 km) 
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Z izgradnjo DV 2x110 kV Grosuplje-Trebnje bo zagotovljeno osnovno in rezervno napajanje 

načrtovane RTP 110/20 kV Ivančna Gorica in rezervno napajanje RTP 110/20 kV Trebnje, ki je 

trenutno napajan radialno iz RP 110 kV Hudo. Omenjen DV prispeva k izboljšanju kvalitete 

napajanja celotne regije. Z izgradnjo objekta bo zagotovljeno rezervno napajanje Dolenjske. DV 

predstavlja paralelno povezavo šibki povezavi med Kočevjem in Novim mestom in omogoča 

nemoteno oskrbo odjema električne energije v Grosuplju ob izpadu DV 2x110 kV Grosuplje - 

Beričevo. DV 110 kV bomo gradili v dveh fazah: najprej DV 110 kV Trebnje - Ivančna Gorica in 

nato DV 110 kV Ivančna Gorica – Grosuplje. DV Ivančna Gorica – Grosuplje se gradi na trasi 

jeklenega 20 kV daljnovoda Ivančna Gorica, katerega je pred gradnjo potrebno odstraniti. 

- KB 110 kV Šiška – Vrtača, (4,3 km) 

Za vključitev načrtovane RTP Vrtača v 110 kV omrežje in zagotovitev njenega dvostranskega 

napajanja je potrebna izgradnja KB 110 kV Šiška - Vrtača in KB 110 kV Vrtača - Center. Z 

omenjeno 110 kV povezavo zagotovimo ustrezno zanesljivost napajanja (N-1) načrtovani RTP 

Vrtača. 

- KB 110 kV Vrtača – Center, (4,3 km) 

Z izgradnjo te 110 kV kabelske povezave zagotovimo dvostransko napajanje RTP Vrtača, ki bo z 

druge strani napajana iz RTP Šiška. S tem zagotovimo ustrezno zanesljivost napajanja (N-1) 

načrtovani RTP Vrtača. 110 kV KB se gradi v urbanem območju mesta Ljubljana s podvrtavanjem 

oziroma mikrotuneliranjem na globinah do 9 m (prehodi železniških prog in glavnih prometnic). 

- DV 2 × 110 kV Polje – Vič, (14 km) 

Z izgradnjo DV 2x110 kV Polje – Vič bo zagotovljeno dvostransko napajanje RTP Vič 

(zagotovitev osnovnega kriterija zanesljivosti N-1) ter osnovno in rezervnega napajanja novih 

RTP Rudnik in RTP Vevče. Z izgradnjo objekta se zaključi 110 kV južna zanka okoli mesta 

Ljubljane. V novo 110 kV zanko se vključi tudi načrtovana RTP Brdo. Dvosistemski DV 2x110 kV 

Polje - Vič bomo zgradili od RTP Polje preko vzhodne ljubljanske obvoznice, proti jugu preko 

železniških koridorjev, vzporedno z vzhodno obvoznico in preko Zaloške ceste ter Ljubljanice. 

Trasa se nadaljuje preko Golovca in AC viadukta po Ljubljanskem barju do obstoječega DV 

2x110 kV Kleče - Vič v skupni dolžini 14 km. Od celotne dolžine načrtovanega 110 kV voda je na 

območju Ljubljanskega barja predvidena izvedba ca. 6 km v kabelski izvedbi. 

110 kV DV se gradi deloma v kabelski izvedbi, deloma v daljnovodni izvedbi. Kabelski del trase 

pri Zalogu bo križal železniške tire. Na območju Ljubljanskega barja se daljnovodi del gradi na 

močvirnatem terenu in ga bo potrebno pilotirati, na prehodu čez Golovec pa bodo za gradnjo 

daljnovoda potrebni ukrepi varovanja stojnih mest pred plazenjem hribine. 

- DV 2 x 110 kV Bršljin – Gotna vas, (11,8 km) 

RTP 110/20 kV Bršljin in RTP 110/20 kV Gotna vas sta v obstoječem stanju radialno napajani iz  

RP Hudo. V primeru, da izpade obstoječa 2x110 kV DV povezava med RP Hudo ter RTP 110/20 

kV Gotna vas ostane celotno območje Bele krajine ter RTP 110/20 kV Gotne vasi brez 



Razvojni načrt distribucijskega omrežja električne energije v Republiki 
Sloveniji za desetletno obdobje od leta 2017 do 2026 

  Stran 61 

 

ustreznega napajanja. Rezerva iz Kočevskega območja je zaradi velikih razdalj onemogočena. 

Oba RTP-ja napajata velike in občutljive odjemalce električne energije (tovarna zdravil Krka, 

tovarna avtomobilov Revoz), kateri načrtujejo v bližnji prihodnosti širitev proizvodnih dejavnosti in 

posledično povečavo električne priključne moči. Z izgradnjo 110 kV DV med Bršljinom in Gotno 

vasjo bomo sklenili 110 kV novomeško zanko. Za RTP Bršljin in RTP Gotna vas pa zagotovili 

kriterij napajanja N-1 na 110 kV napetostnem nivoju. V DV povezavo se bo vzankala nova RTP 

110/20 kV Ločna, katera bo napajala tovarno zdravil Krka in odjem Ločne. 110 kV daljnovod križa 

reko Krko in avtocestni odsek. Zaključni del 110 kV daljnovoda, kateri poteka preko urbanega 

območja in njegova vključitev v RTP Bršljin bo izvedena s kablom in podvrtavanjem cestišča. 

- DV 2 x 110 kV Kamnik – Visoko, (18 km) 

Opisano pod Geografsko območje oskrbe Elektro Gorenjska, ker trasa poteka na obeh območjih. 

- DV 2 x 110 kV Kočevje – Črnomelj, (34 km) 

Z izgradnjo DV 2x110 kV Kočevje - Črnomelj bo zagotovljeno dvostransko napajanje RTP 110/20 

kV Črnomelj in RTP 110/20 kV Metlika. Danes se oba RTP-ja 110/20 kV napajata radialno po 

dvosistemskem 110 kV daljnovodu iz RP 110 kV Hudo. Z izgradnjo 110 kV daljnovoda med 

Kočevjem in Črnomljem se bo oblikovala 110 kV zanka, ki se bo preko Bele krajine in Kočevja 

zaključila med RTP Grosuplje in RP Hudo. Nov DV 110 kV bo pomenil povečano zanesljivost 

napajanja 110 kV omrežja na območju Bele krajine. Skladno s kriterijem N-1 pa bo zagotovljena 

tudi zadostnost oskrbe 110 kV omrežja na omenjenem območju. Izgradnja 110 kV voda bo 

zagotovila tudi dvostransko napajanje RTP Kočevje v času rekonstrukcije starega in dotrajanega 

110 kV voda RTP Kočevje – RP Hudo. 110 kV DV se gradi na težko dostopnem terenu, na 

katerem so prisotni kraški pojavi (jame, uvale, vrtače, idr.). 

- KB 110 kV Litostroj – PCL, (4,8 km) 

Z izgradnjo 110 kV kabelske povezave bo zagotovljeno, ob predvidenem porastu odjema na 

območju Ljubljane, dvostransko napajanje RTP PCL in RTP Litostroj iz različnih virov napajanja 

(RTP 220/110 kV Kleče in RTP 400/110 kV Beričevo). S tem bo zagotovljena ustrezna 

zanesljivost napajanja (N-1) omenjenima RTP 110/20 kV. KB 110 kV se gradi v urbanem 

območju mesta Ljubljana s podvrtavanjem oziroma mikrotuneliranjem na globinah do 9 m 

(prehodi železniških prog in glavnih prometnic). 

- DV 2 x 110 kV Cerknica – Postojna, (18 km) 

Z izgradnjo DV 2x110 kV Cerknica - Postojna bo zagotovljeno dvostransko napajanje štirih RTP: 

Vrhnika, Logatec, Cerknica in Postojna. RTP Cerknica in RTP Postojna sta napajani radialno po 

dvosistemskih vodih. Logatec in Vrhnika pa sta napajana z dvema DV 110 kV, ki potekata na 

začetnem 3,8 km dolgem odseku trase iz RTP Kleče kot en dvosistemski DV. Zaradi omenjenega 

ni zagotovljen osnovni kriterij (N-1). Načrtovan DV 110 kV bo zmanjšal tveganja v primeru žledu 

na napajalnem območju. Polovico DV poteka po območju Elektro Primorska, Elektro Ljubljana za 

investicijo predvidela približno polovico finančnih sredstev. 110 kV DV se gradi na težko 

dostopnem terenu, na katerem so prisotni kraški pojavi (jame, uvale, vrtače, idr.). 
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- DV (20 kV) kV Logatec – Žiri (rekonstrukcija), (18 km) 

V RTP 110/20 kV Žiri je vgrajen en energetski TR moči 20 MVA. Vključitev RTP v 110 kV omrežje 

severne Primorske zanke pa je izvedena z dvosistemskim daljnovodom 110 kV, za katerega ni 

izpolnjen kriterij N-1. V primeru okvare na omenjenem 110 kV vodu oziroma 110/20 kV 

transformatorja v RTP Žiri se rezervo celotnemu odjemu, ki dosega 11 MVA konične moči, 

zagotavlja preko 20 kV omrežja iz oddaljenih RTP Logatec in RTP Vrhnika. Obstoječ DV 20 kV 

Logatec – Žiri, s prenosno zmogljivostjo preko 13 MVA, je bil v žledolomu februarja 2014 porušen 

v večjem delu trase. Ker sanacija pomembnega neposrednega DV 20 kV Logatec – Žiri ni bila 

izvedena, se rezervo v primeru najbolj neugodnih izpadih zagotavlja preko dveh kosmatih 20 kV 

DV iz RTP Logatec oziroma RTP Vrhnika. Za rešitev nastale situacije je potrebno izvesti temeljito 

rekonstrukcijo omenjenega 20 kV voda med Logatcem in Vrhniko. 20 kV DV se gradi na težko 

dostopnem terenu. Pred začetkom gradnje se odstranijo temelji poškodovanega 20 kV 

daljnovoda. 

- DV 110 kV Kleče – Vrhnika (rekonstrukcija), 

Na daljnovodu med Klečami in Vrhniko je predvidena zamenjava obstoječih 6 stojnih mest z 

zatezno kotnimi jambori. Stojna mesta predvidena za sanacijo so ob pojavu žleda najbolj 

izpostavljena mehanskim obremenitvam. 

- DV 110 kV Kleče – Logatec 1 (rekonstrukcija), 

Na daljnovodu med Klečami in Logatcem je predvidena zamenjava obstoječih 5 stojnih mest z 

zatezno kotnimi jambori. Stojna mesta predvidena za sanacijo so ob pojavu žleda najbolj 

izpostavljena mehanskim obremenitvam. 

Geografsko območje oskrbe Elektro Maribor: 

- DV 110 kV RTP Murska Sobota – RTP Lendava (28 km), 

RTP Lendava je v 110 kV omrežje vključena z enosistemskem 110 kV daljnovodom RTP 

Ljutomer – RTP Lendava. V primeru izpada tega 110 kV daljnovoda, se rezervno napajanje 

vzpostavi po 35 kV daljnovodu RTP Ljutomer – RTP Petišovci (transformacija 20/35 kV, 8+8 MVA 

v RTP Ljutomer, DV 35 kV Ljutomer – Petišovci, transformacija 35/20 kV, 8+8 MVA v Petišovcih). 

Ker je konična obremenitev v RTP Lendava že leta 2000 presegla 10 MVA, rezervno napajanje 

po 35 kV daljnovodu iz Ljutomera in navedenih transformacijah v Ljutomeru in Petišovcih ne 

zadošča. Z izgradnjo dvosistemskega daljnovoda Murska Sobota – Lendava bo RTP Lendava 

imela zagotovljeno dvostransko napajanje na 110 kV nivoju (izpolnjen kriterij N-1).  

Daljnovod, dolžine ca 28 km, bo izveden na 119 jeklenih oporiščih z vodniki Al-FE 240/40 mm2 . 

Trasa predvidenega daljnovoda poteka po težavnem terenu z visokim okoljevarstvenim 

potencialom, s predvideno slabo geologijo tal in prisotnostjo visoke podtalnice. V dosedanjem 

postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja je bila pridobljena Uredba o državnem prostorskem 

načrtu in okoljevarstveno soglasje. V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja je v teku 
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pridobivanje služnostnih pogodb  z lastniki zemljišč. Začetek obratovanja daljnovoda je načrtovan 

ob koncu leta 2023. 

- DV 2 × 110 kV RTP Lenart – RTP Radenci (20,3 km), 

RTP 110/20 kV Lenart je enostransko napajana po 110 kV dvosistemskem daljnovodu  RTP 

Maribor – RTP Lenart. Trasa predvidenega daljnovoda poteka po hribovito gričevnatem terenu s 

povišano  zahtevnostjo dostopnih poti. Daljnovod dolžine ca 20,3 km, bo izveden na 82 jeklenih 

oporiščih z vodniki Al-FE 240/40 mm2. Z izgradnjo dvosistemskega 110 kV daljnovoda RTP Lenart 

– RTP Radenci, bo RTP Lenart dobila dvostransko napajanje (izpolnjen kriterij N-1 na 110 kV). 

Drugi sistem vodnikov tega dvosistemskega daljnovoda bo del daljnovodne povezave med RTP 

Maribor in RTP Murska Sobota, s katerim bo okrepljena pomurska zanka za primer izpada 110 kV 

daljnovoda Formin – Ormož. 

Za daljnovod RTP Lenart – RTP Radenci je bila sprejeta uredba o državnem prostorskem načrtu, 

pridobivamo služnostne pravice na zemljiščih, čez katera bo potekal daljnovod. Dokončanje 

gradnje daljnovoda in začetek obratovanja je predviden v letu 2025. 

- DV 2 × 110 kV RTP Maribor – RTP Sladki vrh (20 km), 

Dodatna 110 kV povezava med RTP Maribor in RTP Sladki Vrh je potrebna za podvojitev 

zahodnega dela pomurske zanke na odseku Maribor-Sladki Vrh. Trasa predvidenega daljnovoda 

poteka po hribovito gričevnatem terenu s povišano  zahtevnostjo dostopnih poti. Daljnovod dolžine 

ca 20 km bo izveden z vodniki Al-Fe 240/40 mm2. Zaradi lažjega umeščanja novega daljnovoda v 

prostor, bo treba obstoječi enosistemski 110 kV daljnovod RTP Maribor – RTP Sladki Vrh 

nadomestiti z novim dvosistemskim 110 kV daljnovodom na isti trasi. Za novi daljnovod se 

postopki pridobivanja projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja še niso začeli. Začetek 

obratovanja daljnovoda je predviden leta 2026. 

- DV 110 kV RTP Maribor – RTP Murska Sobota (46 km), 

110 kV povezava med RTP Maribor in RTP Murska Sobota je potrebna za ojačitev pomurske 

zanke ob izpadu dvosistemskega 110 kV daljnovoda Formin – Ormož. Za izvedbo povezave bo 

treba na relaciji od RTP Maribor do ločitve obstoječih 110 kV daljnovodov v smeri Sladkega vrha 

in v smeri Lenarta zgraditi novi DV (KBV) 2 x 110 kV, na obstoječi DV 2 x 110 kV RTP Maribor – 

RTP Lenart od omenjene točke ločitve DV 110 kV do RTP Lenart montirati še drugi sistem 

vodnikov Al/Fe 240/40 mm2, zgraditi DV 2 x 110 kV RTP Lenart – RTP Radenci in obstoječi DV 

110 kV RTP Radenci – RTP Murska Sobota nadomestiti z novim DV 2 x 110 kV. Trasa 

predvidenega daljnovoda poteka deloma po težavnem terenu z visokim okoljevarstvenim 

potencialom, s predvideno slabo geologijo tal in prisotnostjo visoke podtalnice, deloma po terenu s 

povišano  zahtevnostjo dostopnih poti. 

Novi dvosistemski 110 kV vod (dolžine ca 1 – 2 km v podzemni ali nadzemni izvedbi) bo na 

odseku od RTP Maribor do točke ločitve med obstoječim 110 kV daljnovodom Sladki vrh in 2 x 

110 kV daljnovodom Lenart,  služil tudi za vključitev drugega sistema DV 110 kV v smeri proti RTP 

Sladki vrh. Za navedeno 110 kV daljnovodno povezavo med RTP Maribor in RTP Murska Sobota 
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se še ni začel postopek pridobivanja projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja. Vključitev 

v obratovanje je predvideno leta 2026. 

- DV 2 x 110 kV RTP Pekre - RTP Maribor (12 km), antikorozijska zaščita, zamenjava izolacije, 

- DV 2 x 110 kV RTP Maribor - RTP Melje (6,5 km), zamenjava vodnikov in izolacije ter sanacija 

temeljev, 

- DV 2 x 110 kV Formin - Lešnica (9,9 km), zamenjava vodnikov in izolacije ter sanacija temeljev, 

- DV 110 kV Lešnica - Ljutomer I (13,0 km), zamenjava vodnikov in izolacije, 

- DV 110 kV Ljutomer - Lendava (24,8 km), zamenjava vodnikov in izolacije ter sanacija temeljev, 

- DV 110 kV Sladki vrh - Radenci (26,7km), zamenjava vodnikov in izolacije ter sanacija temeljev, 

- DV 110 kV Radenci - Murska Sobota (13,8 km), zamenjava vodnikov in izolacije ter sanacija 

temeljev, 

- DV 110 kV Ljutomer - Murska Sobota, zamenjava vodnikov in izolacije ter sanacija temeljev, 

- DV 110 kV Maribor - RTP Sl. Vrh (20 km), zamenjava vodnikov in izolacije ter sanacija temeljev in 

- DV 110 kV Maribor - RTP Lenart, zamenjava vodnikov in izolacije ter sanacija temeljev. 

Geografsko območje oskrbe Elektro Primorska: 

- DV 110 kV Pivka – Postojna (iz 1x110 kV na 2 x 110 kV) (1,6 km), 

Cilj investicije je izboljšanje napetostnih razmer in zanesljivosti dobave električne energije na 

širšem področju Notranjske, ki napaja odjemalce električne energije iz razdelilnih postaj RTP 

Pivka in RTP Postojna. Predmetni odsek daljnovoda je bil zgrajen leta 1939. Daljnovodna 

povezava je bila tedaj zgrajena iz dveh vzporednih enosistemski nadzemnih vodov. Danes en 

nadzemni vod obratuje na 20 kV napetostnem nivoju, južni pa na 110 kV napetostnem nivoju. 

Predvideno je da se namesto obnove obeh enosistemskih vodov obnovi samo južni daljnovod kot 

nov dvosistemski nadzemni vod. V končni fazi pa je predviden prehod drugega sistema 

obnovljenega nadzemnega voda na obratovanje na 110 kV napetostni nivo. Končna faza se 

časovno zvede ob obnovi daljnovoda RTP Divača – RTP Pivka - RTP Ilirska Bistrica. Glede na to, 

da se je v letu 2016 izvedla zemeljska optična povezava med RTP Pivka – RTP Postojna, 

vgradnja OPGW vrvi ni predvidena. Trasa poteka od železniške postaje Pivka proti jugozahodu in 

prečka železnico, travniške in obdelovalne površine  ter vzpetino poraščeno z gozdom. Generali 

nakloni pobočja so med 0 in 25 stopinjami s tem da prvih sedem stojnih mest nahaja na ravnini 

oziroma na blagih pobočjih do 10 stopinj, zadnji trije pa na zmernem pobočju od 20 do 25 stopinj. 

Glede na velikosti obremenitev temeljev, geološke- geomehanske razmere ter nezahtevno 

topologijo terena se bo izvedlo razčlenjene temelje. Vsi stebri bodo palične konstrukcije narejene 

iz jekla z vgrajenim fiksnim plezalnim sistemom. Predviden sosledje izvajanja del je sledeče:  

gradnja dostopnih poti do stojnih mest, čiščenje in krčitve drevine, del za postavitev novih stebrov, 

dela za odstranitev starih stebrov, sanacija gradbišča in novih odcepov dostopnih poti. 

- DV 110 kV za vzankanje RTP 110/20 kV Hrpelje v DV 2 x 110 kV Divača – Koper, 

Dvosistemski daljnovod bo služil za vzankanje novega 110 kV stikališča RTP Hrpelje 110/20 kV v 

južnoprimorsko 110 kV zanko (DV 1x110 kV Koper iz RTP Divača). Predvidena dolžina voda tipa 

sod Al/Fe 240 mm2 je 1,2 km. Predvidoma naj bi bilo vzankanje zgrajeno do leta 2025. 
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- KB 110 kV Koper – Izola (investicija ELES), 

Zdajšnje obratovalne razmere na Obali in zaledju z izjemo področja RTP Dekani praktično ne 

omogočajo več zanesljivega obratovanja DEES. Gradnja sovpada z gradnjo HC Koper – Izola, saj 

bo trasa novega kablovoda potekala v trasi HC skozi predor Markovec. Gradnja kabelske 

kanalizacije v predoru Markovec je zaključena. Za izvedbo gradnje izven DPN se pridobiva 

gradbeno dovoljenje. Financiranje izgradnje glede na dogovor prevzame ELES po pridobitvi 

celotnega gradbenega dovoljenja. Zaključek izgradnje kablovoda je predviden v letu 2020, ko bo 

izgrajena tudi RTP Izola 110/20 kV. 

- KB 110 kV Izola - Lucija (investicija ELES). 

S kablovodom med Izolo in Lucijo v skupni dolžini 5,2 km, bo v celoti rešena problematika 

zanesljivega napajanja Obale in Istrskega zaledja. Izgradnja kablovoda je predvidena za leto 

2022. Investicija je terminsko usklajena z graditvijo avtocestne infrastrukture Jagodje–Lucija, 

zaradi česar so možne tudi dodatne zamude pri zgraditvi povezave. 

RTP Izola in RTP Lucija, bosta vključeni v južno primorsko zanko prenosnega distribucijskega 

omrežja iz RTP Divača in bosta v celoti dolgoročno izpolnjevali kriterij zanesljivosti N–1. S to 

povezavo se zagotavlja ustrezna zanesljivost napajanja na področju Obale. 

V RTP Lucija bo treba dograditi dodatno daljnovodno polje za vzankanje novega 110 kV 

kablovoda. 

Pri rekonstrukcijah 110 kV vodov so načrtovane zamenjave vrvi, stebrov, obesne opreme in 

izolatorjev, antikorozijska zaščita jeklenih oporišč ter sanacija ozemljitev. V nekaterih primerih gre, 

zaradi žledoloma v letu 2014, za zelo obsežne rekonstrukcije oz. zamenjave opreme. 

4.2.2 Razdelilne transformatorske postaje 110 kV/SN 

Nabor ključnih projektov na področju 110 kV investicijskih vlaganj v 110 kV objekte v obdobju 2017-

2026 in ključnih projektov po letu 2026, za katere se bodo priprave začele v tem desetletnem obdobju: 

Geografsko območje oskrbe Elektro Celje: 

- RTP 110/20 kV Mokronog, 

RP (RTP) 20 kV Mokronog je priklopljen na DV 2 x 20 kV iz RTP 110/20 kV Sevnica. Zaradi 

dolgih SN vodov in povečanega odjema električne energije na področju Mokronoga in Mirne se 

pojavljajo težave s kakovostjo električne napetosti in zagotavljanjem rezervnih napajalnih stanj. 

Predvidena izgradnja RTP Mokronog 110/20 kV je v letu 2022. Za RTP Mokronog je pridobljeno 

gradbeno dovoljenje. RTP Mokronog v prvi fazi obratuje s transformacijo 20/21 kV. Vse ostalo 

(TR2 , DV polja) bo dokončano v drugi fazi, ko bo zgrajen 110 kV DV RTP Trebnje-RTP 

Mokronog. 

- RTP 110/20 kV Mežica, 
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Zaradi povišanih padcev napetosti in večje zanesljivosti je potrebno izgraditi novo RTP Mežica 

110/20 kV. Na območju območju Žerjava in Mežice (tovarna akumulatorjev TAB) so namreč 

predvidene dodatne povečave odjema. Izgradnja RTP Mežica se načrtuje v letu 2026. 

- RTP 110/20 kV Vojnik, 

Območje Vojnika in Dobrne se napaja po dvosistemskem daljnovodu iz RTP Trnovlje. Omenjeni 

daljnovod ima manjšo zanesljivost napajanja, poteka po izpostavljenem območju in napaja večje 

število uporabnikov. Zaradi izboljšanja zanesljivosti napajanja in povečanih izgub na širšem 

območju Vojnika bo potrebna izgradnja RTP Vojnik 110/20 kV (leta 2021). V teku je projektiranje 

SN omrežja za vključitev RTP Vojnik (izvodi, pokablitev, kanalizacija, predelave TP). 

Geografsko območje oskrbe Elektro Gorenjska: 

- RTP 110/20 kV Brnik, 

S posodobitvijo in razširitvijo osrednjega državnega letališča na Brniku, ter spremljajočih objektov 

v okolici, bo nastopila potreba po novem distribucijskem viru EE omrežja. RTP 110/20 kV Brnik 

bo nova RTP 110/20 kV, ki zamenjuje v preteklosti načrtovano prej predvideno lokacijo RTP 

Visoko. Lokacija nove RTP se je preselila jugo-vzhodno proti Brniku zaradi izdatnega naraščanja 

odjema na območju Brnika, Cerkelj in Krvavca. V I. fazi izgradnje RTP (2017-2018) se bo v 

predvideni energetski coni zgradil prvi del RTP (20 kV stikališče in komanda), kot nova RP 20 kV 

Brnik, ki bo nadomestil obstoječo, že sedaj premajhno RP 20 kV Letališče (lokacija za novo RP in 

RTP je že rezervirana v lokacijskih načrtih novega letališkega kompleksa).  Z izgradnjo novih 

objektov in ostale infrastrukture in z naraščanjem obremenitev na področju letališča, pa se bo 

predvidoma po letu 2025 zgradila še II. faza RTP (110 kV GIS stikališče in transformacija 11/20 

kV, 2 x 20 MVA) – vse pa je odvisno od dinamike širitve celotnega kompleksa Letališča Brnik.  

- RTP 110/20 kV Kranjska Gora (po letu 2026), 

Zgornja savska dolina s Kranjsko Goro Območje Kranjske Gore je eno od območij, ki je trenutno 

je v tem obdobju normalno napajano po dveh 20 kV kablovodih, rezervno pa se napaja preko 

starega 35 kV DV. Dodaten razlog za izgradnjo RTP 110/20 kV (110 kV stikališča in 

transformacija) je nenehno povečevanje odjema na območju Kranjske Gore v zadnjih letih 

(predvsem izgradnje novega Nordijskega centra v Planici), zato dolgoročno, predvsem zaradi 

velikih razdalj, napajanja tega območja ni mogoče več zagotavljati po srednjenapetostnem 

omrežju. Izgradnja RTP 110/20 kV se predvideva po letu 2026 (okoli leta 2030), do takrat pa je 

potrebno v celoti zagotoviti izgradnjo novega 110 kV DV (110 kV DV Jesenice – Kranjska Gora). 

- RTP 110/20 kV Radovljica (rekonstrukcija), 

Zaradi dotrajanosti 110 kV primarne opreme in sistema zaščite in vodenja v RTP 110/20 kV 

Radovljica bo v letih 2016 – 2017 potrebno zamenjati oz. nadomestiti 110 kV stikališče z novim 

110 kV GIS (H-stik) stikališčem in pripadajočo sekundarno opremo. Na platoju 110 kV stikališča 

bo potrebno zgraditi tudi ustrezno zgradbo za 110 kV GIS, za kar je že predviden ustrezen 

prostor in pridobljeno gradbeno dovoljenje. 
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- RTP 110/20 kV Bled (rekonstrukcija), 

Zaradi starega, neustreznega, premajhnega in dotrajanega 20 kV stikališča, ter potrebne 

razširitve, bo v letu 2017,  potrebno  zgraditi novo, večje 20 kV stikališče v obstoječi zgradbi 20 

kV stikališča. Za to rekonsrtukcijo bodo potrebna tudi gradbena dela (demontaža 35 kV stikališča, 

obnova zgradbe, podkletenje, …). To bo I. faza izgradnje nove RTP 110/20 kV. 

Izgradnjo II. faze RTP 110/20 kV Bled (110 kV stikališča s transformacijo) bo narekoval trend 

porasta obremenitev in porabe na širšem področju Bleda. Predvidena izgradnja RTP 110/20 kV je 

po letu 2026 (do leta 2030). Lokacija novega 110 kV GIS stikališča in transformacije bo ob 

obstoječem 20 kV stikališču, za kar je že sedaj zagotovljen prostor. V 110 kV omrežje bo RTP 

vzankana v obstoječi 110 kV DV Moste – Bled – Bohinj, ki poteka čez bodoče predvideno 110 kV 

stikališče.  

- RTP 110/20 kV Škofja Loka (rekonstrukcija), 

V letu 2008 je bilo zgrajeno v 110 kV stikališču 110 kV DV polje (v HIS izvedbi) kot odcep za 

bodočo RTP 110/20 kV  Železniki, kar je le začasna rešitev. Zaradi izgradnje 110 kV zanke Šk. 

Loka – Železniki – Bohinj – Bled – Moste je potrebno v letih 2017 in 2019 (tudi zaradi dotrajanosti 

110 kV opreme) zamenjati celotno 110 kV stikališče z novim 110 kV GIS stikališčem. Za novo 

110 kV GIS stikališče bo potrebno zgraditi tudi zgradbo GIS stikališča (na mestu obstoječe 

zgradbe bivšega stikališča 35/10 kV). Novo 110 kV GIS stikališče je potrebno vključiti preko novih 

110 kV kablov na obstoječe 110 kV daljnovode in oba energetska transformatorja. 

- RTP 110/20 kV Zlato Polje (rekonstrukcija), 

Zaradi porasta obremenitev na področju Kranja bo potrebno zamenjati tudi drugi transformator 

110/20 kV v RTP 110/20 kV Zlato polje z 110/20 kV, 31,5 MVA. Prvi je bil zamenjan v letu 2012, 

drugi pa bo predvidoma v letu 2019. Prvi transformator je bil prestavljen iz RTP Zlato polje v RTP 

Bohinj v letu 2012, drugi obstoječi transformator 20 MVA, ki je še v RTP Zlato polje, pa bo 

prestavljen v RTP 110/20 kV Bohinj v letu 2019. Po letu 2019 bosta v RTP Zlato polje dva 

energetska transformatorja po 31,5 MVA. 

- RTP 110/20 kV Bohinj (rekonstrukcija), 

Zaradi porasta obremenitev na področju Bohinja in večje zanesljivosti obratovanja, bo v letu 2019 

potrebno iz RTP 110/20 kV Zlato polje prestaviti (z vmesno tovarniško obnovitvijo) drugi 

energetski transformator 110/20 kV, 20 MVA v RTP 110/20 kV bohinj. Prvi je bil nameščen v letu 

2012, drugi pa bo predvidoma v letu 2019. Prvi transformator je bil prav tako prestavljen iz RTP 

Zlato polje. Po letu 2019 bosta v RTP Bohinj dva energetska transformatorja po 20 MVA. 

- RTP 110/20 kV Primskovo (rekonstrukcija), 

V letih 2021 do 2022 bo potrebno zaradi dotrajanosti, tehnične neustreznosti (toge 110 kV 

enosistemske zbiralke brez vzdolžne ločitve) in razširitve obstoječega 110 kV stikališča, 

zamenjati 110 kV stikališče z novim večjim 110 kV GIS stikališčem z dvosistemskimi zbiralnicami 

- 9 polj 110 kV (5xDV+2xTR+1xZP+1xMP). 
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Rekonstrukcija 110 kV stikališča je predvsem potrebna zaradi vključevanja nove dvojne 110 kV 

povezave Kranj – Visoko – Brnik - Kamnik  

- RTP 110/20 kV Jesenice (rekonstrukcija)  

Zaradi dotrajanosti 110 kV primarne opreme v RTP 110/20 kV Jesenice bo v letu 2024 potrebno 

zamenjati oz. nadomestiti 110 kV stikališče z novim 110 kV GIS stikališčem (H-stik) in 

pripadajočo sekundarno opremo. Ob zgradbi 20 kV stikališča, na platoju 110 kV stikališča bo 

potrebno zgraditi tudi ustrezno zgradbo za 110 kV GIS, za kar je že predviden ustrezen prostor. 

- RTP 110/20 kV Tržič (rekonstrukcija) 

Zaradi dotrajanosti 110 kV primarne opreme v RTP 110/20 kV Tržič bo v letu 2024 potrebno 

zamenjati oz. nadomestiti 110 kV stikališče z novim 110 kV GIS stikališčem (H-stik) in 

pripadajočo sekundarno opremo. Ob zgradbi 20 kV stikališča, na platoju 110 kV stikališča bo 

potrebno zgraditi tudi ustrezno zgradbo za 110 kV GIS. 

Geografsko območje oskrbe Elektro Ljubljana: 

- RTP 110/20 kV Ivančna Gorica, 

2 x 31,5 MVA, 2 TR polji, 2 DV polji, 20 kV stikališče s komando 

RTP 110/20 kV Ivančna Gorica se vključi v 110 kV DV 2x110 kV Grosuplje – Trebnje. V  

RTP Ivančna Gorica bosta inštalirana dva energetska TR moči 31,5 MVA. Z izgradnjo RTP 

Ivančna Gorica se na napajalnem območju Ivančne Gorice izboljšajo napetostne razmere in 

zanesljivost obratovanja (zmanjšanje nedobavljene energije in števila prekinitev napajanja). 

Obstoječim uporabnikom (Livar, Akrapovič, Elvez) bo omogočena povečava priključne moči, prav 

tako bo omogočeno priključevanje novih uporabnikov. Z izgradnjo RTP Ivančna Gorica se 

razbremeni transformacija v RTP 110/20 kV Grosuplje in izpolni pogoje za njeno samostojno 

obratovanje v primeru izpada enega 110/20 kV transformatorja. 

- RTP 110/20 kV Toplarna, 

2 x 31,5 MVA, 2 TR polji, 2 DV polji, 20 kV stikališče s komando 

RTP 110/20 kV Toplarna se vključi v 110 kV KB PCL – TE-TOL. V RTP Toplarna bosta 

inštalirana dva energetska TR moči 31,5 MVA. Z izgradnjo RTP Toplarna bosta razbremenjeni 

RTP Žale in RTP Center. Na območju Ljubljana-Moste bo mogoč pričetek izvajanja prehoda 

obratovanja omrežja iz 10 kV na 20 kV napetostni nivo (Julon, Hella Saturnus) in priključevanje 

novega odjema na distribucijsko omrežje (prometno logistični center Mercator, Ikea). RTP 

Toplarna bo z električno energijo oskrbovala 14.000 uporabnikov. 

- RTP 110/20 kV PCL, 

2 x 40 MVA, 2 TR polji, 2 DV polji, 20 kV stikališče s komando 

Z izgradnjo RTP 110/20 kV PCL bo mogoče priključevanje novih uporabnikov v centru Ljubljane 

(Situla, Hotel severna vrata, Emonika, Bežigrajski športni park,…) in začetek izvedbe prehoda 

omrežja iz 10 kV na 20 kV napetostni nivo. RTP 110/20 kV PCL bo z izvajanjem prehoda omrežja 
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na 20 kV napetostni nivo razbremenila RTP 110/10 kV Bežigrad, RTP 110/10 kV Center, RTP 

110/10 kV Šiška, RTP 110/10 kV Vič in RTP 110/10 kV Žale. Izgradnja RTP 110/20 kV PCL bo 

omogočala oblikovanje 20 kV povezav z RTP-ji 110/20 kV na obrobju mesta. Vključitev RTP PCL 

v 110 kV omrežje se bo izvedla z 110 kV KB iz RTP TE-TOL. Z vključitvijo RTP 110/20 kV PCL v 

SN omrežje se bodo konične tokovne izgube v omrežju zmanjšale za 1000 kW/leto. RTP PCL bo 

z električno energijo predvidoma oskrbovala 15.000 uporabnikov. 

V RTP 110/20 kV PCL je predvidena druga faza izgradnje. V objekt so že vgrajeni energetski TR 

moči 2×40 MVA. Zgraditi je potrebno 110 kV GIS stikališče s pripadajočo zaščito, dograditi SN 

stikališče (3 sektorje), dograditi pripadajočo opremo za zaščito in vodenje in manjkajoče 

sekundarne naprave in naprave lastne rabe. 

- RTP 110/20 kV Ločna, 

V RTP 110/20 kV Ločna bosta inštalirana dva energetska TR moči 31,5 MVA. 

Območje Novega mesta je z električno energijo oskrbovano iz RTP 110/20 kV Bršljin in RTP 

110/20 kV Gotna vas. Največja odjemalca v Novem mestu sta podjetji Krka in Revoz. Krka je 

zgradila nov proizvodni objekt Notol 2 in planira povečavo električne priključne moči, ki je ne bo 

mogoče zagotoviti preko obstoječih preobremenjenih napajalnih 20 kV vodov iz RTP Bršljin. 

Obremenitev transformacije v RTP 110/20 kV Bršljin dosega v konici odjema zgornjo mejo za 

samostojno obratovanje RTP. Z izgradnjo RTP 110/20 kV Ločna bo podjetju Krka zagotovljena 

kakovostna in zanesljiva oskrba z električno energijo in povečava priključne moči na želenih 20 

MVA v letu 2017. Z izgradnjo RTP Ločna bo mogoče tudi ostalim uporabnikom zagotoviti 

povečavo priključne moči, kakor tudi priključevanje novih uporabnikov. RTP 110/20 kV Ločna se 

vključi v DV 110 kV RTP Bršljin – RTP Gotna vas. RTP Ločna bo z električno energijo oskrbovala 

7.500 uporabnikov. 

- RTP 110/20 kV TE-TOL (stikališče 110 kV),  

Dogradnja enega polja k obstoječem stikališču 110 kV služi za priključitev nove kabelske 

povezave med stikališči v TE-TOL in Potniškem centru Ljubljana (PCL). Izgradnja RTP 110/20 kV 

PCL bo omogočala oblikovanje 20 kV povezav z RTP-ji 110/20 kV na obrobju mesta. 110 kV 

stikališče je v TE-TOL je pomembno vozlišče 110 kV omrežja, ki med drugim služi tudi za 

priključevanje vseh proizvodnji enot v TE-TOL-u. TE-TOL ima tudi vlogo glavne napajalne točke 

mesta. 

- RTP 110/20 kV Dobruška vas, 

2 x 20 (31,5) MVA, 2 TR polji, 2 DV polji, 20 kV stikališče s komando 

Za nemoten razvoj širšega območja Šentjerneja je potrebno zgraditi novo RTP 110/20 kV 

Dobruška vas. RTP Dobruška vas se bo vključila v en sistem obstoječega DV 2×110 kV Krško-

Hudo. Nova RTP Dobruška vas bo omogočila povečavo električne priključne moči obstoječih 

uporabnikov in priključevanje novih uporabnikov. Uporabniki se v obstoječem stanju napajajo 

preko RP Kronovo. Zaradi visoke obremenitve edinega napajalnega voda ter velikih razdalj 

nastajajo velike izgube električne energije ter visoki padci napetosti pri oddaljenih odjemalcih. Ker 
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se obremenitev napajalnega voda za RP Kronovo približuje prenosni zmogljivosti je do izgradnje 

nove RTP Dobruška vas nemogoče priključevanje večjih odjemalcev. RTP Dobruška vas bo z 

električno energijo oskrbovala 5.000 uporabnikov. 

- RTP 110/20 kV Vodenska, 

31,5 MVA, TR polje, DV polje v SF6 izvedbi, 20 kV stikališče s komando (gradbena rekonstrukcija 

starega objekta) 

Z izgradnjo RTP 110/20 kV Vodenska bodo izpolnjeni pogoji za prehod obravnavanega omrežja 

na 20 kV napetostni nivo. Vključitev RTP Vodenska na 110 kV napetostnem nivoju bo izvedena 

radialno z 110 kV DV iz RTP Potoška vas. V RTP 110/20 kV Vodenska bo inštaliran en 

energetski TR moči 31,5 MVA. RTP 110/20 kV Vodenska bo po ukinitvi RTP 110/35 kV TET 

prevzela napajanje Cementarne Lafarge ter napajanje TP Separacija (rudnik). 

- RTP 110/20 kV Vrtača (Tobačna), 

Zaradi izgradnje večjega števila poslovno stanovanjskih objektov na območju bivše Tobačne 

tovarne, kjer se pričakuje odjem ca. 8 MVA električne priključne moči, je potrebno zgraditi RTP 

Vrtača. Z izgradnjo RTP Vrtača bomo razbremenili RTP Center in RTP Vič. RTP Vrtača bo z 

električno energijo oskrbovala 10.000 uporabnikov. 

- RTP 110/20 kV Rudnik, 

2 x 31,5 MVA, 2 TR polji, 2 DV polji, 20 kV stikališče s komando 

Naraščanje obremenitev na območju Rudnika in velika obremenjenost transformatorskih postaj, 

ki napajajo območje v obstoječem stanju, narekuje postavitev novega napajalnega vira na južnem 

delu Ljubljane. RTP Rudnik bo omogočil izvedbo prehoda napajanja mesta Ljubljana na 20 kV, 

kar je dolgoročno potrebno zaradi omejene zmogljivosti in dotrajanosti 10 kV kabelskega 

omrežja. Pogoj za izgradnjo RTP Rudnik je izgradnja 110 kV DV Polje - Vič, v katerega bo 

vključena RTP Rudnik. RTP bo oskrbovala 7.000 uporabnikov. 

- RTP 110/20 kV Vižmarje z vključitvami, 

2 x 31,5 MVA 

Na severnem delu Ljubljane načrtujejo zgraditi velik poslovno stanovanjski objekt s ca. 5.000 

stanovanji, zaradi česar je potrebno izgraditi novo RTP Vižmarje. RTP Vižmarje bo z električno 

energijo oskrbovala 6.500 uporabnikov. 

- RTP 110/20 kV Vevče in 

2 x 31,5 MVA, 2 TR polji, 2 DV polji, 20 kV stikališče s komando 

Na območju Vevč se koncem opazovanega obdobja načrtuje izgradnja RTP Vevče, ki bo 

razbremenila obstoječo RTP Polje in omogočila povečavo odjema zaradi novih odjemalcev ter 

prehod obratovanja kabelskega omrežja na 20 kV napetostni nivo. RTP Vevče bo z električno 

energijo oskrbovala 6.000 uporabnikov. 

- RTP 110/20 kV Brdo (Kozarje). 
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2 x 31,5 MVA, 2 TR polji, 2 DV polji, 20 kV stikališče s komando 

Za razbremenitev RTP Vič in priključevanje novega odjema na območju oskrbe RTP Vič ter 

prehoda omrežja na 20 kV napetost je potrebno zgraditi RTP Brdo. Izgradnja RTP 110/20 kV 

Brdo bo omogočala oblikovanje 20 kV povezav z RTP Vič, RTP Litostroj in RTP Vrhnika. Njena 

vključitev v 110 kV omrežje bo izvedena v 110 kV DV Kleče - Vič. RTP Brdo bo z električno 

energijo oskrbovala 9.500 uporabnikov. 

Geografsko območje oskrbe Elektro Maribor: 

- RTP 110/20 kV Dobrovnik s vključitvijo, 

Z izgradnjo avtoceste v Prekmurju so se gospodarske aktivnosti začele vse bolj širiti od Murske 

Sobote v smeri proti jugovzhodu, kjer so naselja Lipovci, Beltinci in Odranci. Na območju 

Dobrovnika so trenutno priključeni dve  elektrarni na bioplin moči 1 MW in 0,5 MW, v bližnjih 

Radmožancih pa je na 20 kV izvod  Dobrovnik iz RTP Lendava priključena elektrarna na bioplin 

moči 1 MW. V Dobrovniku so želje za povečanje moči elektrarn na bioplin moči 1,5 MW, v 

Radmožancih pa za 2 MW. V letu 2016 bo v Dobrovniku priključena nova elektrarna na bioplin 

moči 1 MW, ki bo priključena na 20 kV izvod Nafta BS iz RTP Lendava. Poleg tega so na tem 

območju v preteklosti investitorji imeli želje po gradnji večjih geotermalnih elektrarn (skupaj moči 

do 8 MW). Lokacije razpršenih virov so od RTP Murska Sobota in od RTP Lendava oddaljene 16 

do 18 km. V zadnjih dveh letih so na območju občine Turnišče investitorji povpraševali o možnosti 

priključitve proizvodnega objekta z električno konično močjo velikosti 3 MW. Območje je z 

električno energijo napajano po dveh 20 kV daljnovodih iz navedenih RTP. Zaradi oddaljenosti 

ožjega in širšega območja Dobrovnika od RTP Lendava in RTP Murska Sobota ni možno 

priključevati večjih proizvodnih virov in odjemalcev. Z ozirom na navedeno bo treba na območju 

Dobrovnika zgraditi novo RTP 110/20 kV 2 x 20 MVA. Z izgradnjo novega napajalnega vira, se 

bodo 20 kV izvodi skrajšali, s tem pa se bo dvignila kratkostična moč v 20 kV omrežju, kar bo 

omogočilo v celotnem omrežju priključevanje večjega števila razpršenih virov, povečala pa se bo 

tudi zanesljivost obratovanja omrežja. Ta rešitev je dolgoročno perspektivnejša kot pa rešitev z 

izgradnjo novih 20 kV kablovodov dolžine 16 do 18 km iz RTP Murska Sobota in RTP Lendava, na 

katere bi priključili razpršene vire in povečan odjem. Opcija k izgradnji RTP Dobrovnik je tudi 

izgradnja RTP Odranci v bližini Odrancev. Ta rešitev zahteva gradnjo priključka 2 x 110 kV do 

obstoječega daljnovoda 110 kV Ljutomer –Lendava. Ta rešitev zahteva gradnjo priključnega 110 

kV daljnovoda. V primerjavi z RTP Odranci je lahko lokacija RTP Dobrovnik na zemljišču v 

neposredni bližini trase DV 2 x 110 kV  RTP Murska Sobota – RTP Lendava. Izgradnja RTP 

Dobrovnik ali RTP Odranci pomeni razbremenitev obstoječih RTP Murska Sobota in RTP 

Lendava. Za izgradnjo RTP Dobrovnik se postopki pridobitve gradbenega dovoljenja še niso 

pričeli, začetek obratovanja RTP pa je predviden leta 2024. 

- RTP 110/20 kV Slov. Bistrica, celovita obnova 110 kV stikališča (sofinancira ELES), 

- RTP 110/10/20 kV Dobrava, celovita obnova objekta 10 kV, 20 kV in 110 kV del, 

- Zamenjava energetskih TR v RTP Ljutomer in Ormož (SODO d.o.o. prispeva TR), 

- RTP 110/20 kV Ljutomer -celovita zamenjava sekundarne opreme 20 kV, 110 kV in LR, 
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- RTP 110/20 kV Ormož  -celovita zamenjava sekundarne opreme 20 kV, 110 kV in LR ter 

gradbena obnova (zamenjava oken na stopnišču in zamenjava vhodnih vrat), 

- RTP 110/20 kV M. Sobota-celovita obnova primarne opreme 20 kV, celovita zamenjava 

sekundarne opreme 20 kV, 110 kV, izgradnja DV polja 110 kV Maribor, 

- RTP 110/20 kV Lenart, celovita obnova primarne opreme 20 kV ,celovita zamenjava sekundarne 

opreme 20 kV, 110 kV in LR, gradbena obnova ( zamenjava oken v stikališču, fasade in sanacija 

kanalet, jaškov in  betonskih pokrovov), 

- RTP 110/20 kV Rače -celovita zamenjava sekundarne opreme 20 kV, 110 kV, 

- RTP 110/20 kV Ptuj -celovita zamenjava sekundarne opreme 20 kV in110 kV, 

- RTP 110/20 kV Sladki vrh - celovita zamenjava sekundarne opreme 20 kV in110 kV , izgradnja 

DV polje 110 kV Maribor, gradbena obnova(sanacija strelovodne zaščite in zamenjava oken, vrat 

in fasada; zamenjava notranje razsvetljave in ogrevanje), 

- RTP 110/20 kV Ruše - celovita zamenjava sekundarne opreme 20 kV in 110 kV , gradbena 

obnova(sanacija strelovodne zaščite in zamenjava oken, vrat in fasada; zamenjava notranje 

razsvetljave  in ogrevanje), 

- RTP 110/10 kV Melje - celovita zamenjava sekundarne opreme 10 kV in 110 kV, 

- RTP 110/20 kV Sl. Konjice - celovita zamenjava sekundarne opreme 20 kV in 110 kV, 

- RTP 110/20 kV Lendava - celovita zamenjava sekundarne opreme 20 kV in 110 kV, gradbena 

obnova(zamenjava oken in ureditev ogrevanja stikališča), 

- RTP 110/20 kV Radenci - celovita zamenjava sekundarne opreme 20 kV, 110 kV ,gradbena 

obnova( zamenjava oken v stikališču, asfaltiranje dostopnih poti), 

- RTP 110/20 kV Tezno – gradbena obnova(sanacija strelovodne zaščite in zamenjava oken, vrat in 

fasada in ogrevanje). 

Geografsko območje oskrbe Elektro Primorska: 

- RTP 110/20 kV Izola, 

Trenutno se odjem RP Izola, napaja po 20 kV povezavah iz RTP Lucija 110/20 kV in RTP Koper 

110/20 kV. Glede na energetske razmere, bi bila izgradnja RTP Izola 110/20 kV potrebna čim prej, 

saj so v omrežju zaradi oddaljenega odjema visoke izgube in najvišji padci napetosti na področju 

EP. Ob izpadu daljnovoda 110 kV med Izolo in Lucijo je težko zagotoviti rezervno napajanje. 

Konična obremenitev območja, ki ga napaja RP Izola presega 17 MW. 

Trenutno je v posodobitvi in nadgradnji 20 kV stikališče, ki bo za krajši čas služilo za lažjo 

vzpostavitev rezervnega napajanja ob izpadu DV 110 kV Koper – Izola – Lucija, dolgoročno pa kot 

del stikališča 20 kV RTP Izola 110/20 kV. 

Izgradnja transformacije 110/20 kV in stikališča 110 kV je predvidena do leta 2020. V prvi fazi je 

predvidena izgradnja 110 kV stikališča v GIS izvedbi (enocevna izvedba, izolacija SF6 plin) z eno 

transformatorsko enoto moči 31,5 MVA. Po letu 2025 bo potrebno vgraditi drugi transformator z 

močjo 31,5 MVA. 

- RTP 110/35/20 kV Kobarid – izgradnja 20 kV in 35 kV stikališča, 
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V sklopu rešitve problematike napajanja zgornjega Posočja, je potrebno v bližini obstoječega RTP 

Kobarid 35/20 kV zgraditi novo stavbo 35 kV in 20 kV stikališča. Objekt je zgrajen leta 1967 in 

prostorsko ne zadošča potrebam razvoja, ki narekujejo razširitev stikališča. Primarna in 

sekundarna oprema stikališča je dotrajana in ne omogoča več zanesljivega obratovanja. Prav tako 

je zaradi starosti potrebno zamenjati transformatorski enoti 35 kV z večjimi, ki bodo omogočale 

lažje obratovanje.  

Ločitev mesta od podeželja je ključna za omejitev vplivov upadov napetosti, ki nastajajo zaradi 

številnih dogodkov v dolgem nadzemnem omrežju. Iz strani industrije na Bovškem in Kobariškem 

je več pritožb zaradi motenj v delovnih procesih. Naprave, ki jih ima industrija vgrajene v 

proizvodnih procesih so zaradi sodobne elektronike vedno bolj občutljive. 

Dogodki iz podeželskega omrežja se preko impedance transformatorja v Kobaridu in 

transformatorja in SN omrežja (Kobarid – Bovec) v Bovcu prenašajo na podeželsko omrežje. 

Novo 20 kV in 35 kV stikališče bo služilo ločitvi odjema v Kobaridu na podeželsko in mestno 

zbiralko in aktivaciji obeh transformatorjev vgrajenih v RTP.  

Stikališče 35 kV bo realizirano v 2 sektorjih v enem nizu. Celoten postroj bo zajemal 10 stikalnih 

celic. Stikališče 20 kV bo realizirano v 3 sektorjih, A, B in C. Sektor A bo v enem nizu, sektorja B in 

C pa v drugem nizu. Vsi trije sektorji bodo medsebojno povezani v obroč. Celoten postroj bo 

zajemal 24 stikalnih celic. 

- RTP 110/20 kV Plave (rekonstrukcija), 

Po izgradnji novega 110 kV stikališča v GIS izvedbi v letu 2017, je predvidena vgradnja dodatnega 

transformatorja 110/20 kV, 20 MVA, kar bo omogočilo dolgoročno zadostno transformacijo z 

upoštevanjem napovedi obremenitev na področju Brd in Kanala. 

- RTP 110/20 kV Ajdovščina, 

Primarna in sekundarna oprema SN stikališča in sekundarna oprema transformatorskih polj je 

zastarela glede na zadnje ocene stanja. Zato bo potrebno do leta 2018 rekonstruirati 20 kV 

stikališče, rekonstrukcija sekundarne opreme 110 kV polj pa je odvisna tudi od planov ELES, saj 

bo zaradi strukturnih potreb stikališče najverjetneje prešlo na dvosistemske zbiralke 110 kV. V tem 

načrtu predvidevamo rekonstrukcijo polj v letih 2020 in 2021. Najkasneje do leta 2025, bo 

potrebno skladno z prognozo obremenitev v RTP 110/20 kV Ajdovščina, zamenjati 

transformatorski enoti 2 × 20 MVA z 2 × 31,5 MVA, ki bosta zagotovili zanesljivo dolgoročno 

osnovno in rezervno napajanje odjema na področju. Poleg razvoja obremenitev zamenjavo 

transformacije narekuje tudi starost transformatorjev. 

- RTP 110/20 kV Cerkno (rekonstrukcija), 

RTP Cerkno 110/20 kV je v lastništvu ETA Cerkno d.o.o. Da bi pridobili pravico do upravljanja 

stikališča bo potrebno odkupiti:  

• Transformatorsko polje in transformator 110/20 kV;  

• Polovico stikališča 20 kV. 
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- RTP 110/20 kV Dekani (rekonstrukcija), 

Do leta 2021 bo potrebno rekonstruirati 20 kV stikališče v RTP Dekani 110/20 kV in sekundarno 

opremo 110 kV transformatorskih polj. 

- RTP 110/20 kV Gorica (rekonstrukcija), 

Do leta 2026 bo potrebno zamenjati sekundarno opremo 20 kV stikališča in zaščito TR1, TR2, 

TR3. 

- RTP 110/20 kV Hrpelje (rekonstrukcija), 

Ob izpadu 35 kV daljnovoda, ki napaja RTP Hrpelje 35/20 kV konec razvojnega obdobja, rezerve 

po 20 kV ne bo več mogoče zagotavljati iz Sežane in Dekanov po 20 kV brez večjih ojačitev SN 

omrežju. Zato je predvidena izgradnja 110 kV stikališča z dvema daljnovodnima, dvema 

transformatorskima poljema in transformacijo moči 2 × 20 MVA. RTP bo vzankana v južno 

primorsko zanko VN omrežja. Stikališče 110 kV bo zgrajeno v H stiku.  

Zadnje leto, ko je energetsko rezervno napajanje še možno je leto 2025. Glede na potencial 

področja za priključevanje vetrnih elektrarn lahko pričakujemo, da bo hitro dosežena instalirana 

moč. 

- RTP 110/20 kV Idrija (rekonstrukcija), 

Ključni problem RTP Idrija ostaja sekundarna oprema transformatorja. Stikališče 110 kV v Idriji 

napaja RTP Žiri. Ker gre za razklop več kot dveh vodov 110 kV, bo potrebno obnoviti stikališče 

110 kV. Predvidena je obnova stikališča (dvosistemsko GIS stikališče) v letih 2023 do 2025. 

- RTP 110/20 kV Ilirska Bistrica (rekonstrukcija), 

V RTP Ilirska Bistrica 110/20 kV sta transformatorja 110/20 kV s pretečeno življenjsko dobo. Na 

napajalnem območju RTP 110/20 kV Ilirska Bistrica, je predvideno bistveno povečanje porabe v 

zadnjih letih tega razvojnega načrta. Predvsem gre za povečanje moči industrijskih odjemalcev, 

zato je v teku zamenjava obstoječih transformatorjev 20 MVA z večjimi enotami 31,5 MVA. 

- RTP 110/20 kV Koper (rekonstrukcija), 

V RTP Koper 110/20 kV bo potrebno do leta 2026 zamenjati TR3 z enoto 40 MVA. Razlog za 

zamenjavo je starost transformatorja. 

- RTP 110/20 kV Lucija (rekonstrukcija), 

V RTP Lucija 110/20 kV je predvidena zamenjava sekundarna opreme 20 kV stikališča, vodenje in 

sekundarna oprema transformatorja TR1 v letih 2017, 2018. 

- RTP 110/20 kV Pivka (rekonstrukcija), 

Objekt izhaja iz sredine 70-tih let. Zaradi zastarele primarne in sekundarne opreme stikališča in 

pomanjkanja prostih celic je potrebno stikališče 20 kV razširiti in dograditi rezervo. Predviden 

zaključek te investicije je v letu 2017. V letu 2022 je predvidena rekonstrukcija TR polja 1 v 2025 

pa polja TR2. 
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- RTP 110/20 kV Postojna (rekonstrukcija), 

Objekt izhaja iz 80-tih let zato je tehnološko zastarel. Trenutno poteka zamenjava primarne in 

sekundarne opreme 20 kV stikališča in rekonstrukcija polja TR1.  

RTP Postojna 110/20 kV, se v NOS napaja po enem sistemu 110 kV dvosistemskega DV 110(20) 

kV Pivka – Postojna. Za zagotovitev ustreznega rezervnega napajanja,  je potrebno preiti tudi z 

drugim sistemom tega daljnovoda na 110 kV, kar bo omogočilo lažje obratovanje, ne pa N-1.   

Vzporedno s predelavo drugega sistema DV 110(20) kV Pivka – Postojna na 110kV in gradnjo 

povezovalnega voda DV 2x110 kV Postojna – Cerknica, izgraditi dve  110 kV daljnovodni polji. V 

letu 2017 je predvidena izgradnja prvega 110 kV polja, ki bo omogočal vključitev DV 110kV Pivka 

– Postojna. Na področju Postojne se kažejo večji porasti obremenitev zaradi vključitve ENP 7,5 

MW in splošnega porasta moči. Zato bo potrebno v letu 2020 zamenjati prvi transformator 

(predvsem zaradi starosti) z enoto 31,5 MW in drugi transformator predvidoma do leta 2022 zaradi 

porasta obremenitev. 

- RTP 110/20 kV Sežana (rekonstrukcija), 

V RTP Sežana 110/20 kV je v letu 2026 predvidena rekonstrukcija zaščite in daljinskega vodenja 

20 kV stikališča in TR1, TR2. 

- RTP 110/20 kV Vrtojba (rekonstrukcija), 

V RTP Vrtojba 110/20 kV  je primarna in sekundarna oprema 20 kV stikališča zastarela in 

potrebna obnove. Kljub obnovam še vedno prihaja do napak na primarni opremi 20 kV stikališča. 

Obnova 20 kV stikališča je predvidena v letu 2022. Zaščita transformatorskih polj TR1 in TR2 v 

RTP Vrtojba je iz leta 1999, glede na cikle obnove jo je potrebno zamenjati do leta 2021. 

- RTP 110/35/20 kV Tolmin (rekonstrukcija). 

V RTP Tolmin je trenutno največji problem starost primarne in sekundarne opreme 20 kV 

stikališča (Energoinvest). Zaključek rekonstrukcije 20 kV stikališča je predviden v letu 2017.  

V RTP Tolmin 110/20 kV, so trenutno vgrajeni trije transformatorji 110/20 kV (TR1), (TR2) 

110/35/20 kV in TR3 110/35 kV za napajanje Kobarida in Bovca.  

Pred zaključkom prenove stikališča RTP Kobarid 35/20 kV bo potrebno izvesti predelavo 35 kV 

stikališča, saj je potrebno vzpostaviti vzdolžno ločitev (H-stik) za lažjo manipulacijo stikališča ob 

prehodu obeh sistemov 110 kV daljnovoda na 35 kV med Tolminom in Kobaridom, dokupiti bo 

potrebno (3 celice) 1 vodna, 1 spojna, meritve. Do leta 2026 bo potrebno zamenjati transformator 

TR3 zaradi starosti. 

4.2.3 Razdelilne postaje RP na srednji napetosti 

Z novimi razdelilnimi postajami zagotovimo višjo raven zanesljivosti oskrbe, boljše možnosti 

selekcioniranja omrežja in s tem tudi zagotavljanje napajanja v rezervnih obratovalnih stanjih. 

Podobno kot pri rekonstrukcijah v RTP, je tudi v RP problem v zastareli in tehnološko dotrajani opremi, 

ki jo je treba zamenjati. 
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V naslednjem desetletnem obdobju je predvidena izgradnja 7 novih RP in rekonstrukcija 47 RP. 

4.2.4 Srednjenapetostno (SN) omrežje 

V naslednjem desetletnem obdobju je predvidena izgradnja 2.902 km novih SN vodov in 

rekonstrukcija SN vodov v dolžini 3.050 km. Največji delež investiranja v nove SN vode je posledica 

slabega stanja opreme kakovosti oskrbe z električno energijo (neprekinjenost in kakovost napetosti) 

ter povečanih potreb odjemalcev po konični moči. Rekonstrukcije se pričakovano izvajajo največ 

zaradi potreb vzdrževanja EDI. 

V okviru rekonstrukcij in nadomestitev nadzemnih vodov se izvaja zamenjava dotrajanih lesenih 

drogov, vodnikov in izolacije. Namesto golih vodnikov se praviloma polagajo kablovodi v zemljo, lahko 

pa se izvede tudi nadzemni vod s kablom. Pri kablovodih je predvidena rekonstrukcija zaradi 

zamenjave starih kablov nižjega preseka (50 mm2 in 70 mm2 Cu) s kabli višjega preseka (150 mm2 in 

240 mm2 Al). Zamenjave kablovodov se izvajajo tudi v primeru večjega števila okvar in večjega števila 

kabelskih spojk. 

SN vodi in pripadajoče transformatorske postaje, ki imajo javni značaj, so pa v tuji lasti jih je potrebno 

odkupiti. Pri SN vodih gre običajno za priključne vode, zato so dolžine manjše in posledično zelo 

majhen delež v novogradnjah. 

       

 

Slika 39: Obseg vlaganj v SN omrežje po glavnih vzrokih 

4.2.5 Transformatorske postaje (TP) SN/0,4 kV 

Najpogostejši vzrok za gradnjo novih TP je odprava slabih napetostnih razmer ter povečane potrebe 

po električni moči, ki so predvidene v prostorskih aktih in pri novogradnjah stanovanjskih in poslovnih 

objektov. Rekonstrukcije so v večini primerov potrebne predvsem zaradi slabega stanja EDI, kar je 

posledica starosti. Pomemben delež rekonstrukcij TP je posledica vključevanja razpršenih virov v 

distribucijsko omrežje. 

Povečanje 
obrem.
23%

Kakovost 
oskrbe
35%

Stanje EDI
38%

RV
3%

Odkup 
EDI
1%

Novogradnje

Povečanje 
obrem.

7%

Kakovost 
oskrbe
11%

Stanje EDI
82%

RV
0%

Rekonstrukcije



Razvojni načrt distribucijskega omrežja električne energije v Republiki 
Sloveniji za desetletno obdobje od leta 2017 do 2026 

  Stran 77 

 

V naslednjem desetletnem obdobju je predvidena izgradnja 2.220 novih TP (povprečno 222 TP na 

leto) in rekonstrukcija 3.365 TP (povprečno 336 TP na leto). 

Največ novogradenj TP je posledica slabe kakovosti oskrbe in povečanja obremenitev. Izvede se kot 

interpolacija novih TP v točko omrežja, kjer se dosežejo največji učinki. Pred odločitvijo za izgradnjo 

nove TP v primeru slabe kakovosti oskrbe se z meritvami ugotavlja napetostne razmere v NN, SN in 

110 kV omrežju ter definira obseg regulacije napetostnim regulatorjem na energetskih transformatorjih 

v RTP 110 kV/X in nastavitev fiksnih odcepov na SN navitjih distribucijskih transformatorjev v TP 

SN/0,4 kV, priključenih vzdolž SN voda. 

Transformatorske postaje, ki imajo javni značaj, so pa v tuji lasti je potrebno odkupiti in tako urediti 

lastninsko pravne odnose, lahko tudi z najemom, o čemer odloča posamezni lastnik. Odkup takšnih 

TP predstavlja 5% vrednosti novogradenj v skupini TP. 

 

     

Slika 40: Obseg vlaganj v TP po glavnih vzrokih 

4.2.6 Nizkonapetostno (NN) omrežje 

Pri investicijskih vlaganjih v NN omrežje je najpomembnejši vzrok za novogradnje slaba kakovost 

oskrbe z električno energijo z vidika kakovosti napetosti in povečane potrebe po električni moči. V 

novogradnjah predstavlja vlaganje zaradi razpršene proizvodnje na nizkonapetostnem omrežju 

največji delež v primerjavi z ostalimi napetostnimi nivoji. K transformatorskim postajam, ki imajo javni 

značaj in so v tuji lasti običajno še spada NN omrežje, na katerem je tudi potrebno urediti lastninsko 

pravne odnose. Odkup takšnega NN omrežja predstavlja 4% vrednosti novogradenj v skupini NN 

omrežja. 
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Slika 41: Obseg vlaganj v NN omrežje po glavnih vzrokih 

V naslednjem desetletnem obdobju je predvidena izgradnja 1.053 km novih NN vodov (povprečno 100 

km na leto) in rekonstrukcija NN vodov v dolžini 4.175 km (povprečno 417 km na leto). 

Novi vodi v strnjenih naseljih se večinoma gradijo v podzemni kabelski izvedbi. V določenih primerih 

se omrežje na podeželju gradi z izoliranimi vodniki - samonosnimi kabelskimi snopi. Pri 

rekonstrukcijah se izvajajo zamenjave dotrajanih drogov, vodnikov (zamenjava golih vodnikov s 

samonosnim kabelskim snopom), obesne opreme, izolatorjev ali nadomestitve s kablovodi. 

Tabela 18: Ocenjen fizični obseg vlaganj v EDI (brez 110 kV objektov) v naslednjem desetletnem 

obdobju 

Objekti/Vzrok Obseg Enota 
Razdelilne postaje SN 54 št. 
- novogradnje 7 št. 
- rekonstrukcije 47 št. 
      
SN omrežje 5.952 km 
- novogradnje 2.902 km 
  nadzemni vodi 129 km 
  podzemni vodi 2.774 km 
- rekonstrukcije 3.050 km 
  nadzemni vodi 2.266 km 
  podzemni vodi 784 km 
      
TP SN/NN 5.585 št. 
- novogradnje 2.220 št. 
- rekonstrukcije 3.365 št. 
      
NN omrežje 5.228 km 
- novogradnje 1.053 km 
  nadzemni vodi 116 km 
  podzemni vodi 937 km 
- rekonstrukcije 4.175 km 
  nadzemni vodi 1.216 km 
  podzemni vodi  2.958 km 

Povečanje 
obrem.
27%

Kakovost 
oskrbe
37%

Stanje EDI
26%

RV
6%

Odkup EDI
4%

Novogradnje
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1%
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4.3 Razvojne usmeritve po posameznih tehnoloških področjih 

4.3.1 Razvoj sistemov obratovanja SN omrežja 

S stališča neprekinjenosti oskrbe z električno energijo so srednjenapetostna omrežja, predvsem 

nadzemna, v celotnem elektroenergetskem sistemu najšibkejši člen. Delež prekinitev zaradi izpadov v 

proizvodnem in prenosnem sistemu je praktično zanemarljiv v primerjavi z deležem prekinitev v SN 

omrežju. Zaradi slabe zazankanosti in pretežno nadzemnih vodov se problemi neprekinjenosti oskrbe 

pojavljajo predvsem v podeželskih in mešanih omrežjih. 

Razvoj sistemov obratovanja SN omrežij zajema: 

 zazankanje SN omrežja, 

 avtomatizacija in vodenje, 

 obratovanje SN omrežja (ozemljevanje nevtralne točke) in 

 kabliranje omrežja. 

Vsi navedeni ukrepi imajo velik vpliv na neprekinjenost oskrbe, zato je treba pri načrtovanju razvoja 

upoštevati njihove medsebojne učinke. 

Zazankanje SN omrežja 

Odprte zanke v omrežju omogočajo rezervno napajanje porabnikov ob trajnih okvarah, kar pomeni 

zagotavljanje osnovnega kriterija (N-1). Popravila hujših okvar lahko trajajo tudi več dni, zato je za 

potrebe zagotavljanja neprekinjenosti napajanja uporabnikov zazankanost SN omrežij zelo 

pomembna.  

Stopnja zazankanosti SN omrežij je v nadzemnih (podeželskih) omrežjih nizka, medtem ko so 

kabelska (mestna) omrežja v celoti zazankana. V načrtovanju razvoja omrežja so upoštevani in 

predvideni novi vodi, ki povečujejo stopnjo zazankanosti omrežja. Kriterij pri odločanju zazankanja 

omrežja je velikost odjema in njegova občutljivost na izpade (velika škoda zaradi prekinitve napajanja 

z električno energijo) 

Avtomatizacija in vodenje 

S posegi vodenja in avtomatizacije zmanjšujemo trajanje prekinitev zaradi trajnih okvar v omrežju in z 

vgradnjo odklopnikov z zaščito tudi število prekinitev. 

Avtomatizacija postopkov iskanja mesta okvare in vzpostavljanja rezervnega stanja napajanja lahko 

skrajša za to potreben čas z ene ali dveh ur na nekaj minut. 

Načrtovanje investicijskih posegov v vodenje in avtomatizacijo SN omrežij je tesno povezano z 

opredelitvijo načina ozemljevanja nevtralne točke v SN omrežjih. Uvedba »shunt« stikal ali 

resonančne ozemljitve zmanjša število prekinitev napajanja porabnikov zaradi enopolnih zemeljskih 

stikov za cca. 60 %. 
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Stojna mesta na ključnih lokacijah v SN omrežju in stikala v transformatorskih postajah se bodo 

opremljala z opremo za daljinsko vodenje. Poudarek bo na vgrajevanju odklopnikov s prigrajeno 

selektivno zaščito. Kriterij za opremljanje stojnega mesta z daljinsko vodenim stikalom je število 

izpadov srednjenapetostnega izvoda. 

Obratovanje SN omrežja (ozemljitev nevtralne točke) 

Razlog za prehod na ozemljevanje nevtralne točke preko upora, ki omeji 3 I(0)R  na 150 A, je v tokovih, 

3 I(0)C, ki so zaradi velikosti omrežij narasli in ni bilo več pogojev za samogašenje enofaznih zemeljskih 

stikov. 

I(0)R   = 150 A je bil izbran tudi zaradi geologije v Sloveniji, ki pogojuje ozemljitveno upornost in s tem 

napetost dotika, ki nastane ob enofaznem zemeljskem kratkem stiku, upošteva pa tudi čas izklopa 

enofaznega kratkega stika cca. 0,3 s. 

Že ob izbiri sistema ozemljevanja nevtralne točke preko upora se je opozarjalo, da bo povečanje 

omrežij, predvsem pa kabliranje, povečalo tok 3 I(0)C, kar povečuje verjetnost nastajanja intermitirajočih 

enofaznih kratkih stikov, s tem pa možnost dvo in trofaznih stikov, saj presežejo fazne napetosti 

zdravih faz √3 Uf .  

Zaradi navedenih razlogov se je začelo uvajanje shunt stikal, ki ozemljijo fazo v okvari v RTP, kar 

pomeni, da loki, ki so posledica prehodnih okvar, ugasnejo. 

V Sloveniji se je pričelo vgrajevati tudi dušilke paralelno k uporom, kar omogoča kompenziranje 3 I(0)C  

in s tem postane Ik1  pretežno 3 I(0)R. To pripomore k obvladljivosti enofaznih kratkih stikov. 

V prihodnosti je predvidena možnost resonančne ozemljitve nevtralne točke. Za obstoječe RTP 

110kV/SN se je kot najbolj primerna pokazala varianta, v kateri se vzporedno k delovnemu uporu 

vgradi Petersenova dušilka, ki je dimenzionirana za celotno srednjenapetostno omrežje z nekaj 

rezerve. Za nove objekte je primerna rešitev s Petersenovo dušilko, ki ima na sekundarni strani 

vzporedno priključen delovni upor. S prehodom na nov način ozemljevanja se bo izboljšala kakovost 

napajanja odjemalcev zaradi zmanjšanja števila kratkotrajnih in dolgotrajnih prekinitev napajanja z 

električno energijo. Ta usmeritev ozemljevanja nevtralne točke je utemeljena v več študijah, kot so 

L[71] in L[72]. 

Kabliranje omrežja 

Glavni argumenti za izgradnjo omrežja s kabli, položenimi v zemljo, napram nadzemnim vodom, so 

navedeni v nadaljevanju. Argumente za kabliranje lahko posplošimo tudi za NN omrežje. 

Umestitev v prostor 

Nadzemni vodi, visoko, srednje in nizkonapetostni, so v urbanih naseljih in zazidalnih območjih 

nezaželeni, ker zasedajo prostor za gradnjo objektov. Problem je tudi zaradi poteka tras skozi 

gozdove, saj je za nemoteno obratovanje potrebno vzdrževati ustrezen koridor s poseki. 

Vpliv na okolje 
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S stališča javnosti je zelo pomemben psihosocialen vidik vidne izpostavljenosti in sprejemljivosti pri 

prebivalstvu. Tako so za javnost kablovodi bolj sprejemljivi in manj moteči kot nadzemni vodi, ki 

vplivajo na videz pokrajine. 

Neprekinjenost oskrbe 

Vodi, izvedeni s polaganjem kablov v zemljo, so zaščiteni pred meteorološkimi vplivi in tako s stališča 

neprekinjenosti zanesljivejši od nadzemnih vodov. Statistike dogodkov kažejo, da je razmerje med 

načrtovanimi in nenačrtovanimi dogodki pri SN nadzemnih vodih 30:70, pri kablovodih pa 75:25 v prid 

načrtovanih dogodkov, ki se ne obravnavajo v okviru neupravičeno nedobavljene električne energije. 

Na drugi strani pa lahko odprava okvare na kablovodu v zemlji traja dalj časa, kot na nadzemnem 

vodu, pri tem pa je potrebno še upoštevati, da je za kabelsko omrežje zahtevana drugačna 

konfiguracija, ki dodatno podraži izvedbo. 

Kakovost napetosti 

Impedanca elektroenergetskih kablov znaša manj kot polovico impedance nadzemnih vodov. S 

povečevanjem prereza nadzemnih vodov praktično nič ne zmanjšamo njihove impedance, zato 

kabliranje omrežij izboljša tudi kakovost napetosti. 

Izgube električne energije 

Največji ekonomsko utemeljen prerez SN nadzemnih vodov je 70 mm2 Al. Običajni prerez kablovoda, 

s katerim nadomeščamo nadzemne vode, pa je 150 mm2 z več kot polovico manjšo ohmsko 

upornostjo in posledično manjšimi izgubami pri prenosu električne energije. 

4.3.2 Vodenje obratovanja 

Distribucijski centri vodenja (DCV) sodijo med procesno in tehnološko najzahtevnejše sisteme vodenja 

v realnem času, tako v primerjavi z drugimi nadzornimi centri znotraj elektroenergetskega sistema kot 

tudi širše. 

V Sloveniji so DCV locirani tako, da se z njimi obvladuje posamezno geografsko območje oskrbe z 

električno energijo. V določenih DCV je treba izvesti večje tehnološke posodobitve z vpeljavo novih 

funkcionalnosti, ki so povezane z vedno večjimi zahtevami po kakovostni oskrbi z električno energijo in 

uvedbo trga električne energije. 

Distribucijski centri vodenja so »srce omrežja«, zato je je potrebno računalnike in telekomunikacijske 

tehnologije zaradi zastaranja v nekaj letih zamenjati. V okviru posodabljanja DCV zasledujemo cilj, da 

so med DCV-ji poenotena funkcionalnosti in tehnološka oprema. Ker gre za različne tipe DCV-jev, ki 

so bili postavljeni v različnih obdobjih, poenotenje tehnološke opreme ni možno doseči v celoti. Cilj pa 

ostaja, da dosežemo tudi tehnološko poenotenje predvsem pa enotno komunikacijo in izmenjavo 

podatkov med DCV-ji ter centom vodenja SO. 

 

DCV bodo z novimi posodobitvami omogočali: 
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 izvajanje SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) funkcij; 

 dinamični pregled stanja celotnega omrežja na posameznem območju, alarmiranje, meritve, 

poročila, trendi in izvajanje stikalnih manipulacij s krmiljenjem; 

 avtomatizacijo omrežja in funkcije DMS (Distribution Management System); 

 izvajanje sekvenčnih stikalnih manipulacij, analizo povezljivosti, analizo in lociranje okvar, 

restavriranje oskrbe po okvari in po daljši prekinitvi; 

 omejevanje porabe in obremenitev, krmiljenje porabe in obremenitev (MTK); 

 analizo omrežja; 

 ovrednotenje procesnih podatkov, izračun pretokov moči, kratkih stikov, napoved odjema, 

zmanjšanje energetskih izgub, analizo okvar in spremljanje delovanja zaščit, analizo nivoja in 

oblike napetosti; 

 avtomatizacijo poslovanja; 

 usklajevanje dela na terenu, obdelavo meritev električne energije, spremljanje odjema; 

 posebne funkcije; 

 simulator, analize in lociranje atmosferskih razelektritev, izmenjavo podatkov z drugimi 

informacijskimi sistemi. 

S posodobitvami DCV bodo potekale tudi obnove in nadgradnje klicnih centrov, ki temeljijo na 

informacijski povezljivosti s centri vodenja. 

Prilagoditev končnih postaj se izvaja s ciljem prehoda s klasičnih sistemov vodenja v distribuirani 

sistem vodenja in zaščite. Investicije se izvajajo hkrati z razširitvijo in posodobitvijo primarne opreme v 

RTP in RP. 

4.3.3 Telekomunikacijsko omrežje 

Osnovna naloga TK infrastrukture je zagotoviti učinkovito vodenje omrežja, nuditi ažurne podatke 

ustreznim tehničnim službam, omogočati izmenjavo poslovnih informacij in govorno telefonijo ter 

izmenjavo informacij z uporabniki omrežja. 

V naslednjem obdobju bo potrebno nadaljevati z izgradnjo komunikacijskega omrežja z VN nivoja 

(RTP-ji) na SN nivo (TP-ji). Z vse pogostejšim vključevanjem razpršenih virov za proizvodnjo 

električne energije iz obnovljivih virov se proizvodnja seli bližje centrom rabe električne energije, zato 

bodo za nemoten pretok energije potrebna precejšnja vlaganja v tako imenovana pametna omrežja 

(SmartGrids), ki predvidevajo integracijo konceptov sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij 

in sistemov v obstoječe elektroenergetsko omrežje. Ta omrežja bodo pripomogla k zanesljivi in 

smotrni rabi proizvedene energije in s tem se informacijsko komunikacijske tehnologije pospešeno 

uveljavljajo pri vodenju in nadzoru elektroenergetskega sistema, ki postaja vedno bolj kompleksen, z 

množičnim pojavom razpršene proizvodnje električne energije postaja vedno težje obvladljiv. 

V tem obdobju se bomo soočali z izbiro prave tehnologije za implementacijo pametnih omrežij, ki pa 

bo seveda odvisna od zmožnosti na posameznem območju in bo sestavljena oziroma kombinacija 
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brezžičnih (komercialni ali privatni LTE), žičnih tehnologij (ethernet, x-DSL, PLC) in pa gledano 

dolgoročno optično vlakno, kot najprimernejši medij v bližnji prihodnosti tudi na tem področju. 

V zadnjem obdobju se pojavljajo vedno večje potrebe po pasovni širini, ki jo narekuje sodobno 

elektronsko poslovanje, različni nadzorni sistemi (video nadzor), sistemi spremljanja kakovosti 

napetosti in napredni sistemi merjenja električne energije. 

Visoke zahteve po razpoložljivosti zvez je mogoče doseči z gradnjo fizičnih odsekov v obliki zank, ki 

zajemajo najpomembnejše objekte omrežja, to so centri vodenja in RTP-ji. Tako je predvidena 

izgradnja v obliki optičnih povezav, ki se vgrajujejo v daljnovodne vrvi, v obliki samonosnih optičnih 

kablov tudi na nivoju SN omrežja in izgradnjo optičnih povezav skupaj z energetskimi kabli v zemlji 

(ZOK). V tabeli je za desetletno obdobje prikazana ocena dolžine optičnega omrežja na 110 kV vodih 

in SN vodih, kakor tudi predvidene položene cevi za optično omrežje. Cevi za optično omrežje se 

polagajo predvsem v kabelske trase SN in NN vodov. 

Tabela 19: Ocena širitve optičnega omrežja 

 

Na področju radijskih zvez je predvidena izgradnja digitalnega radia, ki bo omogočil prenos govora in 

podatkov za potrebe avtomatizacije omrežja, za potrebe daljinskega odčitavanja števcev električne 

energije in kot rezervni sistem za vodenje elektroenergetskih objektov. Prav tako je predviden prehod 

na IP telefonijo. 

4.3.4 Števčne meritve in napredni sistemi merjenja 

Energetska zakonodaja nalaga distribucijskemu operaterju, da mora gospodinjskim odjemalcem in 

drugim uporabnikom sistema zagotoviti uvajanje naprednih merilnih sistemov, ki spodbujajo dejavno 

sodelovanje odjemalcev na trgu elektrike, omogočajo obračunavanje po dejanski porabi, uporabo 

novih načinov obračunavanja, ki so prilagojeni ponudbi in povpraševanju na trgu, ter izvajanje storitev 

s strani ponudnikov na trgu. 

Distribucijski operater je na podlagi Uredbe o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih 

merilnih sistemov električne energije (Ur. l. RS št. 79/2015) objavil Načrt uvedbe naprednega 

merilnega sistema v elektrodistribucijskem sistemu Slovenije. 

Cilj projekta je izvedba naprednega merilnega sistema, ki omogoča storitve za vse uporabnike 

slovenskega elektrodistribucijskega omrežja, ki do sedaj še niso bili opremljeni s sistemskimi 

(imenovanimi tudi pametnimi) števci ustreznih funkcionalnosti. Izvede se tudi Centralni sistem za 

dostop do merilnih podatkov, ki omogoča tako medpodjetniško elektronsko (B2B) izmenjavo podatkov 

z deležniki, upravičenimi do teh podatkov, kot izmenjavo podatkov s končnimi uporabniki (B2C) 

GEOGRAFSKO OBMOČJE OSKRBE  SODO
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SKUPAJ 2017-2026

OBJEKTI 110 kV izgradnja optičnega omrežja v km (novogradnje) 10,0 0,0 12,0 18,0 10,0 19,0 62,0 14,0 50,5 10,0 205,5
OBJEKTI 110 kV izgradnja optičnega omrežja v km (rekonstrukcije) 1,0 1,0 16,0 2,0 1,0 30,0 29,5 2,0 3,0 37,5 123,0
OBJEKTI SN izgradnja optičnega omrežja v km (novogradnje) 89,5 73,9 79,5 57,8 77,5 79,1 55,5 75,5 45,7 75,1 709,0
OBJEKTI SN izgradnja optičnega omrežja v km (rekonstrukcije) 11,1 9,1 4,1 12,1 4,1 4,1 22,1 4,1 1,1 24,1 95,5
OBJEKTI SN izgradnja cevne kanalizacije (polaganje dvojčkov) 
za izgradnjo optičnega omrežja v km (novogradnje) 181,2 215,6 213,3 225,8 193,7 223,5 207,2 204,0 195,8 194,3 2.054,6
OBJEKTI SN izgradnja cevne kanalizacije (polaganje dvojčkov) 
za izgradnjo optičnega omrežja v km (rekonstrukcije) 64,1 67,7 71,2 47,9 60,9 56,5 71,6 74,4 91,1 88,8 694,0

Plan
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oziroma uporabniki distribucijskega omrežja. Ob tem je treba upoštevati zahteve glede kibernetske 

varnosti in varovanja osebnih podatkov ter v čim večji meri združljivosti z obstoječimi sistemi. 

Napredni merilni sistem (NMS, oziroma v angleščini Advanced Metering System – AMS, ali Advanced 

Metering Infrastructure  AMI) je razumljen v najširši možni obliki kot sistem sistemskih števcev, 

pripadajoče informacijsko-komunikacijske infrastrukture in IT sistemov, ki omogočajo merjenje, 

daljinsko odčitavanje in upravljanje podatkov o rabi električne energije, drugih energentov in pitne 

vode za namene obračunavanja, spremljanja kakovosti oskrbe ter obratovanja in načrtovanja 

distribucijskih omrežij. Pri tem je poudarek na zagotavljanju dovolj pogoste informacije o rabi, 

obračunavanju po dejanski porabi, uporabi naprednih tarifnih sistemov, izvajanju ukrepov upravljanja s 

porabo ter razvoju in izvajanju novih storitev. 

Načrt uvedbe naprednega merilnega sistema obsega časovno obdobje 9 let, kar pomeni, da nadaljnji 

razvoj tehnike in tehnologij lahko bistveno vpliva na kriterije za sistemske števce. Minimalne tehnične 

zahteve za merilno in komunikacijsko opremo, se bodo z nadaljnjim razvojem tehnike in tehnologij 

ustrezno posodabljale. 

Stroški uvedbe naprednega merilnega sistema so ocenjeni na 127 mio EUR in so dokaj enakomerno 

porazdeljeni v vseh letih uvedbe. 

4.3.5 Uvajanje koncepta Pametnih omrežij (Smart Grids) v distribucijsko omrežje 

Koncept dolgoročnega načrtovanja razvoja in obratovanja bo potrebno prilagoditi novim razmeram, ki 

jih predstavljajo nove potrebe uporabnikov sistema in s tem povezani stroški delovanja, na drugi strani 

pa investiranje v distribucijski sistem. Vplivi, ki se že pojavljajo, predvsem pa v naslednjem obdobju 

pričakovani vplivi, kot so veliko število razpršenih virov, priključenih na distribucijsko omrežje, 

množična uporaba električnih vozil, virtualne elektrarne, hranilniki energije, nove tehnologije, bo 

potrebno dolgoročno načrtovati v smislu obvladovanja stroškov in zanesljivega obratovanja. 

DO je skupaj z zunanjimi izvajalci izdelal strateški dokument Program razvoja pametnih omrežij v 

Sloveniji na področju distribucijskega omrežja [L17], ki opredeljuje ekonomsko, časovno in 

funkcionalno uvajanje pametnih omrežij na nacionalni ravni. Cilj DO je zagotoviti prehod današnjih 

omrežij v pametna omrežja z optimalnimi stroški in enotnim pristopom in zagotoviti enotno vodenje in 

usklajeno komunikacijo s SO, tako pri vodenju projektov kot v fazi izvajanja projektov in kasneje pri 

implementaciji rešitev. 

Pametna omrežja definiramo kot elektroenergetsko omrežje, ki lahko stroškovno učinkovito vključuje 

vse proizvodne vire, odjemalce in odjemalce, ki so hkrati tudi proizvajalci, s ciljem ekonomsko 

učinkovitega trajnostnega sistema z nizkimi izgubami ter visokim nivojem zanesljivosti, kakovosti in 

varnosti dobave električne energije. Koncept pametnih omrežij pomeni nadgradnjo današnjega 

koncepta obratovanja in načrtovanja sistema. 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 
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možnostjo prilagajanja porabe, virtualne elektrarne, električni avtomobili in hranilniki električne 

energije. 

Pametna omrežja ne pomenijo, da vlaganja v primarno infrastrukturo ne bodo več potrebna. Nove 

tehnologije bodo omogočile le, da se bo, kjer bo to mogoče, bolje izkoristila obstoječa infrastruktura 

oz. zamaknila izgradnja nove infrastrukture v kasnejše obdobje. Zagotavljanje ustreznih kapacitet moči 

v omrežju, bo še vedno zahtevalo nove naložbe v primarno EDI. 

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. Razvijale se 

bodo inovativne storitve, ki pa morajo imeti ustrezno podporo v komunikaciji z javnostjo, predvsem s 

ciljem boljšega ozaveščanja uporabnikov sistema. V primeru, da se bo katerokoli od navedenih 

področij zanemarilo, bo koncept pametnih omrežij neuspešen. 

Pametna omrežja sestavljajo številne tehnologije in koncepti. Delimo jih na tri osnovne skupine: 

 osnovni gradniki sistema: 

 informacijsko–komunikacijske tehnologije, 

 geografski informacijski sistemi, 

 integracijska platforma (integracija informacijskih sistemov) in 

 razpršeni viri. 

 koncepti omrežja: 

 načrtovanje, 

 obratovanje in vodenje ter 

 kakovost. 

 nove tehnologije: 

 napredno merjenje, 

 aktivno vključevanje odjema, 

 virtualne elektrarne, 

 sodobne kompenzacijske naprave, 

 hranilniki električne energije in 

 infrastruktura za električna vozila. 

V naslednjem desetletnem obdobju želimo uvesti predvsem tehnologije, ki so danes tehnološko že 

razvite. Na trgu obstajajo rešitve, manjkajo pa koncepti, kako te rešitve optimalno vključiti in izrabiti za 

potrebe omrežja. Znotraj vsakega elementa za posamezne tehnologije sledijo naslednje razvojne faze: 

 raziskave,  

 demonstracijski projekti in 

 masovna implementacija. 



Razvojni načrt distribucijskega omrežja električne energije v Republiki 
Sloveniji za desetletno obdobje od leta 2017 do 2026 

  Stran 86 

 

Ključno je, da gredo nove tehnologije, ki so novost v distribucijskem omrežju, skozi vse tri faze, sicer 

bo vpeljava v prakso neuspešna. Čeprav masovne implementacije zajemajo veliko večino 

investicijskih stroškov, jih ne bo mogoče uspešno izpeljati brez raziskav in demonstracijskih projektov.  

Pri masovnih implementacijah, ki zajemajo skoraj 90 % vseh stroškov, daleč največ investicijskih 

izdatkov odpade na napredno merjenje. Napredno merjenje je edina tehnologija, ki je predvidena za 

vsa gospodinjstva in je zato tudi z vidika količinskega obsega finančno najzahtevnejša.  

Koncept pametnih omrežij se v Sloveniji v nekaterih segmentih že izvaja (pilotni AMM/AMI projekti, 

uvajanje GIS, konkretni industrijski projekti na področju VRTE, uvajanje DSM in uvajanje novih tarif). 

Velik del aktivnosti je že zasnovan in opredeljen tudi v tem razvojnem načrtu. 

Za zagotovitev optimalno usmerjenega, kvalitetnega in sigurnega izvajanja aktivnosti na področju 

pametnih omrežij je predvidena izvedba skupnega nacionalnega demonstracijskega projekta, za 

izvedbo katerega je izdelan operativni načrt [L63]. 

Za usklajeno delovanje na področju projektov pametnih omrežij med distribucijskimi podjetji je bila 

ustanovljena projektna skupina, s katero sodeluje tudi SODO. Glavne aktivnosti skupine so: 

- Aktivno sodelovanje pri izdelavi strateških dokumentov s področja pametnih omrežij, kot so 

vizija razvoja pametnih omrežij, program razvoja pametnih omrežij in nacionalni 

demonstracijski projekt pametnih omrežij, 

- Sodelovanje pri pripravi razpisnih dokumentacij za prijavo na različne razpise, 

- Sodelovanje pri pripravi dokumentacije in projektnih vsebin ter Študije izvedljivosti za izvedbo 

projekta Slovensko-japonskega partnerstva (projekt v izvajanju), 

- Koordinacija prispevkov za strokovne konference ( CIGRE-CIRED, EN.grids, ..), 

- Koordinacija sodelovanja s Platformo za pametna omrežja, 

- Izmenjava izkušenj s področja aktivnosti projektov pametnih omrežij. 

V letu 2016 se je začel izvajati projekt Slovensko-japonskega partnerstva (imenovan tudi NEDO), v 

katerem prevzemajo na slovenski strani aktivnosti Eles in distribucijska podjetja, ki bodo rešitve 

uporabila za optimizacijo in prihodnji razvoj distribucijskega omrežja. Projekt predstavlja nadaljevanje 

večjega dela aktivnosti, ki so bila predvidena v Nacionalnem demonstracijskem projektu pametnih 

omrežij [L63]. 

Za ostale projekte, ki se že izvajajo in tiste, ki se bodo je centralizirano vodenje ključnega pomena za 

njegov uspeh. Ker pa glavnino distribucijskega omrežja upravlja pet elektrodistribucijskih podjetij, pri 

katerih ima vsako od njih specifične rešitve in ponekod tudi specifične probleme, je smiselno, da se 

projekt geografsko izvaja na več lokacijah. Poleg tega vsako podjetje na področju pametnih omrežij že 

izvaja določene aktivnosti. Smiselno je, da se te aktivnosti začnejo koordinirati, hkrati pa kar najbolj 

učinkovito izkoristi obstoječe finančne in človeške vire. 

Projekti pametnih omrežij so predvideni v okviru evropskih projektov, nekateri bodo vodeni 

samostojno, predvsem pa so raziskovalne narave. V distribucijskih podjetjih in distribucijskem 

operaterju se izvajajo različni projekti, ki so finančno ovrednoteni in upoštevani v tabelah v poglavju 

4.5 Ocenjena investicijska sredstva po geografskih območjih v obdobju 2017 – 2026, v skupini 7 
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Sekundarna oprema –skupaj. Podrobnejši opisi projektov so navedeni v [L8, L9, L10, L11, L12], 

povzetki z opisom pa sledijo v naslednjih točkah: 

a. Projekt SINCRO.GRID 

Elektroenergetsko omrežje je izpostavljeno naraščajočim vplivom vključevanja razpršenih 

virov energije, zagotavlja ustreznega napetostnega profila in zagotavljan sistemskih storitev po 

sekundarni rezervni moči. Navedena problematika ima širši regionalni vpliv na sosednja 

omrežja drugih nacionalnih operaterjev omrežja. Za učinkovito obvladovanje izzivov je 

smiselno združiti in poenotiti aktivnosti, s katerimi se dosežejo večji sinergijski učinki. 

Slovenski in hrvaški distribucijski operater bosta v okviru tega projekta okrepila zaznavnost 

distribucijskega sistema z zagotavljanjem orodij za napovedovanje proizvodnje iz razpršenih 

virov energije. Slovenski in hrvaški operater prenosnega omrežja sta v okviru projekta 

SINCRO.GRID odgovorna za izvajanje predvidenih tehnologij vsak v svojem omrežju. To bo 

obema operaterjema prenosnega omrežja pomagalo napovedati potrebe za sistemske storitve 

in delovanje profila napetosti. Nadzorni centri operaterjev distribucijskih sistemov in prenosnih 

omrežij bodo povezani preko IKT infrastrukture in integracije sistemov. 

V projektu bodo integrirane nove napredne tehnologije in elementi, ki bodo povezani preko 

virtualnega meddržavnega centra z vključeno napredno obdelavo podatkov. Družba SODO je 

vključena v vzpostavitev virtualnega meddržavnega centra za obnovljive vire, v okviru 

katerega zagotovi ustrezno IKT infrastrukturo in nadgradi obstoječ sistem napovedovanja 

odjema in proizvodnje električne energije iz razpršenih virov energije. Vrednost projekta je 

ocenjena na 1.400.000 EUR in je upoštevana v postavki sekundarna oprema. 

b. CIM projekt 

Ključ do uspeha v konceptu pametnih omrežij je sočasna uporaba najnovejših tehnologij in 

rešitev, kar zahteva učinkovito izmenjavo informacij med različnimi inteligentnimi napravami in 

sistemi, tako znotraj podjetja, kot tudi med različnimi podjetji. Implementacija pametnih omrežij 

najbolj vpliva na domeno distribucije električne energije, kjer pa IT sistemi, ki podpirajo 

osnovne poslovne procese kot so: obratovanje, meritve, načrtovanje, vzdrževanje, upravljanje 

s sredstvi in ostali; trpijo za nezadostno stopnjo integracije in interoperabilnosti. Primerne 

metodologije in standardi za referenčno arhitekturo pametnih omrežij so že razviti, manjka se 

le še splošna strategija, kako postopoma doseči zadovoljiv nivo integracije IT sistemov v 

evropskih distribucijskih podjetjih. 

Strategija narekuje sledeč postopek: 

- Spoznavanje informacijskega modela CIM in splošnih tehnologij povezanih z 

integracijo sistemov 

- Spoznavanje orodij za delo z informacijskim modelom CIM 

- Izdelava testnega CIM modela, ki vsebuje manjši del distribucijskega omrežja 

- Definiranje dolgoročne vizije in strategije 

- Definiranje implementacijskega procesa 

- Implementacija integracijske platforme 
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- Izvedba prvega projekta, ki temelji na CIM platformi 

- Nadaljnja integracija posameznih informacijskih sistemov 

Finančna ocena projekta v letih 2017 in 2018 znaša 160.000 EUR. 

c. Projekt FLEX4GRID 

To je evropski razvojni projekt, ki se osredotoča na razvoj odprtega tehnološkega sistema za 

upravljanje podatkov in zagotavljanje storitev, ki bodo omogočale upravljanje prožnosti 

uporabnikov distribucijskega omrežja. Elektrodistribucijska podjetja bodo lahko izrabila to 

prožnost za zniževanje koničnih obremenitev ter razkoraka med porabo in razpršeno 

proizvodnjo energije. Drugi oz. novi udeleženci pa bodo lahko na trgu električne energije 

ponujali svoje nove storitve na osnovi podatkov in odprtih vmesnikov tehnološkega sistema 

Flex4Grid. Soudeležba Elektro Celje pri projektu znaša 90.000 EUR. 

d. Projekt FUTURE FLOW 

Projekt združuje štiri regulacijske cone štirih srednje evropskih sistemskih operaterjev 

prenosnih omrežij in je financiran iz sklada Obzorje 2020. Projekt je namenjen iskanju in 

raziskavi inovativnih rešitev, kako s pomočjo aktivnega sodelovanja odjemalcev in razpršenih 

virov energije prispevati k zagotavljanju stabilnega in zanesljivega obratovanja omrežja. Na 

projektu sodeluje konzorcij različnih družb, soudeležba pri projektu znaša 395.000 EUR. 

e. Projekt Uporaba hranilnika EE v distribucijskem omrežju 

Namen projekta je raziskati možnosti za uporabo hranilnikov električne energije za potrebe 

različnih funkcij v obratovanju DEES, ki se vežejo na vključevanje obnovljivih virov, e – 

mobilnosti in zagotavljanja sistemskih storitev za delovanje EES na okolju prijazen način. 

Testiranja se izvajajo preko pilotne vgradnje hranilnika električne energije moči 10 kW in 

energijske kapacitete 40 kWh. V projektu je vključena tudi SPTE z močjo 30,4 kVA, dve 

sončni elektrarni s skupno močjo 80,2 kVA in polnilna postaja za EV z močjo 2x22 kW. Projekt 

je v fazi dobave naprave daljinskega vodenja in izdelave algoritma za delovanje hranilnika. 

f. Projekt SUNSEED 

Projekt obravnava razvojni pristop uporabe že prisotnih in razvijajočih se telekomunikacijskih 

omrežij in tehnologij operaterja distribucijskega omrežja in operaterja telekomunikacijskih 

omrežij. Namen je postaviti enovito in enostavno povezljivo komunikacijsko infrastrukturo 

skupaj z ustreznimi poslovnimi modeli, ki bo omogočala uporabo odprtih servisov v bodočih 

pametnih omrežjih. Projekt definira referenčne primere uporabe s katerimi se  bodo preverjali 

rezultati projekta. Eden izmed ključnih je vzpostavitev platforme za napredno upravljanje 

distribucijskega omrežja, ki bo v realnem času zajemala obratovalne podatke iz posameznih 

ključnih točk nizkonapetostnega omrežja. Z ocenjevalnikom stanja bodo ostalim manjkajočim 

vozliščem dodane še virtualne meritve, kar pomeni, da bo distribucijskemu omrežju v realnem 

času zagotovljena popolna observabilnost spremenljivk stanj vse od napajalnega RTP pa do 

končnega uporabnika omrežja. Finančna soudeležba je predvidena v višini 255.000 EUR. 

g. Projekt Slovensko-japonskega partnerstva 
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Projekt vodi in koordinira SO, nekatera EDP sodelujejo v projektu. Koristi izvedbe projekta za 

Slovenijo bodo: 

- napredne in okolju prijazne rešitve za trajnostni razvoj elektroenergetskega sistema, 

- napredni sistemi, IKT tehnologije in rešitve v oblaku za boljši izkoristek infrastrukture, 

- usklajen pristop med operaterji distribucijskega in prenosnega omrežja, 

- izmenjava znanj in izkušenj, ki temelji na sodelovanju med slovensko in japonsko 

industrijo. 

Predvidena soudeležba Elektro Ljubljana je 200.000 EUR, druga EDP ne predvidevajo 

stroškov. 

h. Projekt STORY 

Projekt STORY – dodana vrednost hranilnikov energije v distribucijskih sistemih (Added value 

of STORage in distribution sYstems) se izvaja v okviru mednarodnega konzorcija, v Sloveniji v 

enem distribucijskem podjetju. Razvojno inovacijski projekt naj bi v luči inovativnih pristopov 

demonstriral praktično uporabo različnih tehnologij hranjenja energije. V distribucijskem 

omrežju bo testiran večji hranilnik energije z uporabo svinčenih akumulatorjev najsodobnejše 

tehnologije v dveh različnih distribucijskih okoljih. Prva demonstracija bo potekala v 

transformatorski postaji s tipično gospodinjskim odjemom, druga pa v tipičnem industrijskem 

okolju.  Preizkušeno bo delovanje hranilnika v čim bolj univerzalni izvedbi, ki naj bi omogočala 

enostavno uporabo v različnih okoljih. Elektro Gorenjska bo poleg zagotavljanja 

demonstracijskega okolja aktivno sodelovala tudi na področju načrtovanja strojne opreme in 

tipiziranju ostalih tehnoloških rešitev ( telekomunikacije, prenosi podatkov, merilni sistemi itd. ), 

kar je ocenjeno na 600.000 EUR. 

i. Projekt Hybrid VPP4DSO 

V projektu Hybrid VPP4DSO (hybrid Virtual Power Plant for DSO) se bo raziskalo možnosti za 

Aktivno upravljanje bremen in proizvodnje iz obnovljivih virov energije s poudarkom na 

distribucijskem omrežju. R&R projekt je potrjen in sofinanciran s strani Avstrijske vlade. 

Namen projekta je razvoj in ocena koncepta hibridne virtualne elektrarne (VE). VE namreč  

omogoča izvedbo sistemskih storitev prilagajanja odjema in/ali proizvodnje iz OVE na strani 

uporabnikov omrežja. V tem projektu je poudarek predvsem na potrebah in zahtevah 

operaterja distribucijskega omrežja. V nadaljevanju se v projektu razišče tudi možnosti 

uporabe VE na tržnem segmentu, to je na maloprodajnem trgu s produkti električne energije in 

zato je obvezna udeležba dobaviteljev električne energije. Proti koncu projekta pa se bo 

združilo oba koncepta, to je zahtev omrežja in zmožnosti tržnih igralcev in se podalo zaključke 

o uporabnosti VE za oba akterja. V projektu bodo tudi identificirane in ovrednotene tehnične in 

druge ovire za vzpostavitev VE, ločeno za Avstrijo in ločeno za Slovenijo. Projekt je v zaključni 

fazi. 

j. Projekt INCREASE 

Osnovni cilj projekta predstavlja razvoj konceptov vodenja in regulacije napetosti, ki bodo 

omogočili dodatno vključevanje razpršenih virov v distribucijska omrežja. Z navedenim bi 
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predvidoma omogočili cenejše vključevanje le-teh v sicer preobremenjena omrežja, omenjene 

funkcionalnosti pa bi zagotovili tudi z razvojem dodatnih sistemskih  storitev, ki bi hkrati 

predstavljale tudi zametke bodoče EU zakonodaje. Elektro Gorenjska v okviru projekta poleg 

sodelovanja pri razvoju konceptov vodenja distribucijskih omrežij zagotavlja demonstracijsko 

okolje za testiranje in ovrednotenje regulacijskih mehanizmov, ki bodo omogočili vgrajevanje 

večjega števila razpršenih virov in sodeluje finančnim deležem 294.000 EUR. 

4.3.6 Razvoj omrežja zaradi napajanja posebnih odjemalcev (nelinearni porabniki) 

Pri načrtovanju razvoja omrežja je upoštevana tudi problematika v zvezi z napajanjem nelinearnih 

porabnikov, ki povzročajo popačenje sinusoide napetosti in vnašajo različne motnje v oskrbo 

odjemalcev z električno energijo.  

Širjenje motenj po omrežju se preventivno preprečuje predvsem z večanjem kratkostične moči v 

omrežju. To dosežemo predvsem z ojačitvami obstoječih presekov SN in NN vodov, z zamenjavo 

golih vodnikov s kabli, z zamenjavo transformatorjev SN/NN v TP, z ločenim napajanjem motečih 

odjemalcev (svoj izvod), z gradnjo novih TP ter gradnjo podpornih točk v omrežju, kot so razdelilne 

transformatorske postaje. 

Največji učinki pri preprečevanju vnosa motenj v omrežje se dosežejo z ukrepi na samem viru motenj, 

torej pri uporabniku omrežja, zato je treba že v postopku izdaje soglasja za priključitev na omrežje 

ugotoviti možnost vnosa motenj uporabnikovih naprav in predpisati ustrezne ukrepe, ki so lahko v 

obliki filtrov, kompenzacijskih naprav, sklopa za blaženje tokovnih sunkov itd. V prihodnosti se 

predvideva vedno večja uporaba aktivnih in pasivnih filtrov za reševanje kakovosti napetosti. 

Največji povzročitelji motenj v omrežju so elektroobločne peči v jeklarnah in železarnah (celotno 

območje Elektro Gorenjska, delno Elektro Ljubljana in Elektro Celje). Ukrepi za zmanjšanje teh motenj 

se izvajajo z vgradnjo novega energetskega transformatorja v RTP in ločitvijo napajanja od ostalih 

odjemalcev. Veliki povzročitelji motenj v omrežju so tudi energetske napajalne postaje (ENP) za 

potrebe napajanja železniškega prometa. Za potrebe zmanjšanja motenj se izvede predvsem ločitev 

napajanja s svojim SN izvodom ali celo s svojim transformatorjem 110 kV/SN. 

4.3.7 Razvoj omrežja v smislu zmanjšanja ranljivosti omrežja na vremenske vplive 

Ocenjujemo, da je 90% vseh poškodb zaradi delovanja vremena nastane na nadzemnih vodih vseh 

napetostnih nivojev. Poškodbe se kažejo na vseh elementih vodov: temeljih, konstrukcijah stebrov, 

obesni opremi in izolaciji ter vodnikih, ne glede na izvedbo stojnega mesta (leseni, betonski ali jekleni 

stebri). 

Velik problem predstavlja starostna struktura elementov omrežja, saj s starostjo material izgublja svoje 

lastnosti, kar posledično znižuje mehansko odpornost na dodatne obremenitve. 

Ukrepi, s katerimi bistveno zmanjšamo ranljivost omrežja, so investicijsko zelo intenzivni, kar pomeni 

potrebo po velikih finančnih vložkih v omrežje. 
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Pri razvoju distribucijskega omrežja v smislu zmanjšanja ranljivosti omrežja na vremenske vplive smo 

zastavili naslednje usmeritve: 

 Opredelitev geografskih območij, kjer so pogostejši izredni vremenski dogodki 
 

Opredeljena bodo geografska območja, izvedena klasifikacija teh območij na podlagi frekvence 

pojavov in njihove intenzivnosti. Takšna opredelitev in klasifikacija območij bo izhodišče za izbor 

ukrepov za zmanjšanje ranljivosti omrežja na vremenske vplive. Prav tako bo klasifikacija območij 

podlaga za določanje tras novih in rekonstruiranih nadzemnih vodov v smislu izogibanja 

problematičnemu območju. 

 Izgradnja omrežja v podzemni izvedbi 
 

Ukrep najučinkoviteje zmanjša ranljivost omrežja na vremenske vplive, je pa tudi zelo investicijsko 

intenziven ukrep. Ukrep je primerne predvsem za SN in NN napetostni nivo. Gradnja podzemnih 

vodov je smiselna v zemljini do III. oz. IV. kategorije, v višjih kategorijah pa izjemoma, saj se gradnja 

zaradi zahtevnega izkopa zelo podraži. Prav tako je potrebno upoštevati plazovitost terena. Na VN 

napetostnem nivoju smiselno graditi daljnovode na lokacijah, kjer so vremenski vplivi manjši oziroma 

pri projektiranju in izgradnji maksimalno upoštevali lokalne in makro lokacijske vremenske in okoljske 

posebnosti. Že v fazi projektiranja je potrebno predvideti krajše razpetine in več razbremenilnih 

stebrov, saj je takšna zasnova daljnovoda odpornejša na dodatne obremenitve. Seveda je za 

izpolnjevanje te usmeritve potrebno upoštevati dane geografske in ekonomske dejavnike. 

 Uporaba izoliranih vodnikov na nadzemnih vodih 
 

Na nadzemnih vodih se uporabljajo izolirani vodniki (univerzalni vodnik, SKS). Ukrep je primeren za 

SN in NN napetostni nivo. 

 Izvedba odprtih zank v omrežju 
 

Zanke v omrežju omogočajo rezervno napajanje porabnikov ob trajnih okvarah, kar pomeni 

zagotavljanje osnovnega kriterija (N-1). Popravila hujših okvar lahko trajajo tudi več dni, zato je za 

potrebe zagotavljanja neprekinjenosti napajanja uporabnikov zazankanost omrežja zelo pomembna. 

Ukrep je primeren predvsem za VN (obratuje po principu sklenjenih zank) in SN napetostni nivo.  

 Avtomatizacija in vodenje 
 

Z dodatno avtomatizacijo SN omrežja dosežemo višjo učinkovitost v postopkih iskanja okvar in pri 

vzpostavljanju rezervnega obratovalnega stanja. Ukrep je še posebno učinkovit ob zadostni stopnji 

zazankanosti omrežja. V omrežje se vgrajujejo daljinsko vodena stikala, ki so na nadzemnih vodih v 

oklopljeni – zaprti izvedbi. 

 Vgradnja «šibkih točk« na nadzemne vode 
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Predvidi se vgradnja varovalnih mehanskih členov, ki se v primeru zunanjega vpliva prvi poškodujejo 

in na ta način preprečijo poškodbe pomembnejših delov (konstrukcija stebra, obesna oprema …). 

Ukrep primerne predvsem na SN napetostnem nivoju. 

 Širjenje daljnovodnih koridorjev 
 

S tem ukrepom bi izločili vpliv padanja dreves na nadzemne vode. Na VN omrežju je ta pogoj 

izpolnjen, saj so koridorji poseka že pri načrtovanju predvideni v ustrezni širini (v skladu s tehničnimi 

normativi). Širitev koridorjev poseka na trasah SN in NN vodov na širino 20 m do 30 m predstavlja 

občutno povečanje stroškov vzdrževanja in problematiko urejanja razmerij z lastniki na teh zemljiščih 

ter upravljavci gozdov. 

 V projektiranje vodov vključiti nova spoznanja glede vremena 
 

Pri projektiranju obnov in novogradenj je potrebno preveriti zahteve glede trdnosti (statika po 

Eurocodih) in predlagati ustrezne prilagoditve mehanske trdnosti in zdržnosti elementov omrežja. 

Preveriti je potrebno možnost uporabe razbremenilnih odsekov, upoštevanje žlednega faktorja, 

krajšanje dolžin razpetin ipd.. 

 

 Odstranjevanje žledu 
 

V svetu se uporablja več sistemov odstranjevanja žledu (De-iceing), vendar je večina praktičnih 

uporab realizirana na zelo dolgih prenosnih vodih visokih napetosti. Pri nas je na SN napetostnem 

nivoju smiselna uporaba mehanskega odstranjevanja žledu, s tresenjem ali uporabo vrvi, vendar samo 

pri pojavu žledenja na manjših lokalnih območjih. Problem pri tem je tudi varnost delavcev, saj je 

potrebno delo opraviti v najbolj nemogočih razmerah. Za uporabo termičnega odstranjevanja žledu z 

preobremenitvijo daljnovodov je potrebno imeti močno avtomatizirano in zazankano omrežje ter v 

pravem trenutku dovolj porabe električne energije. Ocenjujemo, da ukrep praktično ni izvedljiv (razen v 

posameznih primerih), čeprav finančno ni intenziven. 

 

DO bo zgornje usmeritve upošteval pri pripravi tipizacije. Prav tako bo nova spoznanja potrebno 

vključiti in upoštevati pri pripravi predpisov s področja graditve nadzemnih vodov. 

4.3.8 Razvoj distribucijskega omrežja zaradi uporabe električnih vozil 

Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v RS jasno kaže konkretne aktivnosti za obdobje 

2016-2022 in 2022-2030. Polnilnice za električna vozila bodo zahtevala dovolj zmogljivo distribucijsko 

omrežje, uporabniki storitev pa prilagodljivost operaterja in dodatne storitve. Trenutno električna vozila 

v cestnem prometu v RS ne predstavljajo težav v distribucijskem omrežju, ker jih je zelo malo. 

Statistični podatki za leto 2015 kažejo, da je bilo v RS registriranih 288 osebnih avtomobilov na 

električni pogon, v letu 2016 pa 457. Število osebnih avtomobilov na hibridni pogon se je povečalo od 

1363 v letu 2015 na 1913 v letu 2016. 
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Z bistvenim povečanjem uporabe električnih vozil se bodo povečale zahteve po zmogljivosti. Kdaj se 

bo začela »množična uporaba« električnih vozil, katero je kritično število električnih vozil v uporabi in 

vpliv na distribucijsko omrežje, je predmet številnih razprav v strokovnih krogih. Ugotavljamo, da so 

izhodišča, na katerih temeljijo ocene, v distribucijskih podjetjih različna. Skupna ugotovitev je, da bo 

potrebno za izdelavo ocene za ojačitev omrežja pristopiti selektivno, po posameznih območjih. 

Na osnovi napovedi, da bo v RS do leta 2030 v uporabi 15 – 20 % električnih vozil, se bodo, na osnovi 

ocene, v posameznih delih distribucijskega omrežja pojavile zahteve po ojačitvah v omrežju, ki bodo 

obsegala NN omrežje, SN omrežje in transformacijo 110kV/SN. To velja ob nespremenjenem tarifnem 

modelu in brez omejitev pri polnjenju električnih vozil. 

V naslednjem razvojnem načrtu bo potrebno upoštevati nove zahteve, pred tem pa izdelati usmeritve z 

enotnimi kriteriji načrtovanja omrežja zaradi uporabe električnih vozil v cestnem prometu. V 

usmeritvah bo potrebno obdelati vpliv aktivnega nadzora nad polnjenjem električnih vozil in izračunati 

vpliv na investicije v distribucijsko omrežje. Predvsem relacijo med povišanimi stroški delovanja in 

nižjimi stroški investicij. V postopku izdelave je študija, ki bo na območju RS pokazala možne vplive 

uporabe električnih vozil v cestnem prometu, ki bodala osnove za načrtovanje vplivov v naslednjih 

obdobjih, predvsem pa poenotene osnove za izračun vpliva na distribucijsko omrežje. 

4.3.9 Druge načrtovane investicije 

Druge načrtovane investicije so vlaganja, povezana z izvajanjem gospodarske javne službe. Treba je 

zagotoviti ustrezno informacijsko podporo poslovanju, opremo (orodje, transportna sredstva, 

mehanizacija) ter poslovne prostore. 

4.4 Ocena potrebnih finančnih sredstev za realizacijo razvojnega načrta 

Finančno vrednotenje investicij v razvojnem načrtu je bilo izvedeno ob upoštevanju različnih 

dejavnikov, ki vplivajo na ceno. Investicije na 110 kV napetostnem nivoju (110 kV vodi in RTP 110/X, 

RP 110 kV) so ovrednotene na podlagi doseženih cen posameznih sklopov iz realiziranih razpisov, 

zadnjih realiziranih naročil materiala, opreme in storitev, predračunskih cen iz idejnih projektov, 

povpraševanj pri potencialnih dobaviteljih in izvajalcih ter primerjalnih cen za istovrstne objekte pri 

ostalih podjetjih, ki gradijo podobne objekte. 

Investicije na SN in NN napetostnem nivoju so ovrednotene na podlagi Nabora objektov 

distribucijskega omrežja s povprečnimi cenami, maj, 2016. V teh cenah so upoštevane spremembe 

cen vhodnih materialov, opreme ter gradbenih in elektromontažnih storitev na podlagi zadnjih 

doseženih cen. 

Vedno višjo postavko v investiciji predstavljajo odškodninski zahtevki pri sklepanju pogodb o stvarni 

služnosti in pri pogajanjih o odkupih zemljišč v postopku umeščanja elektroenergetske infrastrukture v 

prostor. 

Ocena stroškov za ostala vlaganja je izdelana na podlagi doseženih cen istovrstnih naprav, opreme in 

objektov iz realiziranih razpisov, predračunskih cen iz tehnično-ekonomskih analiz, povpraševanj pri 
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potencialnih dobaviteljih in izvajalcih ter primerjalnih cen za istovrstne objekte pri ostalih podjetjih, ki 

investirajo v podobne projekte. 

V sekundarno opremo so zajeta ostala energetska vlaganja, ki so potrebna za delovanje osnovne 

energetske infrastrukture, kot je vodenje obratovanja, števčne meritve in merilni sistemi, 

avtomatizacija, telekomunikacije in projekti pametnih omrežij. 

Skupna ocena potrebnih finančnih sredstev za realizacijo razvojnega načrta v naslednjem desetletnem 

obdobju znaša 1.290,7 mio EUR. Del sredstev za uvajanja pametnih omrežij je v tej oceni že zajet. To 

so predvsem sredstva za uvedbo naprednih merilnih sistemov in posamezni projekti, ki se v 

posameznih EDP že izvajajo ali se še bodo. 

Delež novogradenj predstavlja 59,6 % vseh predvidenih sredstev, za rekonstrukcije pa je namenjenih 

36,4 % vseh sredstev, kar kaže na povečan trend rekonstrukcij, glede na prejšnji razvojni načrt. Pri 

tem je treba poudariti, da so rekonstrukcije v veliki meri namenjene tudi povečevanju zmogljivosti 

infrastrukture, torej ne gre samo za golo nadomestitev obstoječega z novim. Ostali 4 % so naložbe v 

projektno dokumentacijo in odkup infrastrukture, ki je potrebna za izvajanje GJS. 

 

 

Tabela 20: Ocena investicijskih vlaganj v mio EUR v obdobju od leta 2017 do 2026 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SKUPAJ 2017-2026
OBJEKTI 110 kV 26,4 26,1 22,1 23,7 29,0 30,6 32,4 34,1 31,9 33,0 289,3
novogradnje 9,6 13,8 14,4 15,8 15,9 14,7 21,9 21,2 22,3 23,9 173,5
rekonstrukcije 16,6 12,3 7,6 8,0 13,0 15,9 10,5 13,0 9,6 9,1 115,7
odkup EDI 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

SN OBJEKTI 41,1 47,6 46,3 49,2 49,7 49,0 49,1 49,2 50,0 51,6 482,8
novogradnje 22,7 27,8 27,8 30,4 28,7 27,1 27,0 25,9 25,9 28,2 271,6
rekonstrukcije 17,1 18,8 17,6 17,8 20,0 21,0 21,3 22,5 23,3 22,5 202,0
odkup EDI 1,3 1,0 0,8 1,1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 9,2

NN OBJEKTI 17,0 16,9 16,4 17,6 18,0 18,3 20,2 20,0 21,1 20,6 186,0
novogradnje 3,4 3,7 3,5 4,4 4,0 3,5 4,6 4,6 4,3 5,1 41,0
rekonstrukcije 13,5 13,1 12,8 13,0 13,9 14,7 15,5 15,3 16,8 15,4 143,9
odkup EDI 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0

SEKUNDARNA OPREMA 17,6 17,6 17,4 17,5 16,7 18,2 17,6 18,0 16,6 16,2 173,4
novogradnje 17,6 17,6 17,4 17,5 16,7 18,2 17,6 18,0 16,6 16,2 173,4
rekonstrukcije 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DOKUMENTACIJA 4,3 4,0 4,1 3,5 3,8 4,6 3,6 4,4 3,7 3,7 39,9

DRUGE NEENERGETSKE INVESTICIJE 13,9 12,8 12,7 11,2 10,7 11,9 11,1 11,3 12,4 11,3 119,3
novogradnje 13,3 12,1 11,7 10,6 9,9 10,8 10,0 10,3 11,3 10,2 110,2
rekonstrukcije 0,6 0,7 1,0 0,6 0,8 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 9,1

SKUPAJ INVESTICIJSKA VLAGANJA 120,4 125,0 119,1 122,8 127,7 132,5 134,0 137,1 135,8 136,4 1.290,7
SKUPAJ NOVOGRADNJE 66,6 75,0 75,0 78,7 75,2 74,3 81,1 79,9 80,3 83,6 769,7
SKUPAJ REKONSTRUKCIJE 47,9 44,9 39,0 39,3 47,7 52,7 48,3 51,8 50,8 48,1 470,7

Plan
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Slika 42: Dinamika vlaganj v naslednjem desetletnem obdobju 

 

Slika 43: Delež novogradenj in rekonstrukcij v naslednjem desetletnem obdobju 

Strukturna primerjava vlaganj po ključnih področjih kaže, da bo največ (38 %) sredstev namenjenih za 

SN objekte, kar je podobno kot v prejšnjem razvojnem načrtu. Delež vlaganj v sekundarno opremo se 

je sicer malo povečal, glede na RN 2015-2024 in znaša 13 %. Glede na potrebe po avtomatizaciji in 

uvajanju naprednih tehnologij, bi se moral ta delež v naslednjih obdobjih dvigniti. 
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Slika 44: Deleži vlaganj po posameznih investicijskih skupinah v naslednjem desetletnem obdobju 

 

 

Slika 45: Struktura vseh investicijskih vlaganj za obdobje od leta 2017 do 2026 

 

Glavne razloge za odločitev v investicijsko vlaganje smo opredelili po naslednjih področjih, ki izhajajo 

tudi iz zastavljenih ciljev v razvojnem načrtu: 

 vlaganje zaradi povečanja konične moči, ki je predvsem posledica priključevanja novih odjemalcev 

ali povečevanja moči obstoječih odjemalcev; 

 vlaganje zaradi stanja omrežja, kot posledica izrabljenosti infrastrukture, staranja (tudi 

funkcionalno in tehnološko zastaranje, ki ne ustreza več stanju tehnike) in naravnih ujm; 

 vlaganje zaradi zagotavljanja ustrezne kakovosti oskrbe z električno energijo, predvsem s stališča 

neprekinjenosti napajanja in kakovosti napetosti; 
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 vlaganja zaradi priključevanja in obratovanja razpršene proizvodnje; 

 vlaganja v odkup infrastrukture, ki je potrebna za izvajanje GJS. 

Največji delež vlaganj obsegajo cilji, povezani s stanjem infrastrukture, priključevanjem odjemalcev in 

povečanjem obremenitve omrežja s konično močjo ter vlaganja za zagotavljanje ustrezne ravni 

kakovosti oskrbe z električno energijo. 

 

Slika 46: Primerjava strukture predvidenih investicijskih vlaganj v osnovno EDI po glavnih vzrokih med 

posameznimi razvojnimi načrti 

 

Ocenjena investicijska sredstva po distribucijskih območjih za obdobje od leta 2017 do 2026, po 

posameznih letih in za desetletno obdobje, so navedena v nadaljevanju v skupni tabeli, podrobno pa v 

naslednjem poglavju v tabelah za vsako distribucijsko območje. 

 

Tabela 21: Ocena stroškov investicijskih vlaganj po posameznih geografskih območjih oskrbe z 

električno energijo 
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Elektro Ljubl jana 35,9 35,9 34,3 37,9 38,8 39,6 39,4 40,1 38,5 40,0 380,3
Elektro Maribor 28,1 31,5 31,1 31,4 35,7 39,2 42,2 42,2 42,2 42,2 365,9
Elektro Primorska 19,9 19,8 19,2 19,2 19,2 19,5 19,0 20,0 20,4 20,0 196,2
Skupaj 120,4 125,0 119,1 122,8 127,7 132,5 134,0 137,1 135,8 136,4 1.290,7
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4.5 Ocenjena investicijska sredstva po geografskih območjih v obdobju 2017 - 2026 

Tabela 22: Ocena investicijskih stroškov za območje Elektro Celje 

  

GEOGRAFSKO OBMOČJE OSKRBE ELEKTRO CELJE d.d. 
Obdobje 
izvajanje 

investicije 
Investicijska 

vrednost 
Porabljeno 

do leta 
2017 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Skupaj 
2017-2026 

1 110 kV vodi - skupaj   8.090.000 0 0 0 0 1.100.000 1.700.000 1.630.000 1.500.000 2.160.000 0 0 8.090.000 
1.1 - novogradnje   8.090.000 0 0 0 0 1.100.000 1.700.000 1.630.000 1.500.000 2.160.000 0 0 8.090.000 

1.1.1 DV 2 x 110 kV  RTP Ravne - RTP Mežica (8 km) 2012-22 3.180.000         500.000 1.300.000 1.380.000         3.180.000 
1.1.2 KB 2 x 110 kV RTP Ravne - DV 2 x 110 kV  RTP Mežica (0,5 km) 

2019-21 800.000         500.000 300.000           800.000 
1.1.3 DV 2 x 110 kV RTP Trebnje - RTP Mokronog (9 km) 2012-24 3.510.000         100.000 100.000 150.000 1.000.000 2.160.000     3.510.000 
1.1.4 KB 2 x 110 kV RTP Trebnje - RTP Mokronog (0,4 km) 

2022-23 600.000             100.000 500.000       600.000 
1.1.5 KB 2 x 110 kV RTP Vojnik  - DV 2 x 110 kV RTP Selce - RTP Slovenske 

Konjice (0,3 km) (dogovor o financiranju med Eles-om in Elektro Celje še 
ni sprejet)   0                       0 

1.2 - rekonstrukcije   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3  - odkup EDI   0 0                     0 

  

2 RTP 110/SN kV, RP 110 kV - skupaj   18.820.258 1.617.258 523.000 3.030.000 1.630.000 1.630.000 1.500.000 2.050.000 625.000 675.000 2.380.000 3.160.000 17.203.000 

2.1 - novogradnje   9.587.258 1.617.258 0 970.000 700.000 700.000 600.000 1.500.000 0 0 1.700.000 1.800.000 7.970.000 
2.1.1 RTP 110/20 kV Mokronog s TR 110/20 kV 2x31,5 MVA 

2012-24 3.117.258 1.617.258           1.500.000         1.500.000 
2.1.2 RTP 110/20 kV Mežica s TR 110/20 kV 2x31,5 MVA 2012-2026 3.500.000 0                 1.700.000 1.800.000 3.500.000 
2.1.3 RTP  110/20 kV Vojnik s TR 110/20 kV 2x20 MVA 

2007-2021 2.970.000 0   970.000 700.000 700.000 600.000           2.970.000 
2.2 - rekonstrukcije   9.233.000 0 523.000 2.060.000 930.000 930.000 900.000 550.000 625.000 675.000 680.000 1.360.000 9.233.000 

2.2.1 RTP 110/20 kV Brežice - zamenjava SN sekundarne opreme 2020 100.000         100.000             100.000 
2.2.2 RTP 110/20 kV Brežice - zamenjava sekundarne opreme za TR polja 

2023 80.000               80.000       80.000 
2.2.3 RTP 110/20 kV Brežice - obnova temeljev in kinet 2018 20.000     20.000                 20.000 
2.2.4 RTP 110/20 kV Brestanica - nadgradnja sistema Petersenove tuljave 

2017 10.000   10.000                   10.000 
2.2.5 RTP 110/20 kV Brestanica - zamenjava sekundarne opreme in sistema 

vodenja 2026 180.000                     180.000 180.000 
2.2.6 RTP 110/20 kV Brestanica - zamenjava RUPS 2024 15.000                 15.000     15.000 
2.2.7 RTP 110/20 kV Brestanica - zamenjava AKU baterije 

2024 20.000                 20.000     20.000 
2.2.8 RTP 110/20 kV Dravograd - zamenjava sekundarne opreme in sistema 

vodenja 2026 180.000                     180.000 180.000 
2.2.9 RTP 110/20 kV Dravograd - zamenjava RUPS 

2023 15.000               15.000       15.000 
2.2.10 RTP 110/20 kV Dravograd - zamenjava AKU baterije 2024 10.000                 10.000     10.000 
2.2.11 RTP 110/20 kV Krško - zamenjava primarne in sekundarne opreme za DV 

polje 2018 230.000     230.000                 230.000 
2.2.12 RTP 110/20 kV Krško - zamenjava sekundarne opreme SN stikališča 

2026 100.000                     100.000 100.000 
2.2.13 RTP 110/20 kV Krško - zamenjava diferenčne zaščite ROTO 2020 20.000         20.000             20.000 
2.2.14 RTP 110/20 kV Krško - delna obnova temeljev in kinet 

2018 15.000     15.000                 15.000 
2.2.15 RTP 110/20 kV Krško - zamenjava TR2 2025 500.000                   500.000   500.000 
2.2.16 RTP 110/(20) kV Lava - zamenjava SN primarne opreme 2018-19 195.000     125.000 70.000               195.000 
2.2.17 RTP 110/(20) kV Lava - zamenjava distančne zaščite na 110 kV DV poljih 

2017 20.000   20.000                   20.000 
2.2.18 RTP 110/20 kV Laško DES - vgradnja separatorja in signalizacije za oljno 

jamo 2017 30.000   30.000                   30.000 
2.2.19 RTP 110/20 kV Mozirje - zamenjava sekundarne opreme in sistema 

vodenja 2025 180.000                   180.000   180.000 
2.2.20 RTP 110/20 kV Mozirje -zamenjava ograje 2018 30.000     30.000                 30.000 
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2017-2026 

2.2.21 RTP 110/20 kV Mozirje - zamenjava AKU baterije 
2018 10.000         10.000             10.000 

2.2.22 RTP 110/20 kV Podlog - vgradnja separatorja in signalizacije za oljno 
jamo 2017 30.000   30.000                   30.000 

2.2.23 RTP 110/20 kV Podlog - ureditev AKU prostora in zamenjava AKU baterije 2017 15.000   15.000                   15.000 
2.2.24 RTP 110/20 kV Podlog - zamenjava sekundarne opreme in sistema 

vodenja 2024 180.000                 180.000     180.000 
2.2.25 RTP 110/20 kV Rogaška Sl.- vgradnja separatorja in signalizacije za oljno 

jamo 2017 25.000   25.000                   25.000 
2.2.26 RTP 110/20 kV Rogaška Sl.- zamenjava RUPS 

2018 15.000     15.000                 15.000 
2.2.27 RTP 110/20 kV Rog. Slatina - zamenjava primarne opreme za DV polje 

2019 240.000       240.000               240.000 
2.2.28 RTP 110/20 kV Ravne 110/20kV - predelava 110 kV stikališča GIS 2019 490.000       490.000               490.000 
2.2.29 RTP 110/20 kV Ravne 110/20kV - zamenjava AKU baterije 

2019 10.000       10.000               10.000 
2.2.30 RTP 110/20 kV Ravne  - zamenjava kompenzacije 2017 30.000   30.000                   30.000 
2.2.31 RTP 110/20 kV Sl. Gradec - zamenjava SN  sekundarne opreme 

2017 100.000   100.000                   100.000 
2.2.32 RTP 110/20 kV Sl. Gradec - zamenjava RUPS 2017 15.000   15.000                   15.000 
2.2.33 RTP 110/20 kV Sl. Gradec - zamenjava AKU baterije 2018 10.000     10.000                 10.000 
2.2.34 RTP 110/20 kV Sl. Gradec - zamenjava distančne zaščite na 110 kV DV 

poljih 2017 25.000   25.000                   25.000 
2.2.35 RTP 110/20 kV Sevnica - zamenjava TR2 

2021 450.000           450.000           450.000 
2.2.36 RTP 110/10(20) kV Sevnica - asfaltiranje dovozne poti 2017 20.000   20.000                   20.000 
2.2.37 RTP 110/10(20) kV Sevnica- zamenjava strehe 

2018 50.000     50.000                 50.000 
2.2.38 RTP 110/20 kV Sevnica - vgradnja separatorja in signalizacije za oljno 

jamo 2017 30.000   30.000                   30.000 
2.2.39 RTP 110/20 kV Sevnica - zamenjava primarne opreme za DV polje 2018 195.000     195.000                 195.000 
2.2.40 RTP 110/10 kV Selce - zamenjava TR I in TR II 

2021-26 900.000           450.000         450.000 900.000 
2.2.41 RTP 110/10 kV Selce - zamenjava sekundarne opreme in sistema 

vodenja 2023-2024 180.000             100.000 80.000       180.000 
2.2.42 RTP 110/10(20) kV Šentjur- zamenjava primarne opreme za DV polje 

2018 150.000     150.000                 150.000 
2.2.43 RTP 110/20 kV Šentjur- zamenjava TR1 in TR2 2022-26 900.000             450.000       450.000 900.000 
2.2.44 RTP 110/20 kV Šentjur- vgradnja separatorja in signalizacije za oljno jamo 

2017 30.000   30.000                   30.000 
2.2.45 RTP 110/20 kV Šentjur- zamenjava RUPS 2017 15.000   15.000                   15.000 
2.2.46 RTP 110/20 kV Šentjur- zamenjava AKU baterije 

2017 10.000   10.000                   10.000 
2.2.47 RTP 110/20 kV Šentjur - zamenjava SN primarne in sekundarne opreme  2020 680.000         680.000             680.000 
2.2.48 RTP 110/20 kV Šentjur - zamenjava distančne zaščite na 110 kV DV poljih 2018 20.000     20.000                 20.000 
2.2.49 RTP 110/20 kV Šentjur- obnova fasade 

2017 10.000   10.000                   10.000 
2.2.50 RTP 110/20/10 KV Trnovlje-zamenjava TR2 2023 450.000               450.000       450.000 
2.2.51 RTP 110/20/10 kV Trnovlje - zamenjava SN primarne in sekundarne 

opreme 2020 120.000         120.000             120.000 
2.2.52 RTP 110/20/10 kV Trnovlje - zamenjava distančne zaščite na 110 kV DV 

poljih 2019 120.000       120.000               120.000 
2.2.53 RTP 110/20/10 KV Trnovlje-obnova temeljev in KB kinet 

2018 30.000     30.000                 30.000 
2.2.54 RTP 110/20 kV Velenje - nadgradnja sistema Petersenove tuljave 2017 20.000   20.000                   20.000 
2.2.55 RTP 110/20 kV Velenje - zamenjava TR3 

2024 450.000                 450.000     450.000 
2.2.56 RTP 110/20 kV Velenje - zamenjava primarne  in sekundarne opreme  

za DV polje (GIS izvedba), (inv. SODO) 2017-18 1.220.000   60.000 1.160.000                 1.220.000 
2.2.57 RTP 110/20 kV Velenje - zamenjava AKU baterije 

2018 10.000     10.000                 10.000 
2.2.58 RTP 110/20 kV Vuzenica - vgradnja separatorja in signalizacije za oljno 

jamo 2017 28.000   28.000                   28.000 
2.3  - odkup EDI   0 0                     0 
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3 SN vodi - skupaj   50.503.000 0 6.100.000 5.473.000 4.700.000 4.300.000 4.700.000 4.550.000 5.480.000 5.040.000 5.110.000 5.050.000 50.503.000 

3.1 - novogradnje   36.673.000 0 4.900.000 4.473.000 3.700.000 3.300.000 3.300.000 3.250.000 3.500.000 3.440.000 3.410.000 3.400.000 36.673.000 

3.2 - rekonstrukcije   13.830.000 0 1.200.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.400.000 1.300.000 1.980.000 1.600.000 1.700.000 1.650.000 13.830.000 

3.3 - odkup EDI   0 0                     0 

  

4 Razdelilne postaje SN - skupaj   1.445.000 0 320.000 390.000 50.000 100.000 35.000 150.000 200.000 30.000 170.000 0 1.445.000 

4.1 - novogradnje   570.000 0 250.000 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 570.000 

4.1.1 RP Ločica 20 kV   320.000     320.000                 320.000 

4.1.2 RP Podčetrtek 20 kV (TP Betonarna Pristava)   250.000   250.000                   250.000 

4.2 - rekonstrukcije   875.000 0 70.000 70.000 50.000 100.000 35.000 150.000 200.000 30.000 170.000 0 875.000 

4.2.1 RP Emo - zamenjava RUPS 2020  15.000         15.000             15.000 

4.2.2 RP Emo - zamenjava sekundarne opreme in sistema vodenja 2025  100.000                   100.000   100.000 

4.2.3 RP Ljubno - zamenjava RUPS 2021  15.000           15.000           15.000 

4.2.4 RP Laško mesto - zamenjava RUPS 2020  15.000         15.000             15.000 

4.2.5 RP Laško mesto - zamenjava AKU baterije 2022  10.000             10.000         10.000 

4.2.6 RP Laško mesto - zamenjava sekundarne opreme in sistema vodenja 2025  70.000                   70.000   70.000 

4.2.7 RP Liboje - zamenjava RUPS 2024  15.000                 15.000     15.000 

4.2.8 RP Mokronog - zamenjava RUPS 2024  15.000                 15.000     15.000 

4.2.9 RP Mežica - vgradnja kompenzacije 2019  50.000       50.000               50.000 

4.2.10 RP Mežica - zamenjava sekundarne opreme in sistema vodenja 2018  70.000     70.000                 70.000 

4.2.11 RP Nazarje - zamenjava SN primarne in sekundarne opreme 2022-23 300.000             140.000 160.000       300.000 

4.2.12 RP Nazarje - zamenjava AKU baterije 2021  10.000           10.000           10.000 

4.2.13 RP Podplat - preureditev SN stikališča in komandnega prostora 2017  50.000   50.000                   50.000 

4.2.14 RP Podplat - zamenjava ograje 2017  20.000   20.000                   20.000 

4.2.15 RP Podplat - zamenjava sekundarne opreme in sistema vodenja 2020  70.000         70.000             70.000 

4.2.16 RP Planina - zamenjava AKU baterije 2021  10.000           10.000           10.000 

4.2.17 RP Radlje zamenjava RUPS 2023  15.000               15.000       15.000 

4.2.18 RP Radlje - zamenjava AKU baterije 2023  10.000               10.000       10.000 

4.2.19 RP Vransko - zamenjava RUPS 2023  15.000               15.000       15.000 

4.3  - odkup EDI   0 0                     0 

  

5 TP SN/NN - skupaj   27.290.000 0 2.515.000 2.405.000 2.450.000 2.500.000 2.670.000 2.750.000 3.000.000 3.050.000 3.000.000 2.950.000 27.290.000 

5.1 - novogradnje   14.550.000   1.400.000 1.300.000 1.300.000 1.400.000 1.500.000 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.500.000 1.450.000 14.550.000 

5.2 - rekonstrukcije   11.210.000   945.000 945.000 1.000.000 950.000 1.020.000 1.100.000 1.250.000 1.300.000 1.350.000 1.350.000 11.210.000 

5.3  - odkup EDI   1.530.000   170.000 160.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.530.000 

  

6 NN omrežje - skupaj   46.965.000 0 5.000.000 4.420.000 4.400.000 4.330.000 4.700.000 4.700.000 4.835.000 4.830.000 4.900.000 4.850.000 46.965.000 

6.1 - novogradnje   7.550.000 0 900.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 800.000 800.000 800.000 750.000 7.550.000 

6.2 - rekonstrukcije   39.415.000 0 4.100.000 3.720.000 3.700.000 3.630.000 4.000.000 4.000.000 4.035.000 4.030.000 4.100.000 4.100.000 39.415.000 

6.3  - odkup EDI   0 0       0 0 0 0 0 0 0 0 
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7 Sekundarna oprema - skupaj   19.255.000 0 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 2.000.000 2.155.000 2.000.000 2.000.000 19.255.000 

7.1 - novogradnje   19.255.000 0 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 2.000.000 2.155.000 2.000.000 2.000.000 19.255.000 

7.1.1 vodenje in zaščita   950.000   50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 150.000 150.000 150.000 950.000 

7.1.2 meritve   14.055.000   1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.455.000 1.400.000 1.400.000 14.055.000 

7.1.3 telekomunikacije   2.050.000   200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 250.000 200.000 200.000 2.050.000 

7.1.4 avtomatizacija   2.200.000   200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 300.000 250.000 250.000 2.200.000 

7.1.5 napredni merilni sistemi AMI/AMM   0                       0 

7.2 - rekonstrukcije   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Dokumentacija, ki (še) ne bremeni objektov skupaj   12.416.953 646.953 1.330.000 1.300.000 1.300.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.170.000 1.170.000 1.100.000 1.100.000 11.770.000 

8.1 Dokumentacija za objekte SN in NN skupaj   11.000.000   1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 11.000.000 

8.2 DV 2 x 110 kV  RTP Ravne do  RTP Mežica (8 km) 2012-22 423.470 153.470 90.000 90.000 90.000               270.000 

8.3 KB 2 x 110 kV RTP Ravne do DV 2 x 110 kV  RTP Mežica (0,5 km) 2019-21 30.000   10.000 10.000 10.000               30.000 

8.4 DV 2 x 110 kV RTP Trebnje - RTP Mokronog (9 km) 2012-24 446.855 226.855 40.000 90.000 90.000               220.000 

8.5 KB 2 x 110 kV RTP Trebnje - RTP Mokronog (0,4 km) 2022-23 30.000   10.000 10.000 10.000               30.000 

8.6 RTP 110/20 kV Mežica s TR 110/20 kV 2x31,5 MVA 2012-2026 140.000               70.000 70.000     140.000 

8.7 RTP 110/20 kV Vojnik s TR 110/20 kV 2x20 MVA 2007-2030 346.628 266.628 80.000                   80.000 

  

9 Druge neenergetske investicije - skupaj   30.759.000 0 3.462.000 3.372.000 4.150.000 3.720.000 2.775.000 2.450.000 2.520.000 2.620.000 3.070.000 2.620.000 30.759.000 

9.1 - novogradnje   25.999.000 0 3.262.000 3.142.000 3.550.000 3.570.000 2.455.000 1.810.000 1.880.000 1.980.000 2.400.000 1.950.000 25.999.000 

9.1.1 poslovne stavbe   3.880.000   530.000 450.000 1.000.000 1.000.000 500.000 50.000 100.000 100.000 100.000 50.000 3.880.000 

9.1.2 orodje in mehanizacija   2.309.000   232.000 242.000 200.000 220.000 215.000 220.000 240.000 240.000 250.000 250.000 2.309.000 

9.1.3 transportna sredstva   6.510.000   700.000 650.000 650.000 650.000 640.000 640.000 640.000 640.000 650.000 650.000 6.510.000 

9.1.4 poslovna informatika   13.300.000   1.800.000 1.800.000 1.700.000 1.700.000 1.100.000 900.000 900.000 1.000.000 1.400.000 1.000.000 13.300.000 

9.2 - rekonstrukcije   4.760.000 0 200.000 230.000 600.000 150.000 320.000 640.000 640.000 640.000 670.000 670.000 4.760.000 

9.2.1 poslovne stavbe   4.510.000   150.000 200.000 570.000 130.000 300.000 620.000 620.000 620.000 650.000 650.000 4.510.000 

9.2.2 ekološke investicije   250.000   50.000 30.000 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 250.000 

  

10 SKUPAJ - vse investicije   215.544.211 2.264.211 21.100.000 22.240.000 20.530.000 20.630.000 21.030.000 21.230.000 21.330.000 21.730.000 21.730.000 21.730.000 213.280.000 
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Tabela 23: Ocena investicijskih stroškov za območje Elektro Gorenjska 

  GEOGRAFSKO OBMOČJE OSKRBE  
ELEKTRO GORENJSKA d.d. 

Obdobje 
izvajanje 

investicije 
Investicijska 

vrednost 
Porabljeno 
do leta 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Skupaj 

2017-2026 

1 110 kV vodi - skupaj   19.400.000 7.750.000 500.000 350.000 1.800.000 4.100.000 3.300.000 1.000.000 0 600.000 0 0 11.650.000 

1.1 - novogradnje   14.650.000 6.650.000 0 0 1.000.000 3.500.000 3.000.000 500.000 0 0 0 0 8.000.000 

1.1.1 DV 2x110 kV Železniki -  Bohinj (19,4 km)   6.650.000 6.650.000                     0 

1.1.2 DV 2x110 kV Kamnik – Visoko (18 km) 2019-2022 8.000.000       1.000.000 3.500.000 3.000.000 500.000         8.000.000 

1.1.3 KBV 1x110 kV RTP Jesenice - RTP Železarna (2,2 km)   0                       0 

1.2 - rekonstrukcije   4.750.000 1.100.000 500.000 350.000 800.000 600.000 300.000 500.000 0 600.000 0 0 3.650.000 

1.2.1 DV 1x110 kV Škofja Loka – Železniki (15,1 km)   0                       0 

1.2.2 DV 1x110 kV RTP  Okroglo - Moste (odcep Radovljica) (0,69 km)   0                       0 

1.2.3 DV 2x110 kV RTP Moste - RTP Jesenice (16,9 km) 2024 600.000                 600.000     600.000 

1.2.4 DV 2x110 kV RTP Moste - RTP Bled (5,48 km)   0                       0 

1.2.5 DV 2x110 kV RTP Jesenice - RP Portal (4,9 km)   0                       0 

1.2.6 DV 2x110 kV RTP Bled - soteska - RTP Bohinj (18,2 km) 2022 500.000             500.000         500.000 

1.2.7 DV 2x110 kV RTP Primskovo - RTP Labore (2,5 km) 2019 200.000       200.000               200.000 

1.2.8 DV 2x110 kV Kleče-Okroglo ( odcep  RTP Šk. Loka ) (3 km)   0                       0 

1.2.9 DV 2x110 kV Kleče-Okroglo ( Odcep RTP Labore) (2,3 km)   0                       0 

1.2.10 DV 2x110 kV Okroglo - RTP Zlato polje ( sistem Primskovo) (3,7 km) 2020 50.000         50.000             50.000 

1.2.11 DV 2x110 kV RTP Zlato polje - RTP Primskovo (3,1 km) 2017 200.000   200.000                   200.000 

1.2.12 DV 2x110 kV Okroglo-Moste ( odcep RTP Tržič) (11,4 km)   0                       0 

1.2.13 DV 1x110 kV Jesenice - Kranjska Gora (bivši 35 kV) (15,4 km) 2012-2021 3.200.000 1.100.000 300.000 350.000 600.000 550.000 300.000           2.100.000 

1.3  - odkup EDI   0 0                     0 

  

2 RTP 110/SN kV, RP 110 kV - skupaj   23.400.000 0 3.650.000 4.000.000 2.350.000 0 1.000.000 2.500.000 2.200.000 2.500.000 3.050.000 2.150.000 23.400.000 

2.1 - novogradnje   4.300.000 0 200.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.650.000 1.450.000 4.300.000 

2.1.1 RTP 110/20 kV Brnik 2017-
2026+ 4.300.000   200.000 1.000.000             1.650.000 1.450.000 4.300.000 

2.1.2 RTP 110/20 kV Kranjska Gora   0                       0 

2.2 - rekonstrukcije   19.100.000 0 3.450.000 3.000.000 2.350.000 0 1.000.000 2.500.000 2.200.000 2.500.000 1.400.000 700.000 19.100.000 

2.2.1 RTP 110/20 kV Zlato polje 2019, 
2025 1.400.000       700.000           700.000   1.400.000 

2.2.2 RTP 110/20 kV Primskovo  2021-2022 3.500.000           1.000.000 2.500.000         3.500.000 

2.2.3 RTP 110/20 kV Škofja Loka  2018-2019 4.500.000     3.000.000 1.500.000               4.500.000 

2.2.4 RTP 110/20 kV Tržič  2024 2.500.000                 2.500.000     2.500.000 

2.2.5 RTP 110/20 kV Radovljica 2017, 
2025 3.200.000   2.500.000               700.000   3.200.000 

2.2.6 RTP 110/20 kV Jesenice 2023 2.200.000               2.200.000       2.200.000 

2.2.7 RTP 110/20 kV Bled 2017 800.000   800.000                   800.000 

2.2.8 RTP 110/20 kV Železniki 2026 700.000                     700.000 700.000 

2.2.9 RTP 110/20 kV Medvode 2017 150.000   150.000                   150.000 

2.2.10 RTP 110/20 kV Moste 2019 150.000       150.000               150.000 

2.3  - odkup EDI   0 0                     0 

  

3 SN vodi - skupaj   29.000.000 0 3.350.000 3.500.000 3.000.000 2.400.000 2.000.000 2.500.000 3.250.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 29.000.000 

3.1 - novogradnje   2.500.000 0 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 2.500.000 

3.2 - rekonstrukcije   26.400.000 0 3.000.000 3.250.000 2.750.000 2.150.000 1.750.000 2.250.000 3.000.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 26.400.000 

3.3 - odkup EDI   100.000 0 100.000                   100.000 
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Obdobje 
izvajanje 

investicije 
Investicijska 

vrednost 
Porabljeno 
do leta 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Skupaj 

2017-2026 

4 Razdelilne postaje SN - skupaj   1.400.000 1.000.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 400.000 

4.1 - novogradnje   1.100.000 1.000.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 

4.1.1 RP Trata   1.100.000 1.000.000 100.000                   100.000 

4.1.2 RP Lesce   0                       0 

4.2 - rekonstrukcije   300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000 

4.2.1 RP Naklo   300.000                     300.000 300.000 

4.3  - odkup EDI   0 0                     0 

  

5 TP SN/NN - skupaj   15.800.000 0 1.500.000 1.500.000 1.400.000 1.500.000 1.400.000 1.500.000 1.600.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 15.800.000 

5.1 - novogradnje   2.000.000   200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.000.000 

5.2 - rekonstrukcije   12.800.000   1.200.000 1.200.000 1.100.000 1.200.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 12.800.000 

5.3  - odkup EDI   1.000.000   100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000.000 

  

6 NN omrežje - skupaj   23.050.000 0 2.400.000 2.400.000 2.000.000 2.050.000 1.850.000 2.050.000 2.500.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 23.050.000 

6.1 - novogradnje   2.500.000 0 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 2.500.000 

6.2 - rekonstrukcije   19.550.000 0 2.050.000 2.050.000 1.650.000 1.700.000 1.500.000 1.700.000 2.150.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 19.550.000 

6.3  - odkup EDI   1.000.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000.000 

  

7 Sekundarna oprema - skupaj   22.345.000 645.000 2.900.000 2.700.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.600.000 21.700.000 

7.1 - novogradnje   22.345.000 645.000 2.900.000 2.700.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.600.000 21.700.000 

7.1.1 vodenje in zaščita   1.795.000 645.000 100.000 150.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 200.000 1.150.000 

7.1.2 meritve   1.000.000   100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000.000 

7.1.3 telekomunikacije   2.150.000   350.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.150.000 

7.1.4 avtomatizacija   1.050.000   100.000 150.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.050.000 

7.1.5 napredni merilni sistemi AMI/AMM   15.250.000   1.900.000 1.750.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 15.250.000 

7.1.6 sistem kakovosti   500.000   50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 

7.1.7 CIM   200.000   100.000 100.000                 200.000 

7.1.8 GIS   400.000   200.000 200.000                 400.000 

7.2 - rekonstrukcije   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

8 Dokumentacija, ki (še) ne bremeni objektov skupaj   285.000 85.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 

8.1 Dokumentacija za objekte SN in NN skupaj   0                       0 

8.2 DV 2x110 kV Kamnik - Visoko   285.000 85.000 100.000 100.000                 200.000 

  

9 Druge neenergetske investicije - skupaj   9.800.000 0 1.000.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 1.000.000 1.050.000 1.050.000 9.800.000 

9.1 - novogradnje   8.800.000 0 900.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 900.000 950.000 950.000 8.800.000 

9.1.2 orodje in mehanizacija   1.750.000   150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 200.000 250.000 250.000 1.750.000 

9.1.3 transportna sredstva   2.050.000   250.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.050.000 

9.1.4 poslovna informatika   4.000.000   400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 4.000.000 

9.1.5 ostalo   1.000.000   100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000.000 

9.2 - rekonstrukcije   1.000.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000.000 

9.2.1 poslovne stavbe   1.000.000   100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000.000 

  

10 SKUPAJ - vse investicije   144.480.000 9.480.000 15.500.000 15.500.000 14.000.000 13.500.000 13.000.000 13.000.000 12.000.000 13.000.000 13.000.000 12.500.000 135.000.000 
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Tabela 24: Ocena investicijskih stroškov za območje Elektro Ljubljana 

  GEOGRAFSKO OBMOČJE OSKRBE ELEKTRO LJUBLJANA 
d.d. 

Obdobje 
izvajanje 

investicije 
Investicijska 

vrednost 
Porabljeno 

do leta 
2017 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Skupaj 
2017-2026 

1 110 kV vodi - skupaj   98.575.250 11.776.500 6.265.000 7.305.750 4.988.000 4.469.000 4.057.000 6.194.000 10.485.000 10.188.000 8.183.000 7.881.000 70.015.750 

1.1 - novogradnje   87.450.250 9.326.500 2.915.000 6.480.750 4.688.000 3.869.000 3.457.000 5.594.000 9.885.000 9.588.000 7.583.000 7.281.000 61.340.750 

1.1.1 KB 110 kV PCL - TE-TOL (del inv. Elektro Ljubljana) (1,9 km) 2018-2019 126.500 86.500 10.000 20.000 10.000               40.000 

1.1.2 KB 110 kV PCL - Center - TE-TOL (3,8 km) 2021-2022 3.435.000 448.000   100.000 10.000 73.000 1.460.000 1.344.000         2.987.000 

1.1.3 DV 2x110 kV Grosuplje –Trebnje (34 km) 2018-2019 14.855.000 3.373.000 200.000 2.800.000 3.800.000   1.247.000 2.000.000 1.435.000       11.482.000 

1.1.4 KB 110 kV Šiška – Vrtača (4,3 km) 2026+ 5.747.000 8.000                 100.000 3.000.000 3.100.000 

1.1.5 KB 110 kV Vrtača – Center (4,3 km) 2025-2026 4.412.000 71.000               100.000 1.500.000 2.741.000 4.341.000 

1.1.6 DV 2x110 kV Polje – Vič (14 km) 2022-2024 13.590.000 502.000 100.000 100.000 100.000 100.000 750.000 2.000.000 5.950.000 3.988.000     13.088.000 

1.1.7 DV 2x110 kV Bršljin - Gotna vas (DV in KB del) (11,8 km) 2016-2018 6.750.000 4.151.000 1.875.000 724.000                 2.599.000 

1.1.8 DV 2x110 kV Kamnik – Visoko (18 km) 2019-2020 4.920.000 206.000 150.000 100.000 768.000 3.696.000             4.714.000 

1.1.9 DV 2x110 kV Kočevje – Črnomelj (34 km) 2023-2025 14.375.000 202.000 80.000         250.000 2.500.000 5.500.000 5.843.000   14.173.000 

1.1.10 KB 110 KV Litostroj – PCL (4,8 km) 2026+ 12.287.000 199.000                 100.000 1.500.000 1.600.000 

1.1.11 DV 2x110 kV Cerknica – Postojna (18 km) 2026+ 3.736.000 0                 40.000 40.000 80.000 

1.1.12 KB 110 kV PCL - TETOL (del inv. SODO)  2017 3.216.750 80.000 500.000 2.636.750                 3.136.750 

1.2 - rekonstrukcije   11.125.000 2.450.000 3.350.000 825.000 300.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 8.675.000 

1.2.1 DV 20 kV Logatec - Žiri – obnova (18 km) 2016-2017 5.500.000 2.450.000 3.050.000                   3.050.000 

1.2.2 DV 110 kV Kleče - Vrhnika (zamenjava 6 stojnih mest)  2018 300.000 0   300.000                 300.000 

1.2.3 DV 110 kV Kleče - Logatec 1 (zamenjava 5 stojnih mest) 2018 225.000 0   225.000                 225.000 

1.2.4 stari VN vodi   2.100.000 0 0 0 0 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 2.100.000 

1.2.5 služnosti obstoječih VN vodov 2017-2026 3.000.000 0 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 3.000.000 

1.3  - odkup EDI   0 0                     0 

  

2 RTP 110/SN kV, RP 110 kV - skupaj   107.176.621 9.069.992 6.757.629 5.062.000 5.175.000 9.454.000 10.748.000 10.460.000 6.395.000 6.696.000 7.829.000 8.924.000 77.500.629 

2.1 - novogradnje   72.097.621 8.379.992 4.657.629 3.022.000 4.254.000 5.429.000 4.029.000 2.579.000 2.800.000 3.214.000 5.477.000 7.650.000 43.111.629 

2.1.1 RTP 110/20 kV Iv. Gorica z vključitvami 2017-2019 3.961.000 135.000 950.000 1.672.000 1.204.000               3.826.000 

2.1.2 RTP 110/20 kV Toplarna 2023-2025 6.454.000 58.000           455.000 2.800.000 2.464.000 677.000   6.396.000 

2.1.3 RTP 110/20 kV PCL (del inv. Elektro Ljubljana) 2020 5.980.000 4.466.000 100.000 100.000 100.000 1.214.000             1.514.000 

2.1.4 RTP 110/20 kV Ločna (inv. SODO) 2017 4.821.621 3.223.992 1.597.629                   1.597.629 

2.1.5 RTP 110/20 kV Dobruška vas z vključitvami 2019-2021 4.400.000 275.000 290.000 100.000 1.170.000 1.465.000 1.100.000           4.125.000 

2.1.6 RTP 110/20 kV Vodenska  2019-2021 3.496.000 67.000 220.000 100.000 1.530.000 1.250.000 329.000           3.429.000 

2.1.7 RTP 110/20 kV Vrtača (Tobačna) 2025-
2026+ 8.533.000 127.000               300.000 2.500.000 4.000.000 6.800.000 

2.1.8 RTP 110/20 kV Rudnik (Trnovo) z vključitvami 2025-
2026+ 7.845.000 28.000               450.000 2.300.000 3.000.000 5.750.000 

2.1.9 RTP 110/20 kV Vižmarje z vključitvami 2026+ 9.608.000 0                   450.000 450.000 

2.1.10 RTP 110/20 kV Vevče z vključitvami 2026+ 7.975.000 0                   200.000 200.000 

2.1.11 RTP 110/20 kV Brdo (Kozarje) z vključitvami 2020-2022 6.574.000 0 50.000 50.000 250.000 1.500.000 2.600.000 2.124.000         6.574.000 

2.1.12 RTP 110/20 kV PCL  (del inv. SODO) 2017 1.450.000 0 1.450.000                   1.450.000 

2.1.13 RTP TE-TOL 110 kV GIS stikališče (inv. SODO) 2018 1.000.000     1.000.000                 1.000.000 

2.2 - rekonstrukcije   35.079.000 690.000 2.100.000 2.040.000 921.000 4.025.000 6.719.000 7.881.000 3.595.000 3.482.000 2.352.000 1.274.000 34.389.000 

2.2.1 RTP 110/20 kV Kamnik - rek.110 kV (DV+TR polja) + SN oprema 2019-2020 2.000.000       130.000 1.870.000             2.000.000 

2.2.2 RTP 110/20 kV Bežigrad - rek.110 kV (DV+TR polja) + SN 
oprema 2021-2022 2.900.000 193.000       200.000 1.100.000 1.407.000         2.707.000 

2.2.3 RTP 110/35(20) kV Hrastnik 2017-2019 4.330.000 430.000 1.580.000 1.750.000 570.000               3.900.000 
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Obdobje 
izvajanje 

investicije 
Investicijska 

vrednost 
Porabljeno 

do leta 
2017 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Skupaj 
2017-2026 

2.2.4 RTP 110/20 kV Žiri - rek.110 kV (TR+DV polje) + SN + 
sek.sistemi 2021-2022 1.830.000 3.000       250.000 800.000 777.000         1.827.000 

2.2.5 RTP 110/20 kV Bršljin - rek.110 kV priključka za KB 2018 150.000     150.000                 150.000 

2.2.6 RTP 110/20 KV Ribnica - dograditev TR polja 2020-2021 520.000 0       100.000 420.000           520.000 

2.2.7 RTP 110/20 kV Kočevje (zaščita in vodenje SN in VN) 2024-2025 500.000 0               180.000 320.000   500.000 

2.2.8 RTP 110/20 kV Črnomelj (TR 2x31,5 MVA) + zaščit.+SN stik. 2024-2025 1.922.000 0               1.000.000 922.000   1.922.000 

2.2.9 RTP 110/20 kV Metlika (menjava zaščite 110 kV in zaš.+vod.SN) 2024 426.000 64.000               362.000     362.000 

2.2.10 RTP 110/20 kV Mengeš - 110 kV (2xDV polje) 2020 350.000   10.000 30.000 40.000 270.000             350.000 

2.2.11 MTK oddajnika Šiška in Potoška vas 2017 400.000 0 400.000                   400.000 

2.2.12 RTP 110/20 kV Domžale (rek.110 kV + zaščita in vod. + SN stik.) 2021 2.049.000       30.000 100.000 1.919.000           2.049.000 

2.2.13 RTP 110/20 kV Črnuče (nadomestna gradnja) 2022-2024 5.684.000           350.000 2.250.000 2.250.000 834.000     5.684.000 

2.2.14 RTP 110/10(20) kV Center (SN oprema) 2020-2021 1.419.000       41.000 1.000.000 378.000           1.419.000 

2.2.15 RTP 110/10(20) kV Center (110 kV GIS) 2022 2.200.000           205.000 1.995.000         2.200.000 

2.2.16 RTP 110/10(20) kV Polje (SN oprema) 2021 1.437.000         125.000 1.312.000           1.437.000 

2.2.17 RTP 110/10(20) kV Vič (SN oprema) 2022 1.437.000           125.000 1.312.000         1.437.000 

2.2.18 RTP 110/10(20) kV Šiška (110 kV zaščita in vod.)  2023 765.000             30.000 735.000       765.000 

2.2.19 RTP 110/20 kV Logatec (zaščita in vod VN in SN 2024 496.000                 496.000     496.000 

2.2.20 RTP 110/20 kV Potoška vas (4. sektor+zaščita in vod.) 2026 664.000                     664.000 664.000 

2.2.21 RTP 110/20 kV Kočevje (2xDV polje) 2025 500.000                   500.000   500.000 

2.2.22 Gradbene sanacije - oprema objekta RTP in RP 2017-2026 100.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 

2.2.23 Stari RTP-ji - VN oprema 2017-2026 500.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 

2.2.24 Stari RTP-ji - SN oprema 2017-2026 500.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 

2.2.25 Energetski transformatorji 2023-2026 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000 

2.3  - odkup EDI   0 0                     0 

  

3 SN vodi - skupaj   91.247.300 0 7.599.600 9.756.800 10.092.300 9.516.900 9.788.500 8.531.400 8.976.100 8.486.300 9.350.200 9.149.200 91.247.300 

3.1 - novogradnje   74.583.300 0 5.648.700 8.096.400 8.539.300 8.599.100 7.867.300 6.129.300 7.779.000 6.898.800 7.375.600 7.649.800 74.583.300 

3.2 - rekonstrukcije   16.399.600 0 1.937.000 1.595.600 1.539.100 903.900 1.886.400 2.388.200 1.183.200 1.573.600 1.960.700 1.431.900 16.399.600 

3.3 - odkup EDI   264.400 0 13.900 64.800 13.900 13.900 34.800 13.900 13.900 13.900 13.900 67.500 264.400 

  

4 Razdelilne postaje SN - skupaj   2.447.000 0 400.000 0 0 125.000 688.000 0 0 603.000 316.000 315.000 2.447.000 

4.1 - novogradnje   1.213.000 0 400.000 0 0 125.000 688.000 0 0 0 0 0 1.213.000 

4.1.1 RP 20 kV Borovnica 2020-2021 813.000         125.000 688.000           813.000 

4.1.2 RP 20 kV Mobilna 2017 400.000   400.000                   400.000 

4.2 - rekonstrukcije   1.234.000 0 0 0 0 0 0 0 0 603.000 316.000 315.000 1.234.000 

4.2.1 RP 10 kV Vrtača 2024 100.000                 100.000     100.000 

4.2.2 RP 10 kV Privoz 2024 100.000                 100.000     100.000 

4.2.3 RP 20 kV RŽV 2025 100.000                   100.000   100.000 

4.2.4 RP 20 kV Kronovo 2025 216.000                   216.000   216.000 

4.2.5 RP 20 kV Kočevska reka 2024 215.000                 215.000     215.000 

4.2.6 RP 20 KV Sodražica 2024 188.000                 188.000     188.000 

4.2.7 RP 20 kV Izlake 2026 100.000                     100.000 100.000 

4.2.8 RP 20 KV Stari trg 2026 215.000                     215.000 215.000 

4.3  - odkup EDI   0 0                     0 
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Investicijska 

vrednost 
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do leta 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Skupaj 
2017-2026 

5 TP SN/NN - skupaj   32.174.400 0 3.549.700 2.571.800 2.577.400 3.759.400 3.290.000 3.270.500 2.911.200 3.342.100 3.129.200 3.773.100 32.174.400 

5.1 - novogradnje   17.459.000   1.517.900 1.280.500 1.554.800 1.848.300 1.740.700 1.463.600 1.632.200 2.071.400 1.813.100 2.536.500 17.459.000 

5.2 - rekonstrukcije   13.543.700   1.798.600 1.175.100 906.400 1.731.000 1.404.300 1.730.700 1.202.800 1.194.500 1.239.900 1.160.400 13.543.700 

5.3  - odkup EDI   1.171.700   233.200 116.200 116.200 180.100 145.000 76.200 76.200 76.200 76.200 76.200 1.171.700 

  

6 NN omrežje - skupaj   19.446.300 0 1.775.700 1.961.400 1.620.300 1.974.800 2.169.300 2.176.600 2.179.500 2.078.200 1.721.700 1.788.800 19.446.300 

6.1 - novogradnje   7.480.300 0 741.000 768.400 794.200 1.032.200 948.000 597.000 875.200 629.100 479.700 615.500 7.480.300 

6.2 - rekonstrukcije   11.949.400 0 1.034.700 1.176.400 826.100 942.600 1.221.300 1.579.600 1.304.300 1.449.100 1.242.000 1.173.300 11.949.400 

6.3  - odkup EDI   16.600 0 0 16.600 0 0 0 0 0 0 0 0 16.600 

  

7 Sekundarna oprema - skupaj   57.697.000 0 5.185.000 6.301.000 6.939.000 6.085.000 5.470.000 5.564.000 5.464.000 5.755.000 5.370.000 5.564.000 57.697.000 

7.1 - novogradnje   57.697.000 0 5.185.000 6.301.000 6.939.000 6.085.000 5.470.000 5.564.000 5.464.000 5.755.000 5.370.000 5.564.000 57.697.000 

7.1.1 vodenje in zaščita   1.515.000   165.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.515.000 

7.1.2 meritve   2.650.000   290.000 275.000 305.000 280.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 2.650.000 

7.1.3 telekomunikacije   11.972.000   1.390.000 1.056.000 1.184.000 1.455.000 970.000 1.164.000 1.164.000 1.455.000 970.000 1.164.000 11.972.000 

7.1.4 avtomatizacija   1.600.000   200.000 200.000 300.000 200.000 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.600.000 

7.1.5 napredni merilni sistemi AMI/AMM   36.560.000   2.340.000 3.420.000 3.800.000 3.800.000 3.900.000 3.900.000 3.800.000 3.800.000 3.900.000 3.900.000 36.560.000 

7.1.6 izvedba resonančne ozemljitve nevtralne točke (RONT)   1.000.000   400.000 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 

7.1.7 DCV - distribucijski center vodenja   2.400.000   400.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.400.000 

7.2 - rekonstrukcije   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

8 Dokumentacija, ki (še) ne bremeni objektov skupaj   6.000.000 0 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 6.000.000 

8.1 Dokumentacija za objekte SN in NN skupaj   6.000.000   600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 6.000.000 

  

9 Druge neenergetske investicije - skupaj   23.806.000 0 3.750.000 2.383.000 2.333.000 1.960.000 1.960.000 2.765.000 2.367.500 2.367.500 1.960.000 1.960.000 23.806.000 

9.1 - novogradnje   23.806.000 0 3.750.000 2.383.000 2.333.000 1.960.000 1.960.000 2.765.000 2.367.500 2.367.500 1.960.000 1.960.000 23.806.000 

9.1.1 poslovne stavbe   4.660.000   745.000 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 4.660.000 

9.1.2 orodje in mehanizacija   710.000   80.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 710.000 

9.1.3 transportna sredstva   2.604.000   264.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 2.604.000 

9.1.4 poslovna informatika (+CIM)    12.385.000   2.280.000 1.275.000 1.225.000 855.000 855.000 1.660.000 1.262.500 1.262.500 855.000 855.000 12.385.000 

9.1.5 merilni instrumenti   1.609.000   165.000 162.000 162.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 1.609.000 

9.1.6 inventar   932.000   120.000 91.000 91.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 932.000 

9.1.7 klicni center   100.000   10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 

9.1.8 varstvo pri delu   806.000   86.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 806.000 

9.2 - rekonstrukcije   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

10 SKUPAJ - vse investicije   438.569.871 20.846.492 35.882.629 35.941.750 34.325.000 37.944.100 38.770.800 39.561.500 39.378.300 40.116.100 38.459.100 39.955.100 380.334.379 
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Tabela 25: Ocena investicijskih stroškov za območje Elektro Maribor 

  GEOGRAFSKO OBMOČJE OSKRBE ELEKTRO MARIBOR d.d. 
Obdobje 
izvajanje 

investicije 
Investicijska 

vrednost 
Porabljeno 

do leta 
2017 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Skupaj 
2017-2026 

1 110 kV vodi - skupaj   39.657.000 2.700.000 107.000 1.238.846 2.261.154 984.835 3.295.165 2.540.165 6.826.189 6.317.691 6.620.295 6.765.660 36.957.000 

1.1 - novogradnje   32.230.000 2.700.000 100.000 1.238.846 2.261.154 959.835 2.730.165 1.680.165 5.326.189 4.117.691 5.420.295 5.695.660 29.530.000 

1.1.1 DV 110 kV RTP Murska Sobota - RTP Lendava (28 km) 2017-2023 9.930.000 1.800.000 100.000 1.238.846 2.261.154 819.835 1.730.165 680.165 1.299.835       8.130.000 

1.1.2 DV 2 x 110 kV RTP Lenart - RTP Radenci (20,3 km) 2020-2025 6.700.000 900.000       140.000 1.000.000 1.000.000 1.760.000 900.000 1.000.000   5.800.000 

1.1.3 DV 110 kV RTP Maribor - RTP Murska Sobota (46 km) 
(RTP MS- RTP Radenci (13,8 km))  2023-2026 10.000.000               2.266.354 2.217.691 2.180.295 3.335.660 10.000.000 

1.1.4 DV 2 x 110 kV RTP Maribor - RTP Sladki vrh (20 km) 2024-2026 5.600.000                 1.000.000 2.240.000 2.360.000 5.600.000 

1.2 - rekonstrukcije   7.427.000 0 7.000 0 0 25.000 565.000 860.000 1.500.000 2.200.000 1.200.000 1.070.000 7.427.000 

1.2.1 DV 2 x 110 kV RTP Pekre - RTP Maribor (12 km), AKZ, zamenjava izolacije 2026 1.000.000                     1.000.000 1.000.000 

1.2.2 DV 2 x 110 kV RTP Maribor - RTP Melje (6,5 km), zamenjava vodnikov in izolacije ter 
sanacija temeljev 2023 500.000               500.000       500.000 

1.2.3 DV 2 x 110 kV Formin - Lešnica (9,9 km), zamenjava vodnikov in izolacije ter sanacija 
temeljev 2024 800.000                 800.000     800.000 

1.2.4 DV 110 kV Lešnica - Ljutomer I (13,0 km), zamenjava vodnikov in izolacije 2025 600.000                   600.000   600.000 

1.2.5 DV 110 kV Ljutomer - Lendava (24,8 km), zamenjava vodnikov in izolacije ter sanacija 
temeljev 2022-2024 1.000.000             100.000 500.000 400.000     1.000.000 

1.2.6 DV 110 kV Sladki vrh - Radenci (26,7km), zamenjava vodnikov in izolacije ter sanacija 
temeljev 2023-2024 1.000.000               500.000 500.000     1.000.000 

1.2.7 DV 110 kV Radenci - Murska Sobota (13,8 km), zamenjava vodnikov in izolacije ter 
sanacija temeljev 2020-2022 550.000         25.000 25.000 500.000         550.000 

1.2.8 DV 110 kV Ljutomer - Murska Sobota, zamenjava vodnikov in izolacije ter sanacija 
temeljev 

2017, 
2024 507.000   7.000             500.000     507.000 

1.2.9 DV 110 kV Maribor - RTP Sl. Vrh (20 km), zamenjava vodnikov in izolacije ter sanacija 
temeljev 2021-2022 800.000           540.000 260.000         800.000 

1.2.10 DV 110 kV Maribor - RTP Lenart (14,4 km), zamenjava vodnikov in izolacije ter sanacija 
temeljev 2025-2026 670.000                   600.000 70.000 670.000 

1.3  - odkup EDI   0 0                     0 

  

2 RTP 110/SN kV, RP 110 kV - skupaj   22.148.463 2.249.633 3.391.254 1.211.576 1.469.000 484.000 1.396.835 2.784.000 2.791.165 2.841.000 1.710.000 1.820.000 19.898.830 

2.1 - novogradnje   4.225.000 0 0 0 0 100.000 424.835 1.000.000 1.700.165 1.000.000 0 0 4.225.000 

2.1.1 RTP 110/20 kV 2 x 20 MVA Dobrovnik s vključitvijo v 110 kV omrežje 2020 - 
2024 4.225.000         100.000 424.835 1.000.000 1.700.165 1.000.000     4.225.000 

2.2 - rekonstrukcije   17.923.463 2.249.633 3.391.254 1.211.576 1.469.000 384.000 972.000 1.784.000 1.091.000 1.841.000 1.710.000 1.820.000 15.673.830 

2.2.1 RTP 110/20 kV Slov. Bistrica, 110 kV stikališča (sof. ELES) 2017-2019 501.233 91.233 330.000 45.000 35.000               410.000 

2.2.2 RTP 110/10/20 kV Dobrava, Celovita obnova objekta10, 20 in 110 kV del 2017-2019 3.870.000   1.803.424 886.576 1.180.000               3.870.000 

2.2.3 RTP 110/20 kV Ljutomer zamenjava TR 2×31,5 MVA (inv. SODO) 2016-2017 1.558.015 1.019.800 538.215                   538.215 

2.2.4 RTP 110/20 kV Ormož TR 2×20 MVA (inv. SODO) 2016-2017 1.247.215 812.600 434.615                   434.615 

2.2.5 Zaključevanje RTP 110/20 kV Murska Sobota 2016-2017 400.000 326.000 74.000                   74.000 

2.2.6 RTP 110/20 kV Lenart, celovita obnova primarne opreme 20 kV 2018-2020 725.000     215.000 210.000 300.000             725.000 

2.2.7 RTP 110/20 kV Lenart, celovita zamenjava sekundarne opreme 20 kV, 110 kV in LR 2020-2022 680.000         10.000 400.000 270.000         680.000 

2.2.8 RTP 110/20 kV Ljutomer -celovita zamenjava sekundarne opreme 20 kV, 110 kV in LR 2020-2022 725.000         10.000 250.000 465.000         725.000 

2.2.9 RTP 110/20 kV Ormož -celovita zamenjava sekundarne opreme 20 kV, 110 kV in LR 2020-2022 620.000         10.000 250.000 360.000         620.000 

2.2.10 RTP 110/20 kV Rače -celovita zamenjava sekundarne opreme 20 kV, 110 kV  2022-2023 620.000             10.000 250.000 360.000     620.000 
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Obdobje 
izvajanje 

investicije 
Investicijska 

vrednost 
Porabljeno 

do leta 
2017 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Skupaj 
2017-2026 

2.2.11 RTP 110/20 kV Ptuj -celovita zamenjava sekundarne opreme 20 kV, 110 kV  2022-2023 620.000             10.000 250.000 360.000     620.000 

2.2.12 RTP 110/20 kV Sl. Vrh - celovita zamenjava sekundarne opreme 20 kV, 110 kV  2022-2023 650.000             10.000 260.000 380.000     650.000 

2.2.13 RTP 110/20 kV Sladki vrh, DV polje 110 kV Maribor 2022-2023 300.000             240.000 60.000       300.000 

2.2.14 RTP 110/20 kV Ruše - celovita zamenjava sekundarne opreme 20 kV, 110 kV  2022-2023 630.000             380.000 250.000       630.000 

2.2.15 RTP 110/20 kV M. Sobota, celovita obnova primarne opreme 20 kV 2024-2025 660.000                 460.000 200.000   660.000 

2.2.16 RTP 110/20 kV M. Sobota, celovita zamenjava sekundarne opreme 20 kV, 110 kV  2024-2025 650.000                 260.000 390.000   650.000 

2.2.17 RTP 110/20 kV M. Sobota, DV polje 110 kV Maribor 2025 300.000                   300.000   300.000 

2.2.18 RTP 110/10 kV Melje - celovita zamenjava sekundarne opreme 10 kV, 110 kV  2025-2026 685.000                   410.000 275.000 685.000 

2.2.19 RTP 110/20 kV Sl. Konjice - celovita zamenjava sekundarne opreme 20 kV, 110 kV  2025-2026 685.000                   410.000 275.000 685.000 

2.2.20 RTP 110/20 kV Lendava - celovita zamenjava sekundarne opreme 20 kV, 110 kV  2026 620.000                     620.000 620.000 

2.2.21 RTP 110/20 kV Radenci - celovita zamenjava sekundarne opreme 20 kV, 110 kV  2026 650.000                     650.000 650.000 

2.2.22 RTP 110/20 kV Sladki vrh (sanacija strelovodne zaščite in zamenjava oken, vrat in 
fasada; zamenjava notranje razsvetljave in ogrevanje) 2017-2022 113.000   17.000 48.000 27.000     21.000         113.000 

2.2.23 RTP 110/20 kV Ruše (sanacija strelovodne zaščite in zamenjava oken, vrat in fasada; 
zamenjava notranje razsvetljave  in ogrevanje) 2018-2024 112.000     17.000   54.000 20.000     21.000     112.000 

2.2.24 RTP 110/20 kV Tezno (sanacija strelovodne zaščite in zamenjava oken, vrat in fasada in 
ogrevanje) 2019-2023 108.000       17.000   52.000 18.000 21.000       108.000 

2.2.25 RTP 110/20 kV Lendava  (zamenjava oken in ureditev ogrevanja stikališča) 2017 40.000   40.000                   40.000 

2.2.26 RTP 110/20 kV Ormož  (zamenjava okena na stopnišču in zamenjava vhodnih vrat) 2017 4.000   4.000                   4.000 

2.2.27 RTP 110/20 kV Lenart ( zamenjava oken v stikališču, fasade in sanacija kanalet, jaškov in  
betonskih pokrovov) 2017 44.000   44.000                   44.000 

2.2.28 RTP 110/20 kV Radenci ( zamenjava oken v stikališču, asfaltiranje dostopnih poti) 2017 30.000   30.000                   30.000 

2.2.29 RTP - 110 kV odklopniki - zamenjava vitalnih delov ( 7 kom) 2017 26.000   26.000                   26.000 

2.2.30 RTP - Brezprekinitveno napajanje  2017 50.000   50.000                   50.000 

2.3  - odkup EDI   0 0                     0 

  

3 SN vodi - skupaj   108.141.614 0 5.959.465 10.807.012 10.498.805 10.780.624 11.343.033 11.144.582 10.809.694 12.562.936 11.688.171 12.547.292 108.141.614 

3.1 - novogradnje   49.957.184 0 2.288.588 4.531.801 4.717.304 5.770.974 5.041.510 6.112.113 5.150.819 5.544.872 5.060.244 5.738.960 49.957.184 

3.2 - rekonstrukcije   57.603.118 0 3.637.946 6.239.941 5.738.781 4.862.631 6.247.628 4.978.574 5.604.980 6.964.169 6.574.032 6.754.437 57.603.118 

3.3 - odkup EDI   581.311 0 32.931 35.270 42.720 147.020 53.895 53.895 53.895 53.895 53.895 53.895 581.311 

  

4 Razdelilne postaje SN - skupaj   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1 - novogradnje   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 - rekonstrukcije   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.3  - odkup EDI   0 0                     0 

  

5 TP SN/NN - skupaj   43.795.765 0 2.957.201 3.300.328 3.277.267 5.929.871 5.276.668 5.612.975 5.031.585 3.499.478 4.514.540 4.395.852 43.795.765 

5.1 - novogradnje   22.245.079   1.557.921 2.153.018 2.178.317 3.562.212 2.888.873 2.440.929 2.343.840 1.378.930 1.693.155 2.047.884 22.245.079 

5.2 - rekonstrukcije   17.991.151   841.325 760.000 779.500 2.011.679 2.064.655 2.848.906 2.364.605 1.797.408 2.498.245 2.024.828 17.991.151 

5.3  - odkup EDI   3.559.535   557.955 387.310 319.450 355.980 323.140 323.140 323.140 323.140 323.140 323.140 3.559.535 

  

6 NN omrežje - skupaj   68.336.570 0 6.555.746 6.564.552 6.365.933 6.883.959 6.551.604 6.376.055 7.343.589 6.747.258 7.907.009 7.040.864 68.336.570 

6.1 - novogradnje   13.909.053 0 1.053.182 1.536.106 1.139.578 1.701.601 1.157.433 935.795 1.483.174 1.584.675 1.302.118 2.015.392 13.909.053 

6.2 - rekonstrukcije   54.427.516 0 5.502.564 5.028.446 5.226.355 5.182.358 5.394.172 5.440.260 5.860.415 5.162.583 6.604.891 5.025.472 54.427.516 

6.3  - odkup EDI   0 0                     0 
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Obdobje 
izvajanje 

investicije 
Investicijska 

vrednost 
Porabljeno 

do leta 
2017 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Skupaj 
2017-2026 

7 Sekundarna oprema - skupaj   67.024.844 18.916.000 5.006.185 4.296.767 3.151.290 3.521.710 4.279.957 5.697.388 5.900.180 5.756.637 4.988.398 5.510.332 48.108.844 

7.1 - novogradnje   67.024.844 18.916.000 5.006.185 4.296.767 3.151.290 3.521.710 4.279.957 5.697.388 5.900.180 5.756.637 4.988.398 5.510.332 48.108.844 

7.1.1 vodenje in zaščita   1.949.666   74.666 95.000 200.000 550.000 450.000 200.000 95.000 95.000 95.000 95.000 1.949.666 

7.1.2 meritve   619.812   249.812 310.000       60.000         619.812 

7.1.3 telekomunikacije   6.350.000   500.000 450.000 450.000 600.000 600.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 6.350.000 

7.1.4 avtomatizacija   4.279.500   679.500 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 4.279.500 

7.1.5 napredni merilni sistemi AMI/AMM   48.875.866 18.916.000 3.322.207 2.811.767 1.871.290 1.741.710 2.299.957 3.457.388 3.825.180 3.681.637 3.213.398 3.735.332 29.959.866 

7.1.6 VOR - Vzdrževalno obratovalna rezetrva   1.500.000   150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.500.000 

7.1.7 Kakovost električne energije    3.450.000   30.000 80.000 80.000 80.000 380.000 680.000 680.000 680.000 380.000 380.000 3.450.000 

7.2 - rekonstrukcije   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

8 Dokumentacija, ki (še) ne bremeni objektov skupaj   13.427.702 0 1.410.000 1.139.564 1.426.551 965.000 1.265.000 2.065.000 965.000 1.840.000 1.186.587 1.165.000 13.427.702 

8.1 Dokumentacija za objekte SN in NN skupaj   11.237.702   895.000 1.089.564 1.376.551 965.000 965.000 1.365.000 965.000 1.265.000 1.186.587 1.165.000 11.237.702 

8.2 DV 2x110 kV M.Sobota-Lendava, projektna dokumentacija, služnosti (cca. 28 km)   200.000   200.000                   200.000 

8.3 DV 2x110 kV Lenart-Radenci, projektna dokumentacija, služnosti (cca. 16,5 km)   350.000   250.000 50.000 50.000               350.000 

8.4 DV 2x110 kV Maribor - M.Sobota, projektna, investicijska, urbanistična dokumentacija   1.025.000   25.000       300.000 700.000         1.025.000 

8.5 DV 2 x 110 kV RTP Maribor - RTP Sladki vrh (20 km)   575.000                 575.000     575.000 

8.6 RTP 110/20 kV 2 x 20 MVA Dobrovnik s vključitvijo v 110 kV omrežje   40.000   40.000                   40.000 

  

9 Druge neenergetske investicije - skupaj   27.214.538 0 2.667.011 2.956.355 2.620.000 1.896.000 2.302.738 2.990.835 2.573.599 2.646.000 3.596.000 2.966.000 27.214.538 

9.1 - novogradnje   27.214.538 0 2.667.011 2.956.355 2.620.000 1.896.000 2.302.738 2.990.835 2.573.599 2.646.000 3.596.000 2.966.000 27.214.538 

9.1.1 poslovne stavbe   5.947.968   933.627 561.355 366.000 366.000 573.387 616.000 533.599 616.000 766.000 616.000 5.947.968 

9.1.2 orodje in mehanizacija   2.000.884   150.884 200.000 200.000 200.000 200.000 220.000 210.000 200.000 200.000 220.000 2.000.884 

9.1.3 transportna sredstva   9.531.686   507.500 1.000.000 1.000.000 500.000 699.351 1.324.835 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 9.531.686 

9.1.4 poslovna informatika   9.734.000   1.075.000 1.195.000 1.054.000 830.000 830.000 830.000 830.000 830.000 1.130.000 1.130.000 9.734.000 

9.2 - rekonstrukcije   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9.2.1     0                       0 

  

10 SKUPAJ - vse investicije   389.746.495 23.865.633 28.053.862 31.515.000 31.070.000 31.446.000 35.711.000 39.211.000 42.241.000 42.211.000 42.211.000 42.211.000 365.880.862 
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Tabela 26: Ocena investicijskih stroškov za območje Elektro Primorska 

  GEOGRAFSKO OBMOČJE OSKRBE ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Obdobje 
izvajanje 

investicije 
Investicijska 

vrednost 
Porabljeno 

do leta 
2017 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Skupaj 
2017-2026 

1 110 kV vodi - skupaj   700.000 0 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000 

1.1 - novogradnje   700.000 0 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000 

1.1.1 DV 110 kV Pivka - Postojna (iz 1×110 kV na 2×110 kV) (1,6 km) 2017 700.000   700.000                   700.000 

1.2 - rekonstrukcije   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3  - odkup EDI   0 0                     0 

  

2 RTP 110/SN kV, RP 110 kV - skupaj   24.870.914 976.070 4.489.034 3.883.810 2.387.000 1.490.000 1.990.000 1.440.000 1.570.000 2.160.000 2.165.000 2.320.000 23.894.844 

2.1 - novogradnje   6.304.894 100.000 1.034.894 1.050.000 1.540.000 100.000 0 200.000 700.000 1.090.000 490.000 0 6.204.894 

2.1.1 RTP 110/20 kV Plave - rekonstrukcija 110 kV stikališča ( inv. SODO) 2017 1.134.894 100.000 1.034.894                   1.034.894 

2.1.2 RTP 110/20 kV Hrpelje 2022-2024 1.990.000             200.000 700.000 1.090.000     1.990.000 

2.1.3 RTP 110/20 kV Izola 2018-2025 3.180.000     1.050.000 1.540.000 100.000         490.000   3.180.000 

2.2 - rekonstrukcije   18.386.020 876.070 3.274.140 2.833.810 847.000 1.390.000 1.990.000 1.240.000 870.000 1.070.000 1.675.000 2.320.000 17.509.950 

2.2.1 RTP 110/20 kV Ajdovščina 2018-2025 3.080.000     600.000   700.000 1.290.000       490.000   3.080.000 

2.2.2 RTP 110/20 kV Cerkno 2023-2025 670.000               370.000   300.000   670.000 

2.2.3 RTP 110/20 kV Dekani 2021-2025 700.000           400.000       300.000   700.000 

2.2.4 RTP 110/20 kV Gorica 2025-2026 805.000                   5.000 800.000 805.000 

2.2.5 RTP 110/20 kV Hrpelje 2025 180.000                   180.000   180.000 

2.2.6 RTP 110/20 kV Idrija 2023-2025 1.500.000               500.000 700.000 300.000   1.500.000 

2.2.7 RTP 110/20 kV Ilirska Bistrica dobava TR 2×31,5 MVA (inv. SODO) 2017 980.000 490.000 490.000                   490.000 

2.2.8 RTP 110/20 kV Koper 2026 500.000                     500.000 500.000 

2.2.9 RTP 110/20 KV Lucija 2017-2018 240.000   200.000 40.000                 240.000 

2.2.10 RTP 110/20 kV Pivka 2017-2025 1.720.000   1.100.000         150.000   370.000 100.000   1.720.000 

2.2.11 RTP 110/20 kV Postojna (14+14) 28 celic 20 kV  (inv. SODO) 2017-2018 569.500 193.810 181.880 193.810                 375.690 

2.2.12 RTP 110/20 kV Sežana 2026 650.000                     650.000 650.000 

2.2.13 RTP 110/20 kV Vrtojba 2021-2022 900.000           300.000 600.000         900.000 

2.2.14 RTP 110/35/20 kV Tolmin (16+14) 30 celic 20 kV (inv. SODO) 2017, 2020 1.014.520 192.260 252.260     200.000           370.000 822.260 

2.2.15 RTP 35/20 kV Kobarid – izgradnja 20 kV stikališča (inv. SODO) 2017-2019 3.347.000   500.000 2.000.000 847.000               3.347.000 

2.2.16 RTP 110/20 kV Plave- rekonstrukcija 110 kV stikališča (EP) 2017 300.000   300.000                   300.000 

2.2.17 RTP 110/20 kV Postojna  (EP)   (inv. SODO) 2017-2022 1.230.000   250.000     490.000   490.000         1.230.000 

2.3  - odkup EDI   180.000 0 180.000                   180.000 

  

3 SN vodi - skupaj   58.066.500 0 4.569.900 5.688.900 5.973.900 6.034.400 6.188.900 6.622.900 5.475.900 5.595.900 5.741.900 6.173.900 58.066.500 

3.1 - novogradnje   36.134.000 0 2.836.900 3.856.900 4.034.900 3.987.900 3.855.900 4.415.900 3.161.900 3.175.900 3.214.900 3.592.900 36.134.000 

3.2 - rekonstrukcije   21.832.500 0 1.723.000 1.822.000 1.929.000 2.036.500 2.323.000 2.197.000 2.304.000 2.410.000 2.517.000 2.571.000 21.832.500 

3.3 - odkup EDI   100.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 

  

4 Razdelilne postaje SN - skupaj   615.000 0 0 0 75.000 80.000 60.000 150.000 130.000 0 0 120.000 615.000 

4.1 - novogradnje   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 - rekonstrukcije   615.000 0 0 0 75.000 80.000 60.000 150.000 130.000 0 0 120.000 615.000 

4.2.1 RP 20 kV Bovec   150.000             150.000         150.000 

4.2.2 RP 20 kV Cerkno   120.000                     120.000 120.000 
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Obdobje 
izvajanje 

investicije 
Investicijska 

vrednost 
Porabljeno 

do leta 
2017 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Skupaj 
2017-2026 

4.2.3 RP 20 kV Dobrovo   60.000           60.000           60.000 

4.2.4 RP 20 kV Gonjače   75.000       75.000               75.000 

4.2.5 RP 20 kV Hubelj   60.000               60.000       60.000 

4.2.6 RP 20 kV Kanal   0                       0 

4.2.7 RP 20 kV Sela    80.000         80.000             80.000 

4.2.8 RP 20 kV Trebuša   0                       0 

4.2.9 RP 20 kV Vipava   70.000               70.000       70.000 

4.3  - odkup EDI   0 0                     0 

  

5 TP SN/NN - skupaj   21.877.777 0 2.198.930 2.178.930 2.178.930 2.205.567 2.214.976 2.214.976 2.214.976 2.214.976 2.221.058 2.034.458 21.877.777 

5.1 - novogradnje   13.618.377   1.337.330 1.337.330 1.337.330 1.353.967 1.373.376 1.373.376 1.373.376 1.373.376 1.379.458 1.379.458 13.618.377 

5.2 - rekonstrukcije   7.329.400   751.600 751.600 751.600 751.600 751.600 751.600 751.600 751.600 751.600 565.000 7.329.400 

5.3  - odkup EDI   930.000   110.000 90.000 90.000 100.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 930.000 

  

6 NN omrežje - skupaj   28.195.158 0 1.261.000 1.600.000 2.010.000 2.313.252 2.681.800 2.989.348 3.321.379 3.718.000 4.010.379 4.290.000 28.195.158 

6.1 - novogradnje   9.594.158 0 407.000 456.000 653.000 742.252 896.800 1.044.348 1.162.379 1.346.000 1.424.379 1.462.000 9.594.158 

6.2 - rekonstrukcije   18.601.000 0 854.000 1.144.000 1.357.000 1.571.000 1.785.000 1.945.000 2.159.000 2.372.000 2.586.000 2.828.000 18.601.000 

6.3  - odkup EDI   0 0                     0 

  

7 Sekundarna oprema - skupaj   26.638.555 0 2.685.050 2.446.050 3.007.450 3.545.450 2.565.450 2.551.450 2.733.450 2.813.305 2.737.450 1.553.450 26.638.555 

7.1 - novogradnje   26.638.555 0 2.685.050 2.446.050 3.007.450 3.545.450 2.565.450 2.551.450 2.733.450 2.813.305 2.737.450 1.553.450 26.638.555 

7.1.1 vodenje in zaščita   5.271.000   373.000 373.000 832.000 1.370.000 390.000 373.000 390.000 390.000 390.000 390.000 5.271.000 

7.1.2 meritve   5.565.200   545.800 537.800 560.200 560.200 560.200 560.200 560.200 560.200 560.200 560.200 5.565.200 

7.1.3 telekomunikacije   2.562.500   256.250 256.250 256.250 256.250 256.250 256.250 256.250 256.250 256.250 256.250 2.562.500 

7.1.4 avtomatizacija   760.000   210.000 150.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 760.000 

7.1.5 napredni merilni sistemi AMI/AMM   12.479.855   1.300.000 1.129.000 1.309.000 1.309.000 1.309.000 1.312.000 1.477.000 1.556.855 1.481.000 297.000 12.479.855 

7.2 - rekonstrukcije   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

8 Dokumentacija, ki (še) ne bremeni objektov skupaj   8.491.000 0 895.000 900.000 821.000 883.000 810.000 874.000 862.000 817.000 829.000 800.000 8.491.000 

8.1 Dokumentacija za objekte SN in NN skupaj   8.000.000   800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 8.000.000 

8.2 RTP 110/20 kV Ajdovščina   80.000   30.000     45.000       5.000     80.000 

8.3 RTP 110/20 kV Cerkno   15.000               15.000       15.000 

8.4 RTP 110/20 kV Dekani   14.000       7.000         7.000     14.000 

8.5 RTP 110/20 kV Gorica   4.000                   4.000   4.000 

8.6 RTP 110/20 kV Hrpelje   75.000             70.000   5.000     75.000 

8.7 RTP 110/20 kV Idrija   40.000               40.000       40.000 

8.8 RTP 110/20 kV Izola   160.000   60.000 100.000                 160.000 

8.9 RTP 110/20 kV Koper   5.000                   5.000   5.000 

8.10 RTP 110/20 KV Lucija   5.000   5.000                   5.000 

8.11 RTP 110/20 kV Pivka   17.000           10.000   7.000       17.000 

8.12 RTP 110/20 kV Postojna   8.000       4.000     4.000         8.000 

8.13 RTP 110/20 kV Sežana   20.000                   20.000   20.000 

8.14 RTP 110/20 kV Vrtojba   38.000         38.000             38.000 

8.15 RTP 110/35/20 kV Tolmin   10.000       10.000               10.000 
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Obdobje 
izvajanje 

investicije 
Investicijska 

vrednost 
Porabljeno 

do leta 
2017 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Skupaj 
2017-2026 

9 Druge neenergetske investicije - skupaj   27.738.670 0 3.067.380 3.096.810 2.696.810 2.696.810 2.696.810 2.696.810 2.696.810 2.696.810 2.696.810 2.696.810 27.738.670 

9.1 - novogradnje   24.360.570 0 2.729.570 2.759.000 2.359.000 2.359.000 2.359.000 2.359.000 2.359.000 2.359.000 2.359.000 2.359.000 24.360.570 

9.1.1 poslovne stavbe   0                       0 

9.1.2 orodje in mehanizacija   2.970.570   270.570 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 2.970.570 

9.1.3 transportna sredstva   5.590.000   559.000 559.000 559.000 559.000 559.000 559.000 559.000 559.000 559.000 559.000 5.590.000 

9.1.4 poslovna informatika   15.800.000   1.900.000 1.900.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 15.800.000 

9.2 - rekonstrukcije   3.378.100 0 337.810 337.810 337.810 337.810 337.810 337.810 337.810 337.810 337.810 337.810 3.378.100 

9.2.1 poslovne stavbe   3.348.100   334.810 334.810 334.810 334.810 334.810 334.810 334.810 334.810 334.810 334.810 3.348.100 

9.2.2 ostalo   30.000   3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000 

  

10 SKUPAJ - vse investicije   197.193.574 976.070 19.866.294 19.794.500 19.150.090 19.248.479 19.207.936 19.539.484 19.004.515 20.015.991 20.401.597 19.988.618 196.217.504 

 

Podrobnejše finančno ovrednotenje investicij in investicijskih skupin za posamezna distribucijska območja je navedeno v [L8, L9, L10, L11, L12]. 
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4.6 Problematika zagotavljanja finančnih virov 

4.6.1 Ocena za celotni razvojni načrt 

V RN 2015-2024 je bila vrednost investicij za celotno desetletno obdobje 1.389 mio EUR, vrednost 

investicijskih vlaganj v sedanjem RN pa je nižja in znaša 1.290,7 mio EUR. Kljub znižanju potrebnih 

vlaganj v tem RN ostaja razkorak med zagotovljenimi in potrebnimi sredstvi, ki je v prvih letih manjši. 

To velja ob dosedanjem načinu zagotavljanja finančnih sredstev, ki se bo moral zaradi naraščajočih 

potreb vlaganj v distribucijski sistem spremeniti tako, da bodo vsa vlaganja finančno pokrita. To je 

predvsem posledica sprejetega naložbenega načrta za obdobje 2016 - 2018, saj so za posamezna 

distribucijska območja določena investicijska vlaganja, ki so upoštevana v tem RN. 

 

 

Slika 47: Primanjkljaj finančnih sredstev za realizacijo razvojnega načrta v obdobju od 2017 do 2026 

Zagotovljena sredstva za realizacijo naložb v RN znašajo 1.136 mio EUR, od načrtovanih 1.290 mio 

EUR. Delež lastnih sredstev znaša 58 %, dolžniškega kapitala pa 42%. Predvidevamo, da bo ob 

nespremenjenih pogojih zagotovitve finančnih virov RN 2017 - 2026 mogoče vrednostno realizirati v 

obsegu 88 %. Ocenjujemo, da bi s politiko intenzivnejšega zadolževanja v naslednjem desetletnem 

obdobju bilo mogoče RN 2017-2016 realizirati v celoti. Ugotavljamo, da se je znižal razkorak med 

načrtovano realizacijo in zagotovljenimi viri, glede na RN 2015-2024, ko je le-ta znašal 76 %. Večjo 

težavo predstavlja razkorak po letu 2020. Pomanjkanje sredstev in proti koncu obdobja RN pričakovan 

večji vpliv dejavnikov, kot so razpršeni viri in polnilnice za električna vozila, katerih vpliv na omrežje se 

bo samo stopnjeval, bo pomenilo nezadostne kapacitete omrežja in kakovost dobave električne 

energije. 
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Slika 48: Indeks predvidene vrednostne realizacije razvojnega načrta v obdobju od 2017 do 2026 

4.6.2 Ocena za posamezno distribucijsko območje 

Ocena zagotavljanja virov financiranja je prikazana za pet območij. Za celotno desetletno obdobje dve 

distribucijski podjetji v celoti zagotavljata sredstva za kritje investicijskih stroškov. 

Tabela 27: Ocena možnosti zagotovitve virov financiranja za območje Elektro Celje 

 

Tabela 28: Ocena možnosti zagotovitve virov financiranja za območje Elektro Gorenjska 

 

v EUR
Nezagotovljena 
sredstva
podjetja

amortizacija donos druga lastna 
sredstva

sovlaganja krediti sredstva EU
Skupaj 

zagotovljena 
sredstva

2017 21.100.000 7.746.878 2.902.832 1.150.290 0 9.300.000 21.100.000 0
2018 22.240.000 7.150.000 0 1.990.000 0 13.100.000 22.240.000 0
2019 20.530.000 8.900.000 0 280.000 0 11.350.000 20.530.000 0
2020 20.630.000 7.850.000 0 250.000 0 12.530.000 20.630.000 0
2021 21.030.000 9.786.769 563.231 250.000 0 10.430.000 21.030.000 0
2022 21.230.000 7.711.700 5.238.300 250.000 0 8.030.000 21.230.000 0
2023 21.330.000 5.961.700 5.238.300 250.000 0 9.880.000 21.330.000 0
2024 21.730.000 4.711.700 5.238.300 250.000 0 11.530.000 21.730.000 0
2025 21.730.000 5.861.700 5.238.300 250.000 0 10.380.000 21.730.000 0
2026 21.730.000 6.111.700 5.238.300 250.000 0 10.130.000 21.730.000 0

Skupaj 2017 - 2026 213.280.000 71.792.147 29.657.563 5.170.290 0 106.660.000 0 213.280.000 0

Zagotovljena sredstva podjetja

GEOGRAFSKO OBMOČJE OSKRBE ELEKTRO CELJE d.d.

Leto

Ocena 
potrebnih 

sredstev =T48 
(formula)

v EUR
Nezagotovljena 
sredstva
podjetja

amortizacija donos druga lastna 
sredstva

sovlaganja krediti sredstva EU
Skupaj 

zagotovljena 
sredstva

2017 15.500.000 2.962.980 2.537.020 10.000.000 15.500.000 0
2018 15.500.000 3.981.025 3.981.025 537.950 7.000.000 15.500.000 0
2019 14.000.000 3.001.555 3.598.445 400.000 7.000.000 14.000.000 0
2020 13.500.000 2.128.697 2.871.303 8.500.000 13.500.000 0
2021 13.000.000 2.018.735 2.481.265 8.500.000 13.000.000 0
2022 13.000.000 2.191.592 2.308.408 8.500.000 13.000.000 0
2023 12.000.000 2.591.592 2.408.408 7.000.000 12.000.000 0
2024 13.000.000 2.491.592 2.008.408 8.500.000 13.000.000 0
2025 13.000.000 2.248.565 2.251.435 8.500.000 13.000.000 0
2026 12.500.000 2.156.895 2.343.105 8.000.000 12.500.000 0

Skupaj 2017 - 2026 135.000.000 25.773.228 26.788.822 937.950 0 81.500.000 0 135.000.000 0

Zagotovljena sredstva podjetja

 GEOGRAFSKO OBMOČJE OSKRBE ELEKTRO GORENJSKA d.d.

Leto

Ocena 
potrebnih 

sredstev =T48 
(formula)
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Tabela 29: Ocena možnosti zagotovitve virov financiranja za območje Elektro Ljubljana 

 

Manjkajoča sredstva v skupni višini 1,2 mio EUR v letih 2024, 2025 in 2026 za investicije v razvojnem 

načrtu za obdobje 2017 - 2026 bo družba Elektro Ljubljana d.d. zagotovila s pridobitvijo tujih virov 

financiranja. 

Tabela 30: Ocena možnosti zagotovitve virov financiranja za območje Elektro Maribor 

 

Družba Elektro Maribor d.d. ima največjo razliko med velikostjo potrebnih investicijskih vlaganj in 

razpoložljivimi viri finančnih sredstev, saj tudi najbolj povečuje delež v investicijskih vlaganjih vseh 

EDP (iz 22,4 % v obdobju 2007-2017 na 28,3 % v NRO 2017-2026). Razliko nezagotovljenih virov v 

višini 92 mio EUR lahko družba z dodatno zadolžitvijo zmanjša na 74 mio EUR, s čimer ostane v 

kondiciji, da lahko izpolni priporočila in pričakovanja SDH ter finančne zaveze do bank. Družba bi tako 

povečala pokritost potreb do višine 283 mio EUR, kar bi pomenilo 23,4 % delež v investicijskih 

vlaganjih vseh EDP. V vsakem primeru bo družba realizirala razvojni načrt v obsegu razpoložljivih 

finančnih sredstev. V razvojnem načrtu distribucijskega omrežja za naslednje desetletno obdobje, tj. 

od leta 2019 do 2028 bo Elektro Maribor del potreb, ki niso pokrite s finančnimi viri, prenesel v 

kasnejše obdobje in zagotovil 100 odstotno pokritost z viri. 

 

 

 

v EUR
Nezagotovljena 
sredstva
podjetja

amortizacija donos druga lastna 
sredstva

sovlaganja krediti sredstva EU
Skupaj 

zagotovljena 
sredstva

2017 35.882.629 17.610.000 3.772.629 14.500.000 35.882.629 0
2018 35.941.750 17.225.000 3.716.750 15.000.000 35.941.750 0
2019 34.325.000 19.245.000 15.080.000 34.325.000 0
2020 37.944.100 19.854.100 18.090.000 37.944.100 0
2021 38.770.800 23.730.800 15.040.000 38.770.800 0
2022 39.561.500 27.719.400 1.802.100 10.040.000 39.561.500 0
2023 39.378.300 29.046.900 1.291.400 9.040.000 39.378.300 0
2024 40.116.100 30.415.200 2.057.900 7.040.000 39.513.100 603.000
2025 38.459.100 31.790.200 1.312.900 5.040.000 38.143.100 316.000
2026 39.955.100 33.206.600 1.893.500 4.540.000 39.640.100 315.000

Skupaj 2017 - 2026 380.334.379 249.843.200 8.357.800 7.489.379 0 113.410.000 0 379.100.379 1.234.000

Zagotovljena sredstva podjetja

GEOGRAFSKO OBMOČJE OSKRBE ELEKTRO LJUBLJANA d.d.

Leto

Ocena 
potrebnih 

sredstev =T48 
(formula)

v EUR
Nezagotovljena 
sredstva
podjetja

amortizacija donos druga lastna 
sredstva

sovlaganja krediti sredstva EU
Skupaj 

zagotovljena 
sredstva

2017 28.053.862 10.354.177 6.000.000 2.699.685 0 9.000.000 0 28.053.862 0
2018 31.515.000 13.215.000 6.000.000 800.000 0 11.500.000 0 31.515.000 0
2019 31.070.000 13.055.000 6.000.000 250.000 0 11.765.000 0 31.070.000 0
2020 31.446.000 13.046.000 6.000.000 0 0 12.400.000 0 31.446.000 0
2021 35.711.000 13.046.000 6.000.000 0 0 6.665.000 0 25.711.000 10.000.000
2022 39.211.000 13.046.000 6.000.000 0 0 6.165.000 0 25.211.000 14.000.000
2023 42.241.000 11.046.000 6.000.000 30.000 0 8.165.000 0 25.241.000 17.000.000
2024 42.211.000 11.046.000 6.000.000 0 0 8.165.000 0 25.211.000 17.000.000
2025 42.211.000 11.046.000 6.000.000 0 0 8.165.000 0 25.211.000 17.000.000
2026 42.211.000 10.046.000 6.000.000 0 0 9.165.000 0 25.211.000 17.000.000

Skupaj 2017 - 2026 365.880.862 118.946.177 60.000.000 3.779.685 0 91.155.000 0 273.880.862 92.000.000

Zagotovljena sredstva podjetja

GEOGRAFSKO OBMOČJE OSKRBE ELEKTRO MARIBOR d.d.

Leto

Ocena 
potrebnih 

sredstev =T48 
(formula)
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Tabela 31: Ocena možnosti zagotovitve virov financiranja za območje Elektro Primorska 

 

Razhajanje med potrebami finančnimi viri navedenimi v razvojnem načrtu 2017 – 2026 ter 

zagotovljenimi finančnimi viri družbe, nastaja zaradi tehničnih potreb, ki izhajajo predvsem iz 

tehnološke zastaranosti elektroenergetske opreme. Načrtovana sredstva v razvojnem načrtu so 

namenjena predvsem za potrebe vlaganj v distribucijski elektroenergetski sistem, s ciljem ohranjanja 

in izboljšanja kakovosti dobave električne energije odjemalcem. Prikazana zagotovljena finančna 

sredstva so po trenutnem finančnem načrtu virov investicij. Pokrivanje dodatnega financiranja 

nezagotovljenih sredstev je možno edino le z dodatnim zadolževanjem. 

Dodatno zadolževanje družbe bi onemogočilo izpolnjevanje pričakovanj oziroma priporočil SDH kot 

tudi ogrozilo izpolnjevanje finančnih zavez po pogodbi, sklenjeni za dolgoročno posojilo z EIB. 

 

SODO bo v okviru izvajanja GJS deloval v smeri učinkovitega izvajanja GJS in načrtovanja razvoja 

omrežja z naslednjimi aktivnostmi: 

 Poenotenje kriterijev za določanje prioritet investicijskih vlaganj v elektroenergetsko infrastrukturo 

S poenotenjem kriterijev želimo: 

 zagotoviti poenoteno in pregledno obravnavanje posameznih investicijskih projektov v okviru 

razpoložljivih finančnih sredstev; 

 zagotoviti nabor investicijskih projektov, ki v največji meri odražajo potrebe uporabnikov 

distribucijskega omrežja; 

 zagotoviti nabor investicijskih projektov, ki največ prispevajo k uspešnemu izvajanju nalog GJS 

DO; 

 zagotoviti enako obravnavo vseh uporabnikov omrežja; 

 zadostiti zahtevam regulacije s kakovostjo, ki jo izvaja regulator. 

 

 Poenotenje tehnično-tehnoloških rešitev gradnje in vzdrževanja elektrodistribucijskega omrežja 

(tipizacija) in razvojne usmeritve po posameznih tehnoloških področjih 

Na področju gradnje in vzdrževanja sicer že obstaja določeno poenotenje, vendar je večina 

tipiziranih rešitev zastarela in izhaja še iz t.i. DES tipizacije. Pomembno vlogo ima poenotenje in 

v EUR
Nezagotovljena 
sredstva
podjetja

amortizacija donos druga lastna 
sredstva

sovlaganja krediti sredstva EU
Skupaj 

zagotovljena 
sredstva

2017 19.866.294 3.554.675 1.945.325 1.495.578 0 10.000.000 0 16.995.578 2.870.716
2018 19.794.500 3.248.261 2.751.739 2.040.000 0 10.000.000 0 18.040.000 1.754.500
2019 19.150.090 3.100.377 2.593.623 0 0 10.040.000 0 15.734.000 3.416.090
2020 19.248.479 3.000.000 1.000.000 0 0 8.050.000 0 12.050.000 7.198.479
2021 19.207.936 3.000.000 1.000.000 0 0 8.040.000 0 12.040.000 7.167.936
2022 19.539.484 3.000.000 1.000.000 0 0 8.040.000 0 12.040.000 7.499.484
2023 19.004.515 3.000.000 1.000.000 0 0 8.040.000 0 12.040.000 6.964.515
2024 20.015.991 3.000.000 1.000.000 0 0 8.040.000 0 12.040.000 7.975.991
2025 20.401.597 3.000.000 1.000.000 0 0 8.040.000 0 12.040.000 8.361.597
2026 19.988.618 3.000.000 1.000.000 0 0 8.040.000 0 12.040.000 7.948.618

Skupaj 2017 - 2026 196.217.504 30.903.313 14.290.687 3.535.578 0 86.330.000 0 135.059.578 61.157.926

Zagotovljena sredstva podjetja

GEOGRAFSKO OBMOČJE OSKRBE ELEKTRO PRIMORSKA d.d.

Leto

Ocena 
potrebnih 

sredstev =T48 
(formula)
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ažuriranje tehničnih rešitev v postopkih javnega naročanja opreme in materiala, s ciljem zagotoviti 

vgradnjo kakovostne opreme. Proces tipizacije je dolgoročno naravnan projekt, kateremu sledi 

kontinuirano posodabljanje v skladu z zadnjim stanjem tehnike in izboljšave tehničnih rešitev. 

Razvojne usmeritve, ki jih je izdelal DO in so v fazi posodabljanja, so v obliki smernic za 

posamezno tehnološko področje, predstavljajo poenotena izhodišča za načrtovanje 

distribucijskega omrežja in ekonomsko učinkovito izvajanje gospodarske javne službe. 

 Vzpostavitev enotne platforme na področju načrtovanja, razvoja in investicij 

Z vzpostavitvijo ustrezne IT podpore bo omogočeno učinkovitejše spremljanje, usmerjanje in 

analiziranje razvoja omrežja. Omogočen bo celovit vpogled in obvladovanje tega področja. 

Aktivnosti bodo potekale v smeri vzpostavitve enovitega sistema za upravljanje življenjskega cikla 

infrastrukture (načrtovanje razvoja, gradnja, vzdrževanje). S tem bo zagotovljen enakomernejši 

razvoj omrežja na celotnem območju Republike Slovenije in primerljiva kakovost oskrbe z 

električno energijo. 

 Informacijski sistem 

Za potrebe učinkovitega delovanja, optimalne uvedbe pametnih omrežij in zagotavljanje novih 

storitev za uporabnike je ključni element integriran informacijski sistem. Integriran informacijski 

sistem mora zajeti naslednja področja s ključnimi smernicami: 

- Vzdrževanje 

Uvajanje koncepta v zanesljivost usmerjenega vzdrževanja (RCM – Reliability Centered 

Maintenance). Koncept vzdrževanja bo temeljil na naprednih/novih tehnologijah »Internet 

stvari« (IoT). Posamezne naprave bodo opremljene s senzorji, ki bodo podrobno spremljali 

obratovalne parametre, ki so pomembni pri obsegu in frekvenci vzdrževalnih del. Uvajanje v 

zanesljivost usmerjenega vzdrževanja zahteva dodatne napore in uvajanje novih pristopov 

pri vzdrževanju: 

- uvajanje diagnostike in drugih načinov ugotavljanja stanja naprav (helikopterski 

pregledi idr.),  

- spremljanje stanja naprav – sposobnost ugotavljanja njihove zanesljivosti na podlagi 

ugotovljenega stanja,  

- uvajanje enotnega načina spremljanja dogodkov v distribuciji, prenosu in proizvodnji,  

- ustrezno načrtovanje vzdrževanja s primerno programsko opremo, ki upošteva 

rezultate diagnostike stanja naprav,  

- preteklo obratovanje posameznih skupin naprav ter okvare v preteklosti,  

- spremljanje realizacije vzdrževalnih posegov po posameznih napravah,  

- informatizacija vzdrževanja,  

- izobraževanje zaposlenih v vzdrževanju. 

- Investicije 

Prehod iz »plansko načrtovanega« investicijskega načrta -  na investicijski načrt, ki se bo 

»zgradil samodejno« na osnovi analitike nad izmerjenimi električnimi in fizikalnimi veličinami 
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elementov EE sistema (Big Data), na kratkoročnih/dolgoročnih investicijskih in prostorskih 

načrtih lokalnih skupnosti v cilju doseganja maksimalnih sinergijskih učinkov z ostalimi 

deležniki na področju infrastrukture (plin, voda, ogrevanje, komunikacije, prometna 

infrastruktura…). 

Obe področji (vzdrževanje in investicije) morata biti »vertikalno« podprti z geografskim 

informacijskim sistemom (GIS). 

- Centralni repozitorij z merilnimi podatki in pripadajoča analitika 

Centralni repozitorij z merilnimi podatki prestavlja središče naprednih merilnih sistemov in 

vključuje potrebno logiko in mehanizme, ki omogočajo dinamično prilagajanje odjema (in 

posledično dinamično tarifiranje) s ciljem racionalne rabe virov in energije. 

- Vpeljava verige podatkovnih blokov v procesih izmenjave med deležniki v EE sistemu (trg in 

infrastruktura) 

Vpeljava verige podatkovnih blokov v poslovno omrežja deležnikov, ki jih povezujejo 

poslovni  procesi (ponudniki storitev, ponudniki infrastrukture in kupci/odjemalci..). 

Tehnologija temelji na »porazdeljeni glavni knjigi« (ledger), ki z vgrajenimi mehanizmi 

omogoča: zaupanje, sledljivost izvora, nespremenljivost in dokončnost/nezanikanje. 

- Varnost, nadzor dostopa, spremljanje delovanja in odzivnosti sistema 

Ti sistemi so postavljeni vertikalno, nadzirajo/pokrivajo vse nivoje v večslojni v arhitekturi. Varnost 

(vzajemna avtentikacija, med M2M/B2B sistemi in web avtentikacija preko ponudnika identitete- 

identity provider (IdP) za končne uporabnike. V prvi fazi bi uporabili zunanji IdP, potem pa bi v 

drugem koraku vzpostavimo t.i . "federacijo", v katero bi bili vključeni vsi deležniki EE sistema 

(podobno kot ima IZUM za šole in knjižnice in njihove uporabnike), v praksi pa pomeni enkratno 

prijavo v »WEB domeni« (t.i. WEB SSO - Single Sign On) za vse storitve uporabnika – 

organizacije, ki so v federaciji in potem same skrbijo za avtorizacijo svojih uporabnikov (torej do 

katerih virov sme dostopati posamezni uporabnik). Tak pristop je delno obvladljiv. Vpeljati bo 

potrebno sistem za spremljanje statistike in odzivnih časov posamezne seje, SQL poizvedbe. 

Obvezna bo vpeljava sistemov za upravljanje incidentov in varnostnih informacij, sistemov za 

upravljanje s kibernetskimi grožnjami. 

 Uvedba kazalnikov spremljanja učinkovitosti načrtovanja razvoja in investiranja 

Nekateri kazalniki, ki zajemajo uspešnost razvoja in investiranja v elektroenergetsko infrastrukturo, 

so že vpeljani. To je predvsem nabor kazalnikov za spremljanje kakovosti oskrbe z električno 

energijo (kakovost napetosti, neprekinjenost in delno komercialna kakovost). V prihodnje 

predvidevamo vpeljavo dodatnih kazalnikov s področja gospodarnosti, realizacije in financiranja 

investicij. 

 Naročanje blaga in storitev 

Za doseganje večjih učinkov se na nekateri področjih izvajajo skupna naročila, kot na primer 

nabava števcev električne energije, izdelava študij. Smiselno bo uvesti skupna naročila tudi za 
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ostalo energetsko opremo, predvsem tipizirano opremo, kot so transformatorji, vodniki, oprema za 

NN, SN in VN omrežje. 

4.7 Ocena pričakovanih učinkov investicijskih vlaganj 

S predvidenimi investicijskimi vlaganji v naslednjem desetletnem obdobju bo distribucijsko omrežje 

omogočalo priključevanje novih odjemalcev oz. uporabnikov na omrežje, obstoječim uporabnikom pa 

bo omogočen njihov nadaljnji razvoj in s tem povezane potrebe po električni energiji in moči. Na 

podlagi povečevanja števila odjemalcev v preteklem obdobju na osnovi trenda od leta 2008 

predpostavljamo, da bo leta 2026 na distribucijsko omrežje priključenih 995.000 odjemalcev, kar 

predstavlja 54.551 novih odjemalcev. Na podlagi prognoze odjema električne energije in koničnih moči 

bo omrežje omogočalo prenos električne energije v obsegu 13.762 GWh oz. dodatnih 2.900 GWh in 

konični odjem 2.107 MW oz. dodatnih 455 MW konične moči v primerjavi z letom 2016. 

Z načrtnim in poenotenim spremljanjem neprekinjenosti napajanja je omogočeno spremljanje učinkov 

investicij na izboljšanje stanja na področju neprekinjenosti, ki se odraža preko sistemskih kazalnikov 

neprekinjenosti SAIFI in SAIDI. Učinki, ki jih želimo doseči s predvidenimi investicijskimi vlaganji v 

naslednjem desetletnem obdobju, se tako odražajo v izboljšanju kazalnikov neprekinjenosti oskrbe in 

izboljšanju parametrov kakovosti napetosti na prevzemno-predajnih mestih uporabnikov omrežja. S 

predvidenimi vlaganji želimo zagotoviti, da bo neprekinjenost oskrbe najmanj takšna, kot jo zahtevajo 

minimalni standardi kakovosti, hkrati pa težimo k referenčnim vrednostim kazalnikom, katere je 

potrebno zagotoviti na celotnem območju oskrbe. S sistematičnim vključevanjem izsledkov stalnih in 

občasnih monitoringov kakovosti oskrbe in na podlagi izvedenih ukrepov v omrežju se bo število 

pritožb v zvezi s kakovostjo napetosti postopoma zmanjševalo, čeprav je to težko napovedati, saj je 

odvisno tudi od vedenja in ozaveščanja uporabnikov o kakovosti napetosti. Pri zniževanju pritožb je 

poudarek predvsem na upadanju deleža upravičenih pritožb, kar pomeni, da se bo delež uporabnikov 

z neustrezno kakovostjo napetosti manjšal. Tako bodo odpravljena ali znižana odstopanja, ki so 

najbolj pereča (odklon napetosti, fliker in harmoniki). 

Staranje elementov omrežja v povezavi s prekinitvami je prav gotovo eden izmed pomembnejših 

lastnih vzrokov, ki lahko bistveno vpliva na število nenačrtovanih prekinitev. Z nadomeščanjem 

elementov omrežja, ki so presegli predvideno življenjsko dobo, in elementov, katerih dejansko stanje 

ne omogoča več zanesljivega delovanja, se bo število okvar zmanjšalo, kar se bo odražalo v nižjih 

vrednostih kazalnikov neprekinjenosti napajanja. Zmanjšanje števila okvar ima neposreden pozitiven 

učinek na količino nedobavljene električne energije in s tem povezanimi odškodninskimi zahtevki. 

Z ojačitvami in širitvami omrežja, torej z vlaganji neposredno v osnovno elektroenergetsko 

infrastrukturo, se posledično povečuje kratkostična moč v določenih delih omrežja, s čimer vplivamo 

na izboljšanje kakovosti napetosti, omogočamo pa tudi priključevanje razpršenih virov električne 

energije, saj je kratkostična moč v točki priključitve razpršenega vira ključni kriterij za omogočanje 

priključevanja razpršenih virov električne energije.  

Učinki vlaganj se bodo pozitivno odražali na zmanjšanju ranljivosti omrežja zaradi negativnih 

vremenskih vplivov. Med najbolj vplivnimi ukrepi oz. usmeritvami je izvedba omrežja v podzemni 
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izvedbi. V RN je predvideno povečanje deleža SN vodov v podzemni izvedbi iz sedanjih 31 % na 46 % 

ter povečanje skupnega deleža SN in NN vodov v podzemni izvedbi na 49 %. 

Glede na spremembe v elektrodistribucijskem omrežju, ki jih prinaša integracija vedno večjega števila 

razpršenih virov v elektrodistribucijsko omrežje in aktivnejša vloga odjemalcev, je DO izdelal strateški 

dokument Program razvoja pametnih omrežij v Sloveniji na področju distribucijskega omrežja, ki 

opredeljuje ekonomsko, časovno in funkcionalno uvajanje pametnih omrežij na nacionalni ravni. Za 

zagotovitev optimalno usmerjenega, kvalitetnega in sigurnega izvajanja aktivnosti na področju 

pametnih omrežij je predvidena izvedba skupnega nacionalnega demonstracijskega projekta, za 

izvedbo katerega je izdelan operativni načrt [L63]. Namen projekta je izgradnja več geografsko 

porazdeljenih demonstracijskih projektov, ki bodo skupaj, v smislu pametnega omrežja, čim bolj 

celovito obravnavali sedanjo in pričakovano zagotavljanje kakovostne oskrbe električne energije 

uporabnikom distribucijskega in prenosnega elektroenergetskega omrežja v Sloveniji. Pridobljeno 

znanje in izkušnje bo uporabljeno za poenoten pristop in iskanje optimalnih rešitev v 

elektroenergetskem sistemu RS. 

Uvedba koncepta pametnih omrežij bo omogočila prilagodljivost (zadovoljevanje potreb odjemalcev z 

odzivi na njihove spremembe in zahteve), dostopnost (omogočanje priključevanja na omrežje širšemu 

krogu uporabnikov, še posebej proizvodnji energije iz obnovljivih in razpršenih virov energije in visoko 

učinkoviti lokalni proizvodnji z nič ali nizkimi emisijami ogljika) ob upoštevanju zahtevane zanesljivosti 

dobave električne energije (zagotavljanje in izboljševanje zanesljivosti in kakovosti) in ekonomičnosti 

(izboljševanje vrednosti z inovacijami, učinkovitim upravljanjem energije, konkurenčnostjo in 

regulacijo). 

Z omogočanjem priključevanja večjega števila razpršenih virov na OVE prispevamo k doseganju ciljev, 

katerim se je zavezala država na področju varovanja okolja in podnebnih sprememb. 

Z uvajanjem naprednega sistema za merjenje električne energije pričakujemo naslednje učinke, ki so 

povezani z izvajanjem gospodarske javne službe: 

 zmanjšanje stroškov delovanja obstoječega sistema merjenja; 

 upravljanje s porabo oz. zniževanje konične moči v sistemu, torej ravnanje dnevnega diagrama in 

s tem povezano ustrezno tarifiranje; 

 ugotavljanje, lociranje in preprečevanje komercialnih izgub, 

 nižji stroški klicnega centra; 

 koristi na področju načrtovanja razvoja omrežja; 

 omogočanje novih storitev za odjemalce in proizvajalce; 

 krajšanje časa odzivnosti za ugotavljanje in odpravo okvar; 

 omogočanje priključevanja večjega števila razpršenih virov; 

 lažja menjava dobavitelja električne energije; 

 nižji stroški odstopanj od planiranih količin. 

Napredni merilni sistemi omogočajo še dodatne funkcije: 

 daljinsko priklapljanje in izklapljanje uporabnika ter omejevanje priključne moči uporabnika, 



Razvojni načrt distribucijskega omrežja električne energije v Republiki 
Sloveniji za desetletno obdobje od leta 2017 do 2026 

  Stran 121 

 

 sprotno povratno informacijo porabniku o višini njegove porabe in s tem možnost varčevanja, 

 daljinsko krmiljenje odjema uporabnika, 

 registriranje obremenilnih diagramov, 

 delovanje števcev na predplačilni način, 

 merjenje nekaterih parametrov kakovosti električne energije, 

 daljinsko diagnostiko delovanja števca, 

 dodatno daljinsko odčitavanje števcev drugih energentov (plin, voda, toplota, …), 

 uravnavanje hišne porabe, idr. 

Velika vlaganja v EDI so potrebna zaradi stanja EDI in potreb po električni energiji ter konični moči, 

zato tudi tukaj pričakujemo določene učinke, predvsem: 

 prenosno zmogljivost omrežja, ki bo zagotavljala potrebe po električni energiji in konični moči; 

 znižanje stroškov za vzdrževanje elektroenergetskih naprav in vodov z vgradnjo sodobne opreme, 

ki potrebuje minimalno vzdrževanje, in gradnjo kablovodov v nizko in srednjenapetostnih omrežjih; 

 znižanje izgub električne energije in moči v distribucijskem omrežju s kombinacijo vseh ukrepov 

oz. vlaganj; 

 zmanjšanje vplivov na okolje (videz krajine, EMS, zasedenost prostora …); 

 izboljšanje starostne strukture posameznih elektroenergetskih naprav in vodov EDI; 

 povečanje hitrosti in kapacitete prenosa podatkov za potrebe delovanja omrežja. 

 

Za izvedbo sistema naprednega merjenja električne energije in uvajanje koncepta pametnih omrežij so 

pomembna vlaganja v telekomunikacijsko omrežje, v okviru katerih bo v naslednjem desetletnem 

obdobju pomembna naloga širitev telekomunikacijskega omrežja do transformatorskih postaj SN/NN. 

Pomemben delež investicijskih vlaganj je pri sekundarnih sistemih namenjen tudi avtomatizaciji 

omrežja, ki obsega predvsem vgradnjo daljinsko vodenih stikal, s čimer se bo povečala zanesljivost 

predvsem SN izvodov z najslabšimi kazalniki neprekinjenosti SAIDI in SAIFI. 

Z uresničitvijo izgradnje sistema naprednega merjenja, projektov s področja pametnih omrežij in 

uvajanje novih tehnologij, bomo omogočili: 

 povečanje energetske učinkovitosti elektrodistribucijske infrastrukture, 

 večjo zanesljivosti omrežij, 

 izboljšanje kakovosti napetosti, 

 izboljšanje starostne strukture posameznih elektroenergetskih naprav in vodov EDI, 

 doseganje ciljev na področju racionalne rabe električne energije, 

 doseganje ciljev na področju ogrevanja, povečanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih 

virov energije in dekarbonizacijo prometa. 

Napredne tehnologije in uvedba pametnih rešitev v posameznih primerih omogočajo znižanje 

investicijskih stroškov, kot npr. območja z omejitvami pri dvostranskem napajanju, kjer bi z uvedbo 

novih tehnologij lahko ublažili ali odpravili posledice motenj, ki jih v omrežju povzročajo OVE. 
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S stališča narodnogospodarskih učinkov bodo investicije vplivale na učinkovitost trga z električno 

energijo in posledično na blagostanje prebivalstva, povečano investicijsko trošenje v času izvajanja 

investicijskih del pa bo ugodno vplivalo na gospodarsko aktivnost in zaposlenost celotnega 

gospodarstva. Investiranje v elektrodistribucijsko infrastrukturo bo imelo največje učinke na 

gradbeništvo, v sektorju drugih nekovinskih mineralnih izdelkov ter sektorju drugih električnih strojev in 

naprav. 
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5 SKLEP 

5.1 Sklepna ocena preteklih vlaganj in njihovih učinkov 

Usmeritve na področju investicijskih vlaganj v SN in NN omrežja, kar predstavlja največji del 

distribucijske infrastrukture, se kažejo v naraščajočem trendu kabelskih omrežij. Zaradi omejenih 

finančnih sredstev, trend zamenjave nadzemnih vodov po posameznih distribucijskih območjih ne 

sledi potrebam.  

Povečala so se tudi vlaganja v sekundarno opremo, s čimer zasledujemo cilj izboljšati upravljanje 

omrežja. Z investicijskimi vlaganji v gradnjo novih in rekonstrukcije obstoječih TP ter vključitvami v SN 

in NN omrežje sledimo potrebam po povečani moči novih in obstoječih odjemalcev električne energije. 

Na nivoju 110kV omrežja so investicije bile usmerjene v nove povezave (zagotavljanje kriterija N-1) in 

izgradnjo novih razdelilnih transformatorskih postaj ter zamenjave energetskih transformatorjev. 

E na področju

 

Slika 49: Deleži vlaganj po posameznih investicijskih skupinah v preteklem obdobju od leta 2009 do 

2015 

Za potrebe vodenja in obratovanja DEES so bile izvedene posodobitve v centrih vodenja z vgradnjo 

strojne in programske opreme, ki omogoča višjo raven spremljanja in analiziranja dogodkov v omrežju, 

s poudarkom na zbiranju in shranjevanju podatkov o prekinitvah v oskrbi z električno energijo na vseh 

napetostnih nivojih. 

Na področju meritev se je izvajalo vključevanje uporabnikov omrežja v napredni sistem merjenja 

električne energije in vgradnja merilnih sistemov v TP z namenom povečati nadzor nad pretoki moči v 

SN omrežju in večje observabilnosti. 

Zamenjave nadzemnih golih vodnikov s kabli v zemlji in tudi izvedbe omrežij z nadzemnim kabelskim 

vodom, pomenijo predvsem zmanjšanje ranljivosti omrežja zaradi naravnih ujm, izboljšanje kakovosti 

dobave in nižje stroške vzdrževanja. Zamenjava nadzemnih vodov s podzemnimi se izvaja po naravni 
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poti in v okviru finančnih zmožnosti. Delež omrežja v podzemni izvedbi se z leti vztrajno povečuje, 

predvsem v zadnjih obdobjih okrog 1 % letno, v letu 2015 pa se je dolžina podzemnih vodov povišala 

za več kot 2%, glede na leto 2014. 

 

 

Slika 50: Delež omrežja v podzemni izvedbi 

5.2 Sklepna ocena problematika umeščanja objektov v prostor 

Gradnja elektroenergetskih objektov in vodov, za katere še pridobljena projektna dokumentacija, ki je 

predvidena v tem razvojnem načrtu, je terminsko v veliki meri odvisna od postopkov pri umestitvi v 

prostor. Problematika umeščanja objektov v prostor je pomemben razlog, zaradi katerega prihaja do 

časovnih zamikov pri izgradnji na vseh napetostnih nivojih. 

Nenehne spremembe na področju postopkov za pridobitev potrebne dokumentacije za gradnjo 

infrastrukturnih objektov, pojavi civilnih iniciativ, odklonilna stališča lokalnih skupnosti in problematika 

urejanja razmerij z lastniki zemljišč, so pomemben del tveganja za realizacijo načrtovanih investicij. 

Največ težav z umeščanjem v prostor je pri gradnji 110 kV vodov. Postopki trajajo več let in se z leti še 

podaljšujejo. Največ časa zahteva postopek pridobitve državnega prostorskega načrta, sklepanje 

služnostih pogodb z lastniki zemljišč, preko katerih bodo potekale trase vodov ter nasprotovanje 

lokalnih skupnosti oz. prebivalstva. Pri iskanju tras vodov se v največji možni meri skuša izkoristiti 

obstoječe trase. Analiza tehnične problematike pokaže, da v svetu in pri nas obstajajo različni načini 

za izgradnjo visokonapetostnih daljnovodov kot tudi kablovodov. Katerikoli način izgradnje ima za 

posledico specifične probleme in rešitve, ki največkrat niso direktno primerljivi. Tehnika izgradnje 

visokonapetostnih nadzemnih vodov je v uporabi že približno 100 let in je zato problematika že 

obdelana, rešena in preverjena za vsa ključna tehnična vprašanja. Pri 110 kV kablovodih je tehnika 

izgradnje in vzdrževanja dobro poznana, ni pa preverjenih podatkov o zanesljivosti in življenjski dobi 

sodobnih 110 kV kablov. Gospodarska javna služba distribucijskega operaterja je monopolna 

dejavnost, zato je regulirana. Edini vir financiranja je omrežnina, ki jo določa agencija. Stroški 
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masovnega kabliranja omrežja bi znatno povišali omrežnino in posledično tudi račun za električno 

energijo končnega odjemalca. 

Pri umeščanju srednje in nizkonapetostnih elektroenergetskih vodov v prostor sledimo usmeritvam in 

ciljem Strategije prostorskega razvoja Slovenije: 

 Maksimalno se izkoristijo obstoječe trase in infrastrukturni koridorji. 

 Proučijo se najugodnejši poteki tras, ki poleg tehnoloških vidikov upoštevajo prostorsko 

prilagojenost urbanemu razvoju in skladnost s prostorskimi možnostmi in omejitvami. 

 Elektroenergetske koridorje se praviloma združuje v koridorje ostale energetske in druge 

infrastrukture. Na pozidanih območjih oziroma stanovanjskih območjih in na območjih kulturne 

dediščine se gradi v kabelski podzemni izvedbi. 

 Nizkonapetostno omrežje se praviloma gradi v podzemni izvedbi, izjemoma v nadzemni izvedbi s 

samonosnim kabelskim snopom. 

Glavni problem umeščanja v prostor srednje in nizkonapetostnih vodov ter transformatorskih postaj 

SN/NN je sklepanje pogodb o vzpostavitvi služnostne pravice na zemljiščih, preko katerih bodo 

potekale trase vodov. Težave se pojavljajo tudi zaradi neažurnega stanja katastra in zemljiške knjige, 

nedokončanih denacionalizacijskih in zapuščinskih postopkov, odsotnostjo lastnikov, ki so v tujini in 

zahtevkov po nesorazmerno visokih odškodninah. 

Zamenjava srednje in nizkonapetostnih nadzemnih vodov s podzemnimi se je izvajala predvsem po 

naravni poti, torej glede na doseženo dobo uporabe infrastrukture in v okviru finančnih zmožnosti, 

posameznega EDP. Zamenjave nadzemnih vodov s podzemnimi moramo pospešiti predvsem na 

območjih, ki so izpostavljena negativnim vremenskim vplivom. 

5.3 Sklepna ocena načrtovanih vlaganj in njihovega učinka 

Osnovni namen razvojnega načrta je zagotoviti dolgoročno zanesljivo, varno in učinkovito delovanje 

elektrodistribucijskega sistema države. 

Načrt opredeljuje obseg infrastrukture za distribucijo električne energije, ki jo je potrebno v naslednjem 

desetletnem obdobju zgraditi ali posodobiti kakor tudi ostale neenergetske investicije, ki so potrebne 

za delovanja sistema distribucije električne energije. 

Razvojni načrt distribucijskega omrežja električne energije za obdobje 2017 do 2026 opredeljuje 

vlaganja v distribucijski sistem, kar v največjem deležu predstavlja vlaganja v elektroenergetsko 

infrastrukturo na celotnem območju Republike Slovenije in usmeritve. S tem zagotavljamo poenotenje 

in preglednost podatkov na enem ter poenoten koncept razvoja distribucijskega omrežja. Uporabljeni 

so enotni kriteriji in postopki načrtovanja razvoja omrežja s ciljem, da bi zagotovili homogeno strukturo 

omrežja in primerljivo kakovost oskrbe z električno energijo na celotnem območju Slovenije. 

Načrt je izdelan na podlagi novih spoznanj, usmeritev nacionalne energetske politike ter direktiv EU in 

predstavlja nadaljevanje izvajanja razvojnega načrta za obdobje 2015 - 2024. Upoštevan je dosedanji 

porast koničnih obremenitev in porabe električne energije ter prognoza za prihodnje desetletno 
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obdobje in naprej. Prav tako je upoštevano stanje naprav in opreme, dosežena in zahtevana raven 

kakovosti oskrbe (minimalni standardi kakovosti) in časovni zamiki pri umeščanju objektov v prostor. 

Glede na naraščanje vključevanja in obratovanja razpršenih virov električne energije so v tem 

razvojnem načrtu predlagani tudi ukrepi in opredeljena nekatera nujna vlaganja, s katerimi bomo 

omogočili penetracijo energije iz RV. Glede na omejene finančne vire se dodatna vlaganja in stroški 

zaradi priključevanja in obratovanja razpršenih virov posledično odražajo v nižanju realiziranih 

sredstev za nadomeščanje obstoječih elementov omrežja (zaradi zastaranja ali izrabljenosti) z novimi, 

kar bi se lahko v prihodnosti odražalo v nižji ravni kakovosti oskrbe z električno energijo. Razpršeni 

proizvodni viri ne zmanjšujejo celotnega obsega porabe električne energije končnih odjemalcev. 

Končna poraba je lahko tudi večja, lahko pa se v določenih obdobjih zmanjšujejo pretoki energije po 

sistemu. Ker za načrtovanje sistema ni odločilna energija temveč konična obremenitev in ker je del 

proizvodnje razpršenih virov naključnega značaja in praviloma ne sovpada z največjimi bremeni v 

sistemu, lahko ob večji končni porabi energije zaradi razpršenih virov pričakujemo večje konične 

obremenitve sistema. 

Pri načrtovanju razvoja infrastrukture električnih omrežij je konična obremenitev najpomembnejši 

dejavnik in presega pomen obsega porabe energije. Razvoj koničnih obremenitev ima kratkoročno 

drugačno dinamiko kot razvoj odjema energije. Obdobje nihanj porasta koničnih obremenitev se je 

končalo tako, da na osnovi trenda zadnjih treh let lahko pričakujemo postopen dvig. 

Trenutne, preliminarne ocene razvoja bodoče porabe električne energije celotnega slovenskega EES 

nakazujejo rast porabe električne energije in rast obremenitev, s trendom, ki je bil pred začetkom leta 

2008. To lahko povzroči težave pri zagotavljanju ustrezne elektroenergetske infrastrukture in s tem 

zahtevane kakovosti oskrbe, v kolikor se intenzivnost investicij zmanjša. 

Realizacija RN je v največji meri odvisna od zagotovljenih finančnih sredstev. Ugotavljamo, da se 

razkorak med zagotovljenimi viri in načrtovanimi investicijskimi vlaganji v RN 2017-2026 v primerjavi z 

RN 2015-2024 nekoliko znižal, saj je odstopanje do leta 2020 manj od 3%, v nadaljevanju pa do leta 

2026 zagotovljena sredstva v povprečju dosegajo več kot 80 % zahtev iz RN 2017-2026. 

Predvidevamo, da bo možno RN 2017 – 2026, ob nespremenjenih pogojih zagotovitve finančnih virov, 

vrednostno realizirati v obsegu 88 %, s politiko intenzivnejšega zadolževanja pa bi, na osnovi ocene, 

lahko zagotovili preostala finančna sredstva. 

Precejšnja dotrajanost omrežja in nekaterih ključnih elementov, ranljivost omrežja ob naravnih ujmah, 

zahteve po uvajanju novih tehnologij, uvedba sistema naprednega merjenja, priključevanje razpršenih 

virov, priključevanje polnilnic za električna vozila so dejavniki, ki bodo v največji meri vplivali na 

delovanje distribucijskega operaterja in pogodbene izvajalce nalog DO v naslednjem desetletnem 

obdobju. Uspešnost bo odvisna od sposobnosti prilagajanja, zagotovljenih finančnih sredstev in jasno 

postavljenih energetskih in okoljskih usmeritev. 

  



Razvojni načrt distribucijskega omrežja električne energije v Republiki 
Sloveniji za desetletno obdobje od leta 2017 do 2026 

  Stran 127 

 

6 UPORABLJENI VIRI IN LITERATURA 

[1] Resolucija o Nacionalnem energetskem programu. Uradni list RS, št. 57/2004. 

[2] Strategija prostorskega razvoja Slovenije. Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije. 

Uradni list RS, št. 76/2004. 

[3] Prostorski red Slovenije. Uredba o prostorskem redu Slovenije. Uradni list RS, št. 122/2004. 

[4] Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008 – 2016 dokument št. 

36000-1/2008/13 z dne 31.01.2008: AN-URE. (2008). Vlada RS. 

[5] Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (AN-OVE) Slovenija. (2010). 

Ljubljana.  

[6] Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 

2030. Uradni list RS, št. 75/2016. 

[7] Dolgoročne energetske bilance Slovenije do leta 2030 in strokovne podlage za določanje 

nacionalnih energetskih ciljev. (2014). Ljubljana: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 

[8] Načrt razvoja distribucijskega omrežja električne energije v Republiki Sloveniji za desetletno 

obdobje od leta 2017 do 2026, Geografsko območje oskrbe Elektro Celje. (2016). Celje: Elektro 

Celje d. d.  

[9] Načrt razvoja distribucijskega omrežja električne energije v Republiki Sloveniji za desetletno 

obdobje od leta 2017 do 2026, Geografsko območje oskrbe Elektro Gorenjska. (2016). Kranj: 

Elektro Gorenjska d. d. 

[10] Načrt razvoja distribucijskega omrežja električne energije v Republiki Sloveniji za desetletno 

obdobje od leta 2017 do 2026, Geografsko območje oskrbe Elektro Ljubljana. (2016). Ljubljana: 

Elektro Ljubljana d. d. 

[11] Načrt razvoja distribucijskega omrežja električne energije v Republiki Sloveniji za desetletno 

obdobje od leta 2017 do 2026, Geografsko območje oskrbe Elektro Maribor. (2016). Maribor: 

Elektro Maribor d. d. 

[12] Načrt razvoja distribucijskega omrežja električne energije v Republiki Sloveniji za desetletno 

obdobje od leta 2017 do 2026, Geografsko območje oskrbe Elektro Primorska. (2016). Nova 

Gorica: Elektro Primorska d. d. 

[13] Uredba o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov (NMS) 

električne energije, Ur. l. RS št. 79/2015. 

[14] Analiza učinkov sistema merjenja električne energije (AMI) v slovenskem distribucijskem 

omrežju (Študija št. 2031/I). (2010). Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar. 

[15] Analiza učinkov sistema naprednega merjenja električne energije (AMI) v slovenskem 

distribucijskem EES, študija št. 2031, Elektroinštitut Milan Vidmar, Ljubljana 2011. 



Razvojni načrt distribucijskega omrežja električne energije v Republiki 
Sloveniji za desetletno obdobje od leta 2017 do 2026 

  Stran 128 

 

[16] Vizija razvoja koncepta Smart Grids v Sloveniji (Študija št. 2026). (2010). Ljubljana: 

Elektroinštitut Milan Vidmar. 

[17] Program razvoja pametnih omrežij v Sloveniji, del I: Distribucijsko omrežje. (2012). Ljubljana: 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko in Elektroinštitut Milan Vidmar. 

[18] Razvoj porabe električne energije in koničnih obremenitev na območju Elektra Celje (Študija št.  

2180/1). (2013). Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar. 

[19] Razvoj elektrodistribucijskega omrežja podjetja Elektro Celje d. d., Zgornja Savinjska in Šaleška 

dolina (Študija št. 2180/3). (2013). Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar. 

[20] Razvoj elektrodistribucijskega omrežja podjetja Elektro Celja d. d., Spodnja Savinjska dolina 

(Študija št. 2180/4). (2013). Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar. 

[21] Razvoj e elektrodistribucijskega omrežja podjetja Elektro Celja d. d., Celje mesto (Študija št. 

2180/7). (2013). Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar. 

[22] Razvoj elektrodistribucijskega omrežja podjetja Elektro Celja d. d., Rogaška – Šentjur – Vojnik 

(Študija št. 2180/6). (2013). Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar. 

[23] Razvoj elektrodistribucijskega omrežja podjetja Elektro Celja d. d., Posavje, Obsoteljsko in 

Kozjansko (Študija št. 2180/5). (2013). Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar. 

[24] Razvoj elektrodistribucijskega omrežja podjetja Elektro Celja d. d., Koroška (Študija št. 2180/2). 

(2013).  Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar. 

[25] Razvoj porabe električne energije in koničnih obremenitev na območju Elektro Gorenjska 

(Študija št. 2285/1). (2015).  Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar.  

[26] Razvoj elektrodistribucijskega omrežja podjetja Elektro Gorenjska, Zgornja Gorenjska (Študija 

št. 2285/2). (2015). Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar.  

[27] Razvoj elektrodistribucijskega omrežja podjetja Elektro Gorenjska, Kranj, Tržič in Brnik (Študija 

št. 2285/3). (2015).  Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar. 

[28] Razvoj elektrodistribucijskega omrežja podjetja Elektro Gorenjska, Spodnja Gorenjska (Študija 

št. 2285/4. (2015). Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar. 

[29] Razvoj distribucijskega napajalnega 110 kV omrežja na območju Domžale – Kamnik - Mengeš 

(Študija št. 1523/9). (2003). Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar. 

[30]  Razvoj porabe električne energije in koničnih obremenitev na območju Elektra Ljubljana 

(Študija št. 2071/1). (2011).  Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar. 

[31] Razvoj elektrodistribucijskega omrežja podjetja Elektro Ljubljana, Ljubljana mesto (Študija št. 

2071/2). (2012). Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar. 

[32] Razvoj elektrodistribucijskega omrežja podjetja Elektro Ljubljana, Notranjska (Študija št. 

2071/3). (2012). Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar. 



Razvojni načrt distribucijskega omrežja električne energije v Republiki 
Sloveniji za desetletno obdobje od leta 2017 do 2026 

  Stran 129 

 

[33] Razvoj elektrodistribucijskega omrežja podjetja Elektro Ljubljana, Dolenjska (Študija št. 2071/4). 

(2012). Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar. 

[34] Razvoj elektrodistribucijskega omrežja podjetja Elektro Ljubljana, Območje Kočevja in Grosuplja 

(Študija št. 2071/5). (2012). Elektroinštitut Milan Vidmar, Ljubljana 2012. 

[35] Razvoj elektrodistribucijskega omrežja podjetja Elektro Ljubljana, Črnuče – Domžale – Kamnik 

(Študija št. 2071/6). (2012). Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar. 

[36] Razvoj elektrodistribucijskega omrežja podjetja Elektro Ljubljana, Zasavje z Litijo (Študija št. 

2071/7). (2012). Elektroinštitut Milan Vidmar, Ljubljana 2012. 

[37] Tehnična in ekonomska analiza dinamike prehoda SN omrežja iz 10 kV na 20 kV na območju 

mesta Ljubljana (Študija št. 1863). (2007). Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar. 

[38] Razvoj porabe električne energije in koničnih obremenitev na območju Elektro Maribor, (Študija 

št. 2228/1). (2015). Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar. 

[39] Razvoj elektrodistribucijskega omrežja podjetja Elektro Maribor, Pomurje (Študija št. 2228/2) 

(2015). Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar. 

[40] Razvoj elektrodistribucijskega omrežja podjetja Elektro Maribor, Ptujsko polje, Haloze in 

Slovenske gorice (Študija št. 2228/3). (2015). Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar. 

[41] Razvoj elektrodistribucijskega omrežja podjetja Elektro Maribor, Maribor mesto (Referat št. 

2228/4). (2014). Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar. 

[42] Razvoj elektrodistribucijskega omrežja podjetja Elektro Maribor, Dravska dolina (Študija št. 

2228/5). (2014). Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar. 

[43] Razvoj elektrodistribucijskega omrežja podjetja Elektro Maribor, Slovenska Bistrica, Slovenske 

Konjice in Rače (Študija št. 2228/6). (2014). Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar. 

[44] Razvoj porabe električne energije in koničnih obremenitev na območju podjetja Elektro 

Primorska (Študija št. 2303/1). (2016). Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar. 

[45] Razvoj elektrodistribucijskega javnega podjetja Elektro Primorska, Zgornje Posočje in idrijsko – 

cerkljanska regija (Študija št. 2303/2). (2016). Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar.  

[46] Razvoj elektrodistribucijskega javnega podjetja Elektro Primorska, Spodnja Soška dolina, 

Goriško in Vipavsko (Študija št. 2303/3). (2016). Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar. 

[47] Razvoj elektrodistribucijskega javnega podjetja Elektro Primorska, Notranjsko – Kraško območje 

(Študija št. 2303/4). (2016). Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar. 

[48] Razvoj elektrodistribucijskega javnega podjetja Elektro Primorska, Slovenska obala in Istra 

(Študija št. 2303/5). (2016). Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar. 

[49] Srednjeročni razvoj srednjenapetostnega omrežja na Pivškem (Študija št. 2303/6). (2016). 

Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar. 



Razvojni načrt distribucijskega omrežja električne energije v Republiki 
Sloveniji za desetletno obdobje od leta 2017 do 2026 

  Stran 130 

 

[50] Razvoj SN omrežja na Piranskem polotoku (Študija št. E01/2007). (2007). Nova Gorica: Elektro 

Primorska d. d. 

[51] Model ekonomskega vrednotenja investicij v desetletnih načrtih razvoja distribucijskega omrežja 

(Referat št.  1842). (2007). Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar. 

[52] Optimiranje struktur SN omrežij (Študija št. 1733). (2005). Ljubljana: Elektroinštitut Milan 

Vidmar. 

[53] Optimiranje strukture 110 kV omrežja in koncepta 110 kV stikališč v distribucijskih razdelilnih 

transformatorskih postajah (Študija št. 1856). (2011). Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar. 

[54] Optimiranje struktur podeželskih SN omrežij v luči postopnega kabliranja nadzemnega omrežja 

(Študija št. 1824). (2008). Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar. 

[55] Strategija razvoja elektroenergetskega sistema Republike Slovenije, Načrt razvoja prenosnega 

omrežja v Republiki Sloveniji od leta 2015 do 2024. (2015). Ljubljana: ELES. 

[56] Metodološki pristopi k prognozi porabe električne energije – 1. del (Študija št. 1586/D1). (2004). 

Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar. 

[57] Metodološki pristopi k prognozi porabe električne energije – 2. del (Študija št. 1624/D1-2). 

(2005). Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar. 

[58] Poročilo o kakovosti oskrbe z električno energijo v letu 2014. (2015). Maribor: SODO d. o. o. 

[59] Poročilo o kakovosti oskrbe z električno energijo v letu 2015. (2016). Maribor: SODO d. o. o. 

[60] Analiza vplivov posameznih dejavnikov na neprekinjenost napajanja v Sloveniji (Študija št. 

2073/2). (2012). Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar. 

[61] Smernice za uvajanje sistema naprednega merjenja v Sloveniji. (2011). Maribor: Agencija za 

energijo. Pridobljeno 10. 1. 2013 s spletne strani http://www.agen-

rs.si/dokumenti/29/2/2011/POS_20110729_Posvetovanje_AMI_Pub_1601.pdf. 

[62] Seznam elektro črpalk. Pridobljeno 10. 1. 2013 s spletne strani http://www.elektro-crpalke.si. 

[63] Nacionalni demonstracijski projekt pametnih omrežij, Operativni načrt. (2013). Ljubljana 

[64] Direktiva EU 2014/94/EU Evropskega parlamenta z dne 22. oktobra 2014 o vzpostavitvi 

infrastrukture za alternativna goriva 

[65] Analiza stroškov in koristi uvedbe naprednega merjenja v Sloveniji. (2014). Maribor: Agencija za 

energijo. 

[66] Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije, SONDO. Uradni 

list RS, št. 41/2011. 

[67] Pravilnik o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov operaterjev in drugih izvajalcev 

energetskih dejavnosti. Uradni list RS, št. 56/2016. 



Razvojni načrt distribucijskega omrežja električne energije v Republiki 
Sloveniji za desetletno obdobje od leta 2017 do 2026 

  Stran 131 

 

[68] Načrt uvedbe naprednega merilnega sistema v elektrodistribucijskem sistemu Slovenije. (2016). 

Maribor: SODO d.o.o. 

[69] Kriteriji načrtovanja SN in NN omrežja v smislu vključevanja in obratovanja razpršenih virov 

električne energije (Študija št. 2240). (2014). Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar. 

[70] Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine 
za elektrooperaterje. Uradni list RS, št. 66/15, 

[71] Proučitev obratovanja SN omrežja glede različnega tretiranja nevtralne točke, Uvajanje 
resonančne ozemljitve nevtralne točke (Študija št.: 1738). (2007). Ljubljana: Elektroinštitut Milan 
Vidmar. 

[72] Proučitev SN zemeljskostične zaščite in njenega delovanja pri različnih načinih 
ozemljitve nevtralne točke (Referat št.: 2040). (2010). Ljubljana: Elektroinštitut Milan 
Vidmar. 

[73] Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji 
toplote in elektrike z visokim izkoristkom. Uradni list RS, št. 74/16. 

 


