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1. UVOD 
 
1.1 SPLOŠNO 
 
Ministrstvo pristojno za energetiko indikativno načrtuje in določa vrste in obseg koncesij ali 
energetskih dovoljenj za energetske dejavnosti. Te se nanašajo predvsem na nove objekte ali 
obnovo obstoječih, aktivnosti pa morajo biti usklajene z razvojnimi načrti omrežij izvajalcev 
javnih gospodarskih služb prenosa in distribucije. 
 
Naloga se opira na dolgoročne razvojne cilje, ki so opredeljeni v Resoluciji o Nacionalnem 
programu, na okoljske in prostorske danosti opredeljene v Strategiji prostorskega razvoja 
Slovenije, na analize bodočih potreb po električni energiji v poročilih MOP-a, ter nenazadnje na 
številne dokumente s katerimi se v državi zavezujemo k zmanjšanju emisij tako toplogrednih kot 
tudi drugih škodljivih plinov. 
 
Indikativni razvojni načrt (IRN) je dokument, ki skozi grobe tehnične in ekonomske zasnove 
opredeljuje tisti obseg objektov za proizvodnjo električne energije in infrastrukturnih omrežij, ki s 
stališča zagotovitve zanesljivosti oskrbe z energijo za državo pomenijo prioriteto v obdobju do 
leta 2015. 
 
Evropska direktiva (2003/54/EC) [4] kot tudi Energetski zakon (EZ) [9] predvidevata, da 
odločanje oz. pobuda za izgradnjo energetskih objektov, še posebej elektrarn, prihaja od 
investitorjev. Investitorji v energetske objekte, ki sodijo v neregulirani del energetskega sektorja, 
se prostovoljno odločajo za investicijske posege. 
 
V nalogi sta predstavljeni dve varianti rešitve oz. scenarija. V scenariju »Premog« se z izgradnjo 
nove enote na premog v TE Šoštanj tudi v bodoče ohranja premogovnik in določen delež 
proizvodnje električne energije na osnovi domačega premoga. Ostale potrebe se zadostijo z 
zemeljskim plinom in obnovljivimi viri. V scenariju »Zemeljski plin«, se nove enote gradijo 
izključno na osnovi zemeljskega plina in obnovljivih virov. Ta scenarij poskuša dosledno 
spoštovati omejitve Kjotskega protokola na račun pospešenega znižanja obratovanja obstoječih 
premogovnih enot. 
 
Tudi objekti, ki bodo opredeljeni v IRN bodo predmet proste presoje in odločitve investitorjev. 
IRN bo le nakazal kateri objekti so potrebni za realizacijo načrtovane oskrbe, in ki bodo 
priključeni v skladu s terminskimi načrti na omrežja izvajalcev javnih gospodarskih služb. 
 
Izdajala se bodo energetska dovoljenja ali koncesije tudi za energetske objekte, ki ne bodo 
zajeti z IRN, če bodo ti ustrezali pogojem iz EZ, vendar pa si bodo morali imetniki teh dovoljenj 
načeloma sami zagotoviti priključke na omrežja. 
 
Elektrarne zajete v IRN pa bodo sestavljale minimalni del potrebnih energetskih objektov, ki jih 
bodo zajemali tudi razvojni načrti upravljavcev omrežij. 
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1.2 PRISTOP K IZDELAVI NALOGE 
 
1.2.1 Obseg naloge 
 
Obseg naloge določa projektna naloga, ki je podana v prilogi 1.2.1. 
 
Poleg uvodnih in splošnih vsebin sestavlja nalogo popis vseh obstoječih proizvodnih objektov, z 
namenom, da se definira njihov potencial v smislu možne proizvodnje električne energije v 
obravnavanem območju do leta 2015, kot tudi, da se ugotovi življenjska doba, čas zaustavitve 
in vplive na okolje v bodoče. 
 
Sledi analiza porabe električne energije v obravnavanem obdobju povzeta po obstoječih 
dokumentih. Predstavljena sta dva scenarija, višji in nižji, trenutni trendi kažejo, da je višji 
scenarij bolj realen. 
 
Jedro naloge je predstavitev in analiza novih objektov za proizvodnjo električne energije. 
Izdelana je matrika primerjav predvidenih projektov, v kateri so projekti razvrščeni po podjetniški 
učinkovitosti in terminskem planu za različne scenarije. 
 
Prikazani so tudi dodatni stroški za infrastrukturo (plin, omrežje) in njihov vpliv na končni 
rezultat. 
 
 
1.2.2 Pridobivanje podatkov o objektih  
 
Pridobivanje podatkov o obstoječih in predvidenih objektih je potekalo na več načinov. Osnovni 
je predvsem z navezavo stikov z upravljavci objektov oz. z potencialnimi investitorji in pridobitev 
podatkov neposredno od njih. Drugi način je pregled dokumentacije, ki je bila za posamezen 
projekt izdelana v različnih časovnih obdobjih in jo je bilo potrebno spraviti na skupni 
imenovalec. 
 
Pri projektih, kjer dokumentacija ni bila izdelana niti na osnovnem nivoju, in/ali potencialni 
investitor sploh ni znan, smo na osnovi analogije s podobnimi projekti definirali kjučne 
karakteristike. 
 
Natančnost oz. kvaliteta pridobljenih podatkov se razlikuje od primera do primera in je zelo 
odvisna od časa, v katerem se je baza podatkov za objekt vzpostavljala, namena zbiranja 
podatkov ter od stopnje tehnične obdelave projekta. Izdelovalci študije so poskušali čim večji 
del podatkov preveriti in postaviti na skupne imenovalce. 
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1.2.3 Struktura elaborata 
 
Elaborat sestavlja deset poglavij, in sicer: 
 

1. Uvod 
2. Podlage in osnove za IRN 
3. Pregled obstoječih proizvodnih objektov 
4. Poraba električne energije v obdobju do 2015 v RS in proizvodnje obstoječih objektov 
5. Potencialni novi objekti za pokrivanje potreb do 2015 
6. Evaluacija potencialnih objektov – I. faza 
7. Karakteristike novih objektov 
8. Evaluacija sprejemljivih objektov – II. faza 
9. Analiza delovanja infrastrukturnih sistemov ter 

10. Zaključek – matrika rešitev 
 
Priloge posameznih poglavij so v študiji neposredno za poglavji. Oznake prilog so enake 
oznakam poglavij, na katere se priloge nanašajo. 
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PRILOGE 
 
 
Kazalo priloge 
 
Priloga 1.2.1 Projektna naloga 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



Št. dokumentacije: EIRN---2X/01 2-0/175 

  

Datoteka: EIRN_WEB.doc - I Id.oznaka:  EIRN---0X0002 
Objekt: INDIKATIVNI RAZVOJNI NAČRT Datum:  September 2005 

 
 

2. poglavje 
 

Podlage in osnove za indikativni razvojni načrt 
 
 

V S E B I N A 

 

2. PODLAGE IN OSNOVE ZA IRN....................................................................................... 2-1 

2.1 RESOLUCIJA O NACIONALNEM ENERGETSKEM PROGRAMU ................................ 2-1 

2.1.1 Uvod ........................................................................................................................................ 2-1 
2.1.2 Energetski objekti za proizvodnjo električne energije ............................................................ 2-1 
2.1.3 Energetski objekti za prenos in distribucijo električne energije ............................................. 2-5 
2.1.4 Energetski objekti plinskega gospodarstva ............................................................................. 2-6 
2.1.5 Lokalna energetika.................................................................................................................. 2-6 
2.2 ODLOK O STRATEGIJI PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE .............................. 2-8 

2.2.1 Uvod ........................................................................................................................................ 2-8 
2.2.2 Proizvodnja električne energije .............................................................................................. 2-8 
2.2.3 Prenos in distribucija .............................................................................................................. 2-9 
2.2.4 Plinovodni sistem .................................................................................................................... 2-9 
2.2.5 Komunalna energetika ............................................................................................................ 2-9 
2.3 OCENA USTREZNOSTI PROIZVODNIH VIROV ELEKTRIČNE ENERGIJE V 

REPUBLIKI SLOVENIJI ..................................................................................................... 2-11 

2.4 OPERATIVNI PROGRAM ZMANJŠEVANJA EMISIJ TGP ............................................ 2-12 

2.5 ODLOK O DRŽAVNEM NAČRTU RAZDELITVE EMISIJSKIH KUPONOV ZA 
OBDOBJE 2005 DO 2007 .................................................................................................... 2-15 

2.5.1 Uvod ...................................................................................................................................... 2-15 
2.5.2 Povzetek Državnega načrta razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 2005 do 2007 ......... 2-15 
2.6 OPERATIVNI PROGRAM ZMANJŠEVANJA EMISIJ SNOVI V ZRAK IZ VELIKIH 

KURILNIH NAPRAV .......................................................................................................... 2-20 

2.6.1 Uvod ...................................................................................................................................... 2-20 
2.6.2 Povzetek programa zmanjševanja emisij snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav ................. 2-20 
2.7 IPPC DIREKTIVA................................................................................................................ 2-30 

2.7.1 Uvod ...................................................................................................................................... 2-30 
2.7.2 BAT za zgorevanje fosilnih goriv .......................................................................................... 2-31 
 



Št. dokumentacije: EIRN---2X/01 2-1/175 

  

Datoteka: EIRN_WEB.doc - I  Id.oznaka:  EIRN---0X0002 
Objekt: INDIKATIVNI RAZVOJNI NAČRT Datum:  September 2005 

2. PODLAGE IN OSNOVE ZA IRN 
 
2.1 RESOLUCIJA O NACIONALNEM ENERGETSKEM PROGRAMU 
 
2.1.1 Uvod 
 
Resolucija o nacionalnem energetskem programu (ReNEP) (Ur. list 57/04) [42] je glavni razvojni 
dokument, ki določa strategijo in cilje na področju oskrbe z energijo za obdobje prihodnjih 10-ih 
let (z okvirnimi usmeritvami za prihodnjih 20 let) upoštevaje okoljske in tehnološke kriterije, 
razvoj javne infrastrukture in infrastrukture državnega pomena ter vzpodbude in mehanizme za 
spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije (OVE) in izvajanje ukrepov za učinkovito rabo 
energije (URE). 
 
ReNEP vsebuje cilje, usmeritve ter strategijo rabe in oskrbe z energijo, ukrepe za doseganje 
ciljev, perspektivne energetske bilance in oceno učinkov glede doseganja ciljev iz 2. člena1) 
Energetskega zakona (EZ) [9]. 
 
Cilji energetske politike R Slovenije so v ReNEP združeni v tri stebre trajnostnega razvoja, ki 
opredeljujejo: 
 

• zanesljivost oskrbe z energijo, 
• konkurenčnost oskrbe z energijo ter 
• vplive ravnanja z energenti in energijo na okolje. 

 
V nadaljevanju so podani povzetki razvojnih usmeritev za posamezne skupine elementov 
energetske infrastrukture. 
 
2.1.2 Energetski objekti za proizvodnjo električne energije 
 
V sektorju proizvodnje električne energije so prioritetni ukrepi na področju omejevanja emisij 
toplogrednih in drugih plinov ter vzpodbujanje delovanja odprtega trga z električno energijo. 
 
Zaradi liberalizacije trga z električno energijo, ki vnaša v perspektive preskrbe tudi možnost 
tržnih nestabilnosti je ekonomska in strateška nuja zagotoviti proizvodnjo vsaj pretežnega dela2) 
električne energije s proizvodnimi objekti v državi. V tem kontekstu se bo sledilo naslednjim 
ciljem: 
 

– zanesljiva in kakovostna oskrba z električno energijo, 
– uravnotežena diverzifikacija uporabe primarnih energetskih virov, 
– ohranjanje obstoječih lokacij za proizvodnjo električne energije, 

                                                 
1) “S tem zakonom se zagotavljajo pogoji za varno in zanesljivo oskrbo uporabnikov z energetskimi storitvami po 
tržnih načelih, načelih trajnostnega razvoja, ob upoštevanju njene učinkovite rabe, gospodarne izrabe obnovljivih 
virov energije ter pogojev varovanja okolja.” 
2) Najmanj v obsegu 75% sedanje porabe. 
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– ekonomsko upravičena raba OVE, 
– spodbujanje soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE), 
– promocija in vpeljava novih proizvodnih tehnologij, 
– spodbujanje domače proizvodnje električne energije znotraj dovoljenih mehanizmov, 
– omejevanje direktne uvozne odvisnosti na največ 25% letne porabe, 
– zagotavljanje vsaj 60% sistemske rezerve pri oskrbi z električno energijo na območju, 

katero nima omejitev daljnovodnih povezav in 
– inštalirana moč elektrarn v elektroenergetskem sistemu mora biti dolgoročno vsaj 45% 

višja od največje končne moči porabe. 
 
Instalirana električna moč proizvodnih naprav katerih moč presega 10 MW v R Sloveniji znaša 
2.737 MW3) z naslednjo strukturo: 
 

o hidroelektrarne 800 MW, 
o Nuklearna elektrarna Krško (NEK) 707 MW 
o termoelektrarne 1.230 MW. 

 
Rast porabe električne energije je v obdobju od leta 1997 do 2000 znašala 2,3%. Predvidena 
rast porabe do leta 2010 je nižja in znaša 1,9% na leto, oz. do leta 2015 v povprečju približno 
1,5% letno. Predvidena potrošnja električne energije v letu 2015 bo tako za približno 25% 
(ca 3 TWh) višja od potrošnje v letu 2000. 
 
Skupna potrebna nova moč na pragu elektrarn do leta 2015 znaša približno 600 MW in vsaj še 
100 MW za zagotavljanje sistemske rezerve. Poleg tega bo do leta 2015, zaradi izteka 
življenjske dobe, zaustavljenih več elektrarn s skupno močjo 300 MW. Te bodo nadomeščene z 
novimi elektrarnami s skupno močjo 400 MW. 
 
2.1.2.1 Hidroelektrarne 
 
V Sloveniji je povprečna letna rast porabe primarne energije od leta 1992 do 2001 znašala 
1,9%. Delež hidroenergije je v celotni primarni bilanci znašal 4,7 %. Raba električne energije 
narašča, zaradi omejenosti zalog fosilnih goriv in vse večjega onesnaževanja okolja bo 
potrebno v prihodnosti čim bolj izkoristiti OVE. 
 
Energetski bruto potencial slovenskih vodotokov je ocenjen na 19,4 TWh/leto, tehnično 
razpoložljivega potenciala pa je 9,1 TWh/leto. Ekonomsko razpoložljiv potencial vodotokov se 
giblje med 7 in 8,5 TWh/leto, trenutno se pa izkorišča 50% le-tega, kar znaša 3,79 TWh/leto. 
 
Leta 2000 so hidroelektrarne (HE) proizvedle 28% električne energije, od tega male in srednje 
HE pa 10%. Trenutna instalirana moč je 846 MW [47]. 
 

                                                 
3) ReNEP navaja:«… 2.708 MW. Moč hidroelektrarn je 800 MW, nuklearne elektrarne Krško (NEK) 676 MW, 
preostalo moč, približno 1.230 MW, pa predstavljajo termoelektrarne.« 
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Energetski zakon [9] v 65. členu navaja, da je spodbujanje rabe OVE sestavni del energetske 
politike. ReNEP navaja, da je srednjeročno povečanje deleža HE pri proizvodnji električne 
energije eden od mehanizmov za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Povečanje deleža HE 
je pomembno predvsem zaradi strateške zanesljivosti in diverzifikacije virov. Električna energija 
iz HE je OVE, ki prispeva k izpolnjevanju ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TGP), 
izboljšuje parametre elektroenergetskega sistema (EES), ugodno vpliva na ureditev poplavnih 
in drugih vodnogospodarskih razmer in na vključitev slovenske industrije v investicijske projekte. 
 
ReNEP v strategiji oskrbe z električno energijo do leta 2015 predvideva, da se z novogradnjami 
instalirana moč v termoelektrarnah (TE) načelno ohranja, delež OVE, predvsem HE, da se 
povečuje. 
 
Do leta 2015 je predvideno povečanje instalirane moči HE na 989 MW in proizvodnje električne 
energije iz HE na 4.237 GWh/leto [47]. Povečanje proizvodnje temelji na povprečju proizvodnje 
desetih let4). Prav tako bo potrebno instalirati še 200 MW vršne energije. 
 
Od novih hidro objektov je prednostna veriga petih pretočno akumulacijskih elektrarn na spodnji 
Savi in črpalni hidro elektrarni (ČHE) Avče in Kozjak. Črpalni elektrarni sta le pretvornika 
energije in ne proizvajalca, lahko pa prispevata pri povečanju moči v določenem časovnem 
obdobju. Male HE naj bi do leta 2020 povečale kapacitete s 14 na 46 MW in letno proizvodnjo s 
55 na 186 GWh [47]. 
 
Začeti je potrebno z aktivnostmi za proučitev možnosti za izgradnjo verige na srednji Savi, 
oceniti še neizkoriščene potenciale v RS in pripraviti pogoje za razpis koncesije za verigo na 
srednji Savi. 
 
2.1.2.2 Termoelektrarne 
 
Leta 2000 so termoelektrarne proizvedle 37% električne energije. Trenutna skupna instalirana 
moč TE Šoštanj (662 MW), TE Trbovlje (164 MW) in TE Brestanica (312 MW) na pragu znaša 
1.138 MW. Večina proizvodnih enot je bila zgrajena v obdobju 70. in 80. let, novejši sta le 
plinski turbini v TE Brestanica (2 x 114 MW). Večina elektrarn je ustrezala takratnemu stanju 
tehnike. Ob koncu tega in v naslednjem desetletju se izteče njihova tehnična življenjska doba. 
 
ReNEP v strategiji oskrbe z električno energijo do leta 2015 predvideva skupno povečanje moči 
na pragu termoelektrarn ca 600 MW za oskrbo trga, za zagotavljanje vsaj dela koničnih 
zmogljivosti pa še dodatnih 100 MW. Z novogradnjami se bo obstoječa instalirana moč v TE 
načelno ohranila. 
 
Zaradi omejitev s področja vplivov na okolje se bo poraba trdnih goriv pri proizvodnji električne 
energije postopoma zmanjševala na račun drugih energentov (predvsem zemeljskega plina). 
Strateška usmeritev na področju termoenergetike je izgradnja nadomestnih velikih termo-

                                                 
4) V zadnjih letih je proizvodnja odstopala od povprečja za 20% navzdol. 
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objektov na nekaterih obstoječih lokacijah z uporabo ustreznejših goriv (predvsem zemeljskega 
plina). Z vidika zmanjševanja emisij TGP bo poudarek tudi na uporabi biomase, v energetske 
namene pa se bodo v bodoče izrabljale tudi določene vrste odpadkov. 
 
V skladu s strategijo zmanjševanja TGP je predvidena znatna redukcija izpustov ogljikovega 
dioksida (CO2) iz termoelektrarn. Temu sledi tudi poraba premoga. Zato je po ReNEP 
predvideno zaprtje rudnika Trbovlje in Hrastnik leta 2007. Obstoječe enote v TE Trbovlje, ki ne 
bodo nadomeščene z novo tehnologijo bodo kurile uvožen premog. 
 
Srednjeročni program zapiranja RTH za obdobje od 2005 do 2009 [45], ki ga je pripravilo Javno 
podjetje Rudnik Trbovlje Hrastnik v sodelovanju z Ministrstvom za okolje, prostor in energijo ter 
Ministrstvom za finance in, ki je bil aprila 2004 potrjen na seji Komisije za nadzor in dodeljevanje 
državnih pomoči, predvideva podaljšanje proizvodnje premoga do leta 2009 (po starem 
programu do leta 2007), zapiranje RTH pa do konca leta 2015 (po starem programu 2012). 
 
Proizvodnja lignita v Premogovniku Velenje se bo ohranila za potrebe proizvodnje električne 
energije v TE Šoštanj. Dolgoročno ohranjanje proizvodnje lignita v rudniku Velenje za 
proizvodnjo električne energije je pomembno zaradi diverzifikacije energetskih virov in strateške 
zanesljivosti pri oskrbi z energijo. Dolgoročno proizvodnjo je možno doseči s povezovanjem 
pridobivanja premoga in proizvodnje električne energije na temelju cen, ki zagotavljajo 
zanesljivo obratovanje rudnika in optimalno proizvodnjo električne energije. Poleg tega je 
potrebno za del proizvedene električne energije zagotoviti po letu 2007 prednostno dispečiranje. 
 
Ob zmanjševanju potrošnje premoga pa je predvideno bistveno povečanje potrošnje 
zemeljskega plina za proizvodnjo električne energije. Predvidena potrošnja zemeljskega plina 
se bo s sedanjih 9,3 mio Sm3 povečala na 141 mio Sm3  v letu 2010 in 395 mio Sm3 v letu 2015. 
 
Z dolgoročnimi pogodbami je zagotovljena oskrba z zemeljskim plinom porabnikov v Sloveniji 
do konca leta 2007. Z zamenjavo premoga z zemeljskim plinom za proizvodnjo električne 
energije se bo uvozna odvisnost RS bistveno povečala. Zato bo potrebno zagotoviti dolgoročno 
zanesljivost oskrbe z zemeljski plinom preko povezav z državami EU in dobavitelji zemeljskega 
plina izven EU. 
 
Zaradi spremembe v strukturi goriv predvideva se do leta 2015 zmanjšanje emisij CO2, 1,1% na 
letni ravni v sektorju energetike (transformacije). Emisije SO2 in NOx se bodo prav tako 
zmanjšale. 
 
Nove plinsko parne elektrarne so predvidene na lokacijah obstoječih energetskih objektov, ki se 
bodo nadomestili z novimi tehnologijami in večjo električno močjo. Poleg tega so za nove 
objekte predvidene tudi obstoječe industrijske lokacije, kjer je prišlo do zmanjšanja ali 
zaustavitve proizvodnje, lokacije pa so povezane z elektroenergetskim omrežjem. Predvideno je 
tudi povečanje deleža SPTE do leta 2010 glede na leto 2002. 
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2.1.2.3 Termoelektrarne – toplarne  
 
Edina večja termoelektrarna toplarna v R Sloveniji je Termoelektrarna toplarna Ljubljana (TE-
TOL), ki predstavlja osnovni energetski vir sistema daljinskega ogrevanja Ljubljane. 
 
V ReNEP ni obravnavana posebej. V podatkih, ki so v poglavju 2.1.2 navedeni za 
termoelektrarne je vključena tudi TE-TOL. 
 
2.1.2.4 Nuklearna elektrarna  
 
Jedrska energija je leta 2001 v primarni rabi energije predstavljala 19,1%. Z uveljavitvijo 
pogodbe med vlado R Slovenije in vlado R Hrvatske v letu 2003 o ureditvi statusnih in drugih 
pravnih razmerij v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) se 50% proizvedene električne energije 
dobavlja hrvaškemu elektrogospodarstvu. NEK je v solastništvu ELES GEN in hrvaške 
elektroprivrede (HEP) v enakih deležih. 
 
Dolgoročno ohranjanje proizvodnje električne energije v NEK ostaja mehanizem za doseganje 
zanesljive oskrbe z energijo tudi v prihodnje. Poleg tega je proizvodnja električne energije v 
NEK pomembna tudi s stališča omejevanja emisij TGP. Zaradi diverzifikacije virov energije je 
smiselno, da se delež električne energije iz NEK ohrani približno na sedanjem nivoju. Električna 
energija iz NEK je cenovno ugodna, zato njena prisotnost na slovenskem trgu izboljšuje 
konkurenčnost na strani ponudbe električne energije. S tem se posredno povečuje tudi 
konkurenčnost slovenske industrije. 
 
Za varno in zanesljivo delovanje NEK tudi v prihodnje je potrebno: 
• kontinuirano uveljavljanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje jedrske varnosti elektrarne, 

zagotavljanje neodvisnega nadzora nad obratovanjem in ustrezno informiranje javnosti in 
• s sistematičnimi analizami proučiti možnost za podaljšanje življenjske dobe NEK, (z 

analizami začeti najkasneje 2008 in do 2012 sprejeti odločitev). 
 
2.1.3 Energetski objekti za prenos in distribucijo električne energije  
 
Energetski objekti za prenos in distribucijo električne energije so daljnovodi 110 kV, 220 kV, 
400 kV napetostnega nivoja ter razdelilno transformatorske postaje istega napetostnega nivoja. 
Medsebojno so povezane v tesno povezan in odvisen sistem. Sistem se bo moral dinamično 
prilagajati novim proizvodnih virom, opuščanju starih proizvodnih virov, prenesti predvideno rast 
porabe električne energije in morebitne tranzite energije preko Slovenskega ozemlja. 
 
Zanesljivo in kakovostno delovanje Slovenskega elektroenergetskega omrežja se bo izkazalo 
skozi: 

• zanesljivo, kakovostno in zadostno oskrbo porabnikov in proizvajalcev, 
• zanesljivo povezavo s sosednjimi elektroenergetskimi sistemi, 
• zadostitvi raznovrstnih kriterijev do žive in nežive narave ter obvladovanje njihovih 

vplivov v prostoru,  
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• omogočanje enakopravnega dostopa do omrežja ter  
• ekonomsko-tehnično učinkovitem obratovanju. 

 
Zanesljivo in kakovostno obratovanje energetskih omrežij se zagotavlja z načrtovanjem, 
gradnjo, vzdrževanjem in obratovanjem omrežij v skladu s predpisi in stanjem tehnike, 
spodbujanjem tehnoloških rešitev, ki opredeljujejo gradnjo omrežij, kakovostnimi sistemi 
nadzora in vodenja, dvigovanjem znanja kadra in stalnim notranjim in zunanjim nadzorom. 
 
Strategija prostorskega razvoja Slovenije na področju razvoja energetske infrastrukture 
spodbuja maksimalno izkoriščanje energetskih lokacij in združevanje energetskih koridorjev ter, 
kjer je to mogoče, združevanje energetskih in prometnih koridorjev. 
 
2.1.4 Energetski objekti plinskega gospodarstva 
 
Poraba zemeljskega plina narašča najhitreje med vsemi energenti v projekciji in se v obdobju 
od leta 2000 do 2015 poveča za skoraj 70% (3,4% letno). Po sektorjih je trend rasti zaradi 
proizvodnje električne energije v plinskih elektrarnah najvišji v energetiki (skoraj štirikratna 
sedanja poraba), glede na sedanjo porabo je občuten porast za več kot 80% v široki potrošnji, 
okrog 12% pa se poveča poraba v industriji5). 
 
2.1.5 Lokalna energetika 
 
Kogeneracija v industriji in komunalnih sistemih 
 
SPTE (krajše soproizvodnja) v bližini uporabnikov je z vidika skupnega izkoristka nedvomno 
najboljša oblika izkoriščanja in pretvorbe energije. V slovenski industriji, javnem sektorju in 
sektorju daljinskega ogrevanja je inštaliranih približno 40 postrojev soproizvodnje. V nekaterih 
sta dva ali trije plinski motorji oziroma parne turbine, tako da je skupno število naprav za 
soproizvodnjo več kot 50. Skupna inštalirana električna moč teh naprav je 250 MW, letna 
proizvodnja električne energije (na pragu) znaša 810 GWh, od tega 310 GWh samo v 
industrijskih soproizvodnjah. Letna proizvodnja električne energije v soproizvodnji v sistemih 
daljinskega ogrevanja brez upoštevanja deleža TE-TOL je skoraj 90 GWh. 
 
Za potrebe daljinskega ogrevanja se proizvaja toplota v soproizvodnji v Ljubljani (premog in 
zemeljski plin), Mariboru, na Ravnah, Jesenicah in Hrastniku (zemeljski plin). 
 
V projekcijah dolgoročne energetske bilance je poleg ukrepov URE in rabe OVE kot 
predpostavka uporabljen tudi intenziven razvoj soproizvodnje. Intenziven razvoj lokalne 
energetske oskrbe predvideva pri soproizvodnji do leta 2015 realizacijo dobrih 20% 
energetskega potenciala za SPTE v industriji in sistemih daljinskega ogrevanja (približno 
60 MWe), z letno proizvodnjo električne energije približno 550 GWh. V te ocene niso vključene 
toplarne, večje od 10 MW. 

                                                 
5) Večina dodatne porabe novih postrojev plinske soproizvodnje je vključena v energetiko. 
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EU je sprejela posebno Strategijo za promocijo SPTE in odstranitev ovir za njen razvoj. V 
strategiji postavlja cilj podvojitve deleža električne energije iz SPTE v celotni EU do leta 2010, in 
sicer z 9% na 18%. Članicam EU se priporoča priprava nacionalnih strategij razvoja SPTE. 
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2.2 ODLOK O STRATEGIJI PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE 
 
2.2.1 Uvod 
 
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS) (Ur. list 76/04) [26] je temeljni 
državni dokument, ki določa zasnovo urejanja prostora, njegovo rabo in varstvo. 
 
Prostorska strategija skladno s cilji prostorskega razvoja Slovenije opredeljuje zasnovo 
bodočega prostorskega razvoja in prioritete ter usmeritve za njegovo doseganje. Prioritete v 
zasnovi so med drugimi tudi enakovredna vključenost Slovenije v evropski prostor, regionalni 
prostorski razvoj ter izgradnja gospodarske javne infrastrukture. 
 
Prostorska strategija določa usmeritve za razvoj posameznih prostorskih sistemov na regionalni 
in lokalni ravni. Tako so za razvoj gospodarske javne infrastrukture podane usmeritve za razvoj 
prometne, telekomunikacijske in energetske infrastrukture, usmeritve za ravnanje z odpadki, 
i.t.n. 
 
2.2.2 Proizvodnja električne energije 
 
Pri proizvodnji električne energije je treba ohraniti razmerja med različnimi viri primarne energije 
oz. jih povečati v prid OVE. Zaradi zastarelosti mora biti dana prioriteta obnovi in ekološki 
sanaciji oz. nadomeščanju obstoječih proizvodnih enot. 
 
Proizvodnja električne energije se prvenstveno ohranja v obstoječih HE na reki Dravi, Savi in 
Soči, ki se jih z ustreznim vzdrževanjem, saniranjem, posodabljanjem in optimiranjem izrabe 
energetskega potenciala, prilagaja potrebam EES. Gradnja novih HE se načrtuje na reki Savi, 
preveri se pa hidroenergetska izraba zgornjega dela reke Mure. Za proizvodnjo vršne energije 
se preveri izgradnja črpalnih HE ob rekah Dravi, Savi in Soči. 
 
Pri obstoječih TE bo prioriteta nadomeščanje obstoječih agregatov, ki jim bo potekla življenjska 
doba, z agregati na čistejša goriva. Nove TE se načrtuje na lokacijah ob obstoječih TE, v bližini 
ali ob razpoložljivih energetskih vodih in v okviru industrijskih kompleksov s primerno 
infrastrukturo in prostorskimi možnostmi. Načrtovanje novih TE bo usmerjeno na rabo 
zemeljskega plina, medtem ko nove TE na premog v prihodnosti niso predvidene [26]. 
 
V okviru učinkovite rabe fosilnih goriv je potrebno dati prednost SPTE. Pri vseh novogradnjah in 
pri obstoječih TE ter pri vseh večjih kotlovnicah za daljinsko ogrevanje je potrebno preveriti 
možnost SPTE. 
 
NEK ostaja v obratovanju, z modernizacijo in revitalizacijo se ohranja njeno varno delovanje in 
se ustvarjajo pogoji za morebitno podaljšanje življenjske dobe. 
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2.2.3 Prenos in distribucija 
 
Pri prenosnem in distribucijskem elektroenergetskem omrežju je potrebno poleg obnove in 
sanacije dograditi omrežje, zgraditi in okrepiti interkonekcijske povezave s sosednjimi državami, 
predvsem z Madžarsko in Italijo ter izvesti prehod z 220 kV omrežja na 400 kV napetostni nivo. 
Obstoječe trase in infrastrukturne koridorje je potrebno maksimalno izkoristiti, nove pa 
načrtovati tam, kjer ni drugih možnih rešitev. 
 
Sistem prenosnega omrežja napetosti 110 kV in več je potrebno načrtovati in dograjevati tako, 
da omogoča vključitev novih proizvodnih virov in skupaj z distribucijskim omrežjem zagotavlja 
stabilno, zanesljivo in kvalitetno oskrbo porabnikov. 
 
Elektroenergetske koridorje je potrebno čim več združevati s koridorji ostale energetske in 
druge infrastrukture. Na pozidanih območjih oz. stanovanjskih območjih in na območjih kulturne 
dediščine dati prednost kabelski izvedbi. 
 
2.2.4 Plinovodni sistem 
 
Sistem oskrbe z zemeljskim plinom zajema proizvodnjo, prenos, distribucijo in skladiščenje 
zemeljskega plina. V Sloveniji je proizvodnja zanemarljiva zato bo oskrba tudi v bodoče odvisna 
od virov iz različnih držav. 
 
Za zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe OdSPRS predvideva povečanje pretočne 
fleksibilnost in izgradnjo dodatnih plinovodov in plinovodnih zank. 
 
Obstoječ plinovodni sistem bo treba dograditi in okrepiti tako, da bo omogočal zadostno 
razpoložljivost zemeljskega plina na lokacijah, kjer se, v skladu z razvojem poselitve in 
gospodarstva, načrtuje njegova povečana raba. 
 
Za pokrivanje neenakomerne porabe in sezonskih nihanj je potrebno zagotovoti skladiščne 
prostore za zemeljski plin. Do izgradnje lastnega skladišča se le-tisti zagotovijo v sosednjih 
državah. 
 
Koridorje za umeščanje plinovodov za potrebe vključevanja Slovenije v evropske energetske 
integracije je potrebno načrtovati tako, da se zagotovi maksimalno funkcionalno navezavo na 
slovensko energetsko in urbano omrežje, upoštevajoč obstoječe infrastrukturne koridorje. 
 
2.2.5 Komunalna energetika 
 
Komunalna energetika zajema oskrbo naselij s toploto, zemeljskim plinom in tekočim naftnim 
plinom po lokalnem distribucijskem omrežju. Načrtovanje lokalne energetike je v pristojnosti 
lokalnih skupnosti. 
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Mesta in lokalne skupnosti morajo izdelati in sprejeti energetske zasnove, ki omogočajo 
energetsko varčno ter učinkovito rabo energije z upoštevanjem možnosti rabe lokalnih OVE. 
 
Pri vseh obstoječih in novo načrtovanih kotlovnicah za daljinsko ogrevanje je treba preveriti 
možnosti SPTE. 
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2.3 OCENA USTREZNOSTI PROIZVODNIH VIROV ELEKTRIČNE 
ENERGIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI 

 
Ocena ustreznosti proizvodnih virov električne energije v Republiki Sloveniji [22] obravnava 
razmere na področju proizvodnje električne energije. Podana je metodologija spremljanja 
zanesljivosti oskrbe z električno energijo v RS, kot jo zahteva 4. člen Direktive 2003/54/EC. Na 
podlagi izbranih metodoloških pristopov spremljanja zanesljivosti oskrbe so podani izračuni za 
obdobje med letoma 2004 in 2008 vključno z analizo preteklega obdobja z vsemi relevantnimi 
parametri. 
 
Pregled stanja oskrbe z električno energijo je bil izdelan za dvema variantama dinamike rasti 
porabe (minimalna in maksimalna) in za različne hidrologije. Rezultati so pokazali, da je 
potrebno pri načrtovanju in izvajanju postopkov za zagotovitev zanesljive oskrbe z električno 
energijo upoštevati: 
 
- predvidena bilanca proizvodnje in porabe električne energije je po letu 2003 negativna, 

primanjkljaj pa hitro narašča po obeh scenarijih porabe, uvoz pa znaša ca 20% celotnega 
odjema, 

- prenosno omrežje omogoča uvoz, vendar je viškov električne energije v Evropi vedno manj 
- tveganje nepokrivanja porabe LOLE6) po obeh scenarijih dinamike rasti porabe s stališča 

proizvodnih zmogljivosti to potrjuje, saj število nepokritih ur porabe presega mejo 
ca 10 h/leto; stanje je sprejemljivo le pri sorazmerno velikem uvozu električne energije 

- stanje EES je kritično tudi glede moči, saj razmerje med celotno inštalirano močjo in konico 
porabe po letu 2004 pade na 1,22 

- OVE (brez upoštevanja hidroenergije) po programu ReNEP do leta 2010 bistveno ne 
prispevajo k pokrivanju potreb po električni energiji 

- vlaganja v učinkovito rabo električne energije ne dajejo zaznavnih rezultatov; 
- predstavljeno stanje oskrbe zahteva sprejem odločitve o izvajanju sistemskih ukrepov na 

ravni države, ker trg ne zagotavlja ustreznih signalov za izgradnjo novih in/ali ustreznih 
proizvodnih virov 

 
Na podlagi omenjenih rezultatov sledi, da bi Slovenija morala sprožiti proces rezervacij prostora 
za nove energetske zmogljivosti, kot je to izvedla za avtoceste in pri zaščiti prostora z Naturo 
2000. 
 
Dokument [22] vključuje tudi analizo zadoščanja potreb po električni energiji z dvema 
variantama dinamike rasti. Ta izhodišča so bila uporabljena za določitev potreb po električni 
energiji do leta 2015, kar je detajlneje predstavljeno v poglavju 4. 
 

                                                 
6) LOLE (»Loss of Load Expectation«) je kazalec, ki se največkrat uporablja pri ocenah trenutnega in bodočega 
stanja oskrbe z električno energijo. Pričakovani izpad pokrivanja porabe ali verjetnost nepokrivanja porabe 
predstavlja verjetnost, da domače proizvodne zmogljivosti z upoštevanjem energije iz tujine ne bodo zadostovale za 
celotno porabo v sistemu. 
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2.4 OPERATIVNI PROGRAM ZMANJŠEVANJA EMISIJ TGP 
 
Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov [29] izhaja iz Nacionalnega 
programa varstva okolja na področju varstva zraka in podnebja (Ur.l.RS, št. 83/99) in obvez iz 
Kjotskega protokola. 
 
S sprejemom Zakona o ratifikaciji Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o 
spremembi podnebja (Ur.l. RS, št. 60/02) je omejevanje emisij TGP plinov v Sloveniji dobilo 
zakonsko osnovo in konkretne cilje. 
 
Kjotski protokol opredeljuje količinsko in časovno zmanjšanje oz. omejitev emisij TGP. Pri tem 
obravnava vsa področja, tudi promet, industrijo, kmetijstvo, i.t.n. vendar je pomemben del 
pričakovanega zmanjšanja emisij vezan na področje energetike. 
 
Slovenija je oktobra 1998 podpisala in julija 2002 tudi ratificirala Kjotski protokol, s katerim je 
prevzela obveznost 8% zmanjšanja emisij TGP v prvem ciljnem obdobju 2008-2012, glede na 
izhodiščno leto 1986. Leta 1986 je emisija TGP v Sloveniji bila najvišja in je znašala 
20 mio ton ekvivalenta CO2 (CO2ekv)7). 8% znižanje emisij pomeni, da Slovenija v obdobju 2008-
2012 v povprečju ne bo smela preseči emisije 18,4 mio ton ekvivalenta CO2 [29]. 
 
Emisija TGP v energetiki je v letu 1986 znašala 15,142 mio ton ekvivalenta CO2 (od tega 
elektrarne 5,188 mio ton). Predvideno je, da se bo emisija TGP (predvsem CO2) iz elektrarn 
postopoma zniževala tako, da bo do leta 2005 dosežena letna emisija 5,57 mio ton, do leta 
2012 pa 4,291 mio ton (na strani 2-13 tabela 2.2.5-2). 
 
Podatki za izhodiščne emisije po Kjotskem protokolu in predvidevanja o rasti emisij do ciljnega 
obdobja (2008-2012) brez dodatnih ukrepov prikazuje tabela 2.2.5-1. 
 

 Emisije TGP [1.000 t ekv.CO2/leto] 

 1986 

(bazno leto)

1999 2005 2008 2010 2012 Povprečje 

(2008-2012) 

Elektrarne 5.556 4.221 5.593 5.046 5.091 5.079 5.074

TE in toplarne 836 832 844 830 825 855 836

Toplarne (DO kotlovnice in SPTE) 170 167 204 206 206 205 206

Industrija 3.899 2.219 2.153 2.209 2.269 2.224 2.238

Tabela 2.2.5-1: Podatki za izhodiščne emisije po Kjotskem protokolu in predvidevanja o rasti 
emisij do ciljnega obdobja (2008 -2012) brez dodatnih ukrepov 

 
                                                 
7) Po Kjotskem protokolu je treba zmanjšati emisije za naslednje TGP: ogljikov dioksid (CO2), metan (CH4), didušikov 
oksid (N2O) in žveplov heksafluorid (SF6) ter za skupine plinov: fluorirane ogljikovodike (HFC-je) in perfluorirane 
ogljikovodike (PFC-je). 
Izhodiščno leto, v primerjavi s katerim je treba zmanjšati emisije CO2, CH4 in N2O je za Slovenijo leto 1986, ko so bile 
emisije največje. Za sintetične pline (SF6, HFC in PFC) je leto 1995. Emisije drugih TGP se glede na različne 
toplogredne učinke evidentirajo z upoštevanjem primerjave z učinkom CO2 (ekvivalent CO2) po metodi IPCC. 
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Podatki za izhodiščne emisije po Kjotskem protokolu in predvidevanja o rasti emisij do ciljnega 
obdobja (2008 -2012) z dodatnimi ukrepi prikazuje Tabela 2.2.5-2. 
 

 Emisije TGP [1.000 t ekv.CO2/leto] 

 1986 

(bazno leto)

2005 2008 2010 2012 Povprečje 

(2008-2012)

Elektrarne 5.556 5.570 4.646 4.763 4.291 4.586

TE in toplarne 836 836 736 736 780 749

Toplarne (DO kotlovnice in SPTE) 170 212 220 223 212 219

Industrija 3.899 2.131 2.174 2.222 2.176 2.194

Tabela 2.2.5-2: Podatki za izhodiščne emisije po Kjotskem protokolu in predvidevanja o rasti 
emisij do ciljnega obdobja (2008 -2012) z dodatnimi ukrepi 
 
Kjotski protokol predvideva kot dopolnilo k domačim ukrepom mehanizme8), ki so namenjeni 
doseganju ciljev protokola z manjšimi skupnimi stroški. 
 
Trgovanje z emisijami je mehanizem, ki ga vsaka članica EU mora predvideti. Direktiva o 
trgovanju z emisijami [5] je bila sprejeta leta 2003. Odvisno od učinkovitosti izvajanja in stroškov 
domačih ukrepov gre za trgovanje s pravicami emitiranja CO2 (osnovna enota trgovanja je 
1 t ekv CO2). Subjekti, ki bi imeli velike stroške zmanjševanja emisij, so zainteresirani za nakup 
dodatnih pravic za emitiranje, subjekti, ki bodo lahko zmanjšali emisije z nižjimi stroški, bodo 
take pravice pripravljeni odprodati. S tem se bo tudi oblikovala "cena pravic emitiranja TGP". 
Pravica emitiranja TGP bo podeljena v obliki emisijskih kuponov (emission allowances). 
 
Obveznost upravljavca naprav, ki povzroča emisije TGP, je da izdajalcu emisijskih kuponov v 
zakonsko določenem roku preda tako količino emisijskih kuponov, da bo njihov ekvivalent CO2 
enak količini TGP, ki jih je naprava v preteklem letu izpustila v ozračje. Če te zakonske 
obveznosti ne izpolni, mora plačati za to predpisano višino kazni. 
 
Vlada pripravi predlog državnega načrta razdelitve emisijskih kuponov, ki jih v določenem 
časovnem obdobju namerava razdeliti posameznim upravljavcem naprav in, ki morajo pred 
začetkom obratovanja pridobiti dovoljenje za izpuščanje TGP. Predlog omenjenega državnega 
načrta Vlada objavi v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu ter ga posreduje 
Evropski komisiji v odobritev. Vlada lahko načrt sprejme šele, ko ga odobri Komisija EU. 
 
EU in nekatere države podpisnice protokola so se odločile, da vzpostavijo interno shemo 
trgovanja z emisijami in začnejo delovati prej (t.i. poskusno obdobje: 2005-2007). Globalno 
trgovanje je predvideno šele v kontrolnem obdobju 2008-2012. Namen predčasnega trgovanja 
je, da se s preizkusom sistema podpre izvajanje obveznosti Kjotskega protokola, vključno z 

                                                 
8) Mehanizem trgovanja z emisijami (Emission Allowance Trading), mehanizem skupnega izvajanja projektov 
zmanjševanja emisij (Joint Implementation, JI) in mehanizem čistega razvoja (Clean Development 
Mechanism, CDM). 
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doseganjem zahtevanih vmesnih učinkov ("viden napredek" do leta 2005), ter pripravijo 
gospodarski subjekti na poslovanje v razmerah upoštevanja kjotskih obveznosti. 
 
Operativni program ne predvideva, da bi Slovenija znaten del svojih kjotskih obveznosti 
izpolnjevala z nakupom pravic emitiranja TGP, ker so na razpolago številni domači ukrepi za 
dosego ciljev protokola ob zmernih stroških. Zato bo izvedba zahtevanih ukrepov eden od 
ključnih kriterijev pri odločitvi o razdelitvi kuponov. 
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2.5 ODLOK O DRŽAVNEM NAČRTU RAZDELITVE EMISIJSKIH 
KUPONOV ZA OBDOBJE 2005 DO 2007 

 
2.5.1 Uvod 
 
Odlok o državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 2005-2007 (Ur.l.RS, 
št. 112/04, Ur.l.RS, št. 53/05) [24], [25] navaja, da so emisije TGP v Sloveniji v letu 1986 bile 
najvišje in so znašale 20,601 Mt CO2ekv. V skladu s Kjotskim protokolom emisije TGP v obdobju 
2008-2012 v povprečju ne bodo smele preseči 18,953 Mt CO2ekv/leto (vključno s ponori). 
 
Emisijsko trgovanje je le eden izmed instrumentov, ki lahko učinkovito prispeva k doseganju 
tega cilja in je osnovano na podlagi direktive 2003/87/EC [5]. To je trgovanje na območju 
Evropske unije in kot tako pokriva emisije iz naprav oziroma aktivnosti, ki so opredeljene v 
ankesu I direktive [5]. V skladu z direktivo [5] mora vsaka država članica za vsako trgovalno 
obdobje izdelati državni načrt, ki vsebuje objektivna merila za razdelitev emisijskih kuponov, 
vključno s tistimi, ki so podana v aneksu III direktive [5]. Po predložitvi državnega načrta bo 
Komisija EU odobrila vsak posamezni državni načrt. Komisija lahko zavrne tiste dele 
posameznega načrta, ki niso v skladu z direktivo [5], hkrati pa lahko predlaga ustrezne rešitve 
za odpravo teh neskladnosti. S strani Komisije potrjen državni načrt je osnova za sprejem 
končnih odločitev posamezne države članice v zvezi z razdelitvijo emisijskih kuponov. 
 
2.5.2 Povzetek Državnega načrta razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 2005 

do 2007 
 
Državni načrt razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 2005-2007 [24], [25] je državni načrt 
razdelitve emisijskih kuponov za upravljavce naprav, ki bodo sodelovale v prvem trgovalnem 
obdobju (2005-2007) emisijskega trgovanja znotraj Evropske unije. 
 
Z državnim načrtom je določena celotna količina emisijskih kuponov, ki bodo v R Sloveniji 
razdeljeni za obdobje 2005-2007, in le-ta znaša 26.275.9699) t CO2 (1 kupon = 1 tona CO2). 
 
Razdelitev emisijskih kuponov vključuje razdelitev na sektorskem nivoju (»termo-energetika« in 
»industrija«) in nadalje na nivoju posameznih naprav10) znotraj posameznega sektorja. 
 
V državni načrt so vključene vse naprave skladno z aneksom I direktive 2003/87/EC [5] ter 
dodatno naprave iz dejavnosti energetike z vhodno toplotno močjo med 15 in 20 MW. Vključitev 
tudi teh, manjših naprav v emisijsko trgovanje, bo pomenilo pravičnejše okoliščine za vse, saj bi 
v primeru neudeležbe v trgovanju z emisijskimi kuponi bili zavezani plačilu CO2 takse (skladno z 
slovensko zakonodajo), to pa bi na nek način lahko pomenilo zanje neenak položaj v primerjavi 
z napravami iz tistih držav, kjer CO2 takse nimajo. 
 

                                                 
9) Celotne emisije (samo CO2) v RS v obdobju 2005-2007 so ocenjene na 47,23817 Mt CO2 –emisijski kuponi 
predstavljajo približno 56% le-teh. 
10) Državni načrt vključuje skupaj 94 naprav. 
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Metoda razdeljevanja kuponov je različna za vsak sektor: 
 
• termo-energetika: razdelitev na podlagi napovedi emisij skladno z Operativnim 

programom zmanjševanja emisij TGP (metoda projekcij emisij) 
• industrija: razdelitev na podlagi kombinacije primerjave z najboljšimi razpoložljivimi 

tehnikami (metoda »BAT-benchmarking«; BAT-Best Available Techniques) in 
zgodovinskih emisij (metoda »grandfathering« oz.»dedovanje«). 

 
Razdelitev kuponov temelji na največjih letnih emisijah v obdobju 1999-2002. 
 
Obstoječim napravam je dodeljeno 99,24% (26.075.969 t CO2) emisijskih kuponov (v treh letnih 
obrokih), preostalih 0,76% (200.000 t CO2) emisijskih kuponov je rezerva za nove naprave11). 
 
Celotna količina emisijskih kuponov je razdeljena brezplačno. Izjema so preostanki kuponov iz 
rezerve za nove naprave, ki ne bodo razdeljeni novim napravam. Vsi neporabljeni (po 
28.02.2007) kuponi bodo prodani na dražbi ob koncu obdobja 2005-2007 oz. njihov prenos v 
trgovalno obdobje 2008-2012 ne bo mogoč. 
 
Če obratovanje naprave dokončno preneha v letu 2005 oz. 2006, potem lahko upravljavec 
prosto razpolaga le še z emisijskimi kuponi, ki jih je prejel za leto v katerem je naprava 
prenehala obratovati. Emisijski kuponi, ki so bili dodeljeni za preostala leta do konca obdobja 
2006 oz. 2007, bodo preneseni v rezervo za nove naprave. 
 
Formula razdelitve kuponov v državnem načrtu delno upošteva tako t.i. zgodnje ukrepanje12) 
(izhodišče 1999-2002, BREF dokumenti) kot tudi čiste tehnologije13) (SPTE). 
 
Seznam naprav sektorja termoelektrarn in industrije in osnovne značilnosti glede števila 
dodeljenih emisijskih kuponov za obdobje 2005-2007 prikazuje tabela 2.5.2-1 in tabela 2.5.2-2. 
 
Emisijske faktorje za različna goriva sektorja termoenergetike prikazuje tabela 2.5.2-3. 
 

                                                 
11) Nova naprava pomeni: nova naprava, zamenjava obstoječe naprave z novo ali pa povečanje (rekonstrukcija) 

obstoječe naprave. 
12) Zgodnji ukrepi vključujejo načrtno delovanje, ki je zmanjšalo emisije TGP še pred objavo državnega načrta. Ukrepi 
zmanjševanja emisij, ki so posledica upoštevanja zakonodajnih obveznosti oz. neobstoja ustrezne zakonodaje, niso 
opredeljeni kot zgodnji ukrepi. 
13) Uvajanje emisijskega trgovanja bo samo po sebi delovalo vzpodbudno na uporabo čistih oz.energetsko 
učinkovitih tehnologij. Vse naprave za SPTE bodo ob začetni razdelitvi emisijskih kuponov prejele »SPTE bonus « za 
proizvodnjo električne energije, kar bo zanje pomenilo rahlo prednost v primerjavi s tehnologijami z relativno nižjim 
izkoristkom pri pretvorbi energij. SPTE z visokim izkoristkom je v slovenski zakonodaji opredeljena skladno z novo 
Direktivo o promociji soproizvodnje (2004/8/EC) [6]. 
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Tabela 2.5.2-1: Seznam naprav sektorja termoelektrarn, izhodiščne emisije naprav ter število dodeljenih emisijskih kuponov 

ET Ime naprave Naslov Št. dodeljenih emis. kuponov glede na rabo goriv Izhodiščna emisija CO2 

id.št.     2005 2006 2007 Skupno t CO2 leto 

GHG-01 Javno podjetje energetika Ljubljana, d.o.o. Verovškova 70, 1000 Ljubljana 48.845 46.888 44.930 140.663 48.845 1999 
GHG-02 Javno podjetje toplotna oskrba Maribor, d.o.o. Jadranska cesta 28, 2000 Maribor 33.100 32.021 30.943 96.064 33.100 1999 
GHG-03 Termoelektrarna Brestanica, d.o.o. Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica 86.320 82.878 79.436 248.634 86.320 2002 
GHG-04 Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o. Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj 4.740.366 4.465.271 4.190.176 13.395.813 4.740.366 2002 
GHG-05 Termoelektrarna-toplarna Ljubljana, d.o.o. Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana 836.237 802.940 769.642 2.408.819 836.237 1999 
GHG-06 Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o. Ob železnici 27, 1420 Trbovlje 743.260 713.675 684.089 2.141.024 743.260 2002 

  Skupaj: 6.488.128 6.143.673 5.799.216 18.431.017 6.488.128  

 
Tabela 2.5.2-2:Seznam naprav sektorja industrije, izhodiščne emisije naprav ter število dodeljenih emisijskih kuponov 

ET Ime naprave Naslov Št. dodeljenih emis. kuponov glede na rabo goriv Izhodiščna emisija CO2 

id.št.     2005 2006 2007 Skupno t CO2 leto 

GHG-10 
Salonit Anhovo, industrija gradbenega 
materiala, d.d. 

Vojkova 1, 5210 Deskle 
 163.146 154.674 146.202 464.022 162.437 2001 

GHG-26 
Vipap Videm Krško, Proizvodnja papirja in 
celuloze, d.d. 

Tovarniška ulica 18, 8270 Krško 
261.734 248.142 234.551 744.427 259.514 1999 

GHG-27 Količevo karton, Proizvodnja kartona, d.o.o. Papirniška cesta 1, 1230 Domžale 73.700 69.873 66.046 209.619 70.920 2000 
GHG-69 Sava Tires, d.o.o. Škofjeloška cesta 6, 4501 Kranj 44.197 41.902 39.607 125.706 43.843 2001 

  Skupaj: 542.777 514.591 486.406 1.543.774 536.714  

 
Tabela 2.5.2-3: Emisijski faktorji (sektor termoenergetika) 

  1999   2000   2001   2002  

Vrsta goriva [MJ/kg] [t CO2/TJ] [kg/kg] [MJ/kg] [t CO2/TJ] [kg/kg] [MJ/kg] [t CO2/TJ] [kg/kg] [MJ/kg] [t CO2/TJ] [kg/kg] 

Lignit 9,69 98,08 0,950 10,17 100,51 1,022 10,66 104,58 1,115 10,35 103,33 1,069 

Indonezijski premog 21,00 99,20 2,083 21,00 99,20 2,083 21,00 99,20 2,083 21,00 99,20 2,083 

ELKO 41,90 73,30 2,641*) 41,90 73,30 2,641*) 41,90 73,30 2,641*) 41,90 73,30 2,641*) 

Zemeljski plin 34,08 55,00 1,874**) 34,08 55,00 1,874**) 34,08 55,00 1,874**) 34,08 55,00 1,874**) 
*) [kgCO2/l] 
**) [kg CO2/Sm3] 



Št. dokumentacije: EIRN---2X/01 2-18/175 

  

Datoteka: EIRN_WEB.doc - I  Id.oznaka:  EIRN---0X0002 
Objekt: INDIKATIVNI RAZVOJNI NAČRT Datum:  September 2005 

Rezerva za nove naprave je določena na podlagi ocene realnega potenciala novih naprav v tem 
obdobju. Napovedi obstoječih upravljavcev kažejo celo na večjo številko. 
 
Kriteriji za razdeljevanje emisijskih kuponov iz rezerve za nove naprave so: 
 
- Datum vložitve popolne vloge in razdeljevanje po načelu »kdor prvi pride, prvi dobi«. 
- Nove naprave morajo biti v skladu z BAT standardi, določenimi v tehničnih specifikacijah za 

tehnologije trajnostnega razvoja, ki jih za posamezno vrsto industrijskih naprav izdaja v 
imenu in po pooblastilu Komisije EU European IPPC Bureau (BREF dokumenti). 

- Projekcijske emisije, glede na pričakovano proizvodnjo, specifično porabo energije in 
primerljive BAT standarde (kjer je to možno upoštevati). 

- Največja letna količina emisijskih kuponov, ki se lahko podeli posameznem upravljavcu nove 
naprave znaša 1/15 celotne rezerve za nove naprave. 

- Formula za razdelitev kuponov za nove naprave za primer emisij iz rabe goriv14) se glasi: 

IA – razdelitev na nivoju naprave 
APE – projekcijske emisije (skladno z BAT standardi) 
 
V primeru, da gre za zamenjavo obstoječe naprave z novo upravljavec emisijske kupone, 
pridobljene za obstoječo napravo obdrži, novi kuponi pa se razdelijo za povečan obseg emisij 
po omenjeni formuli. Za zamenjavo obstoječe z novo napravo se šteje gradnja nove naprave na 
novi lokaciji, če upravljavec nove naprave predloži dokazilo o odstranitvi obstoječe naprave, 
rekonstrukcija ali nadomestna gradnja. V primeru, če ministrstvo na podlagi določb ZVO-1 [72] 
dovoljenje za izpuščanje TGP za obstoječo napravo spremeni zaradi spremembe firme ali 
sedeža upravljavca naprave ali lastnika, se takšna naprava ne šteje za novo. 
 
Odločitev o dodelitvi emisijskih kuponov za nove naprave: 
 
- Upravljavec nove naprave, ki ima za novo napravo pravnomočno dovoljenje o izpuščanju 

TGP po predpisih o varstvu okolja in pravnomočno uporabno dovoljenje po predpisih o 
graditvi objektov, zaprosi ministrstvo za dodelitev kuponov iz rezerve z vlogo. V primeru, če 
je nova naprava za SPTE, mora imeti njen upravljavec tudi dokazilo o pridobljenem statusu 
kvalificiranega proizvajalca električne energije. 

- Upravljavec mora k vlogi priložiti podatke o predvidenem začetku obratovanja naprave in 
primerjalno oceno skladnosti nove naprave z BAT standardi. Če primerjalni BAT standardi 
ne obstajajo mora upravljavec na podlagi ustrezne dokumentacije prikazati energetsko 
učinkovitost naprave. 

- Ministrstvo pri odločitvi o količini emisijskih kuponov za novo napravo uporabi podatke o 
datumu vložitve popolne vloge in kriterij skladnosti po BAT in podatke iz vloge za pridobitev 
dovoljenja za izpuščanje TGP. 

                                                 
14) V tej nalogi emisije iz procesov ne obravnavamo. 

APEIA *8,0=
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- Ministrstvo izda odločbo o razdelitvi emisijskih kuponov najkasneje v dveh mesecih od 
prejema popolne vloge 

- Emisijski kuponi za nove naprave se podelijo brezplačno. 
- Emisijski kuponi iz rezerve, ki do 28.2.2007 ne bodo razdeljeni, se prodajo na javni dražbi. 
 
Emisijski kuponi iz rezerve bodo dodeljeni samo tistim napravam, ki so popolnoma skladne z 
BAT. 
 
Načini ugotavljanja projekcijskih emisij (APE) po tipih naprav: 
 
• proizvodnja toplote (kotli): 

H2 – predvidena letna poraba toplotne energije na celotni napravi po vključitvi nove naprave 
H1 – letna poraba toplotne energije na celotni napravi pred vključitvijo nove naprave 
 
• soproizvodnja toplote in električne energije (SPTE): 
a) H2>H1 v primeru, kadar s SPTE delno ali v celoti pokrivamo povečano rabo toplotne energije 
na napravi: 

PEP - predvidena letna proizvodnja električne energije 
 
b) H2≤H1 v primeru, kadar s SPTE delno ali v celoti nadomeščamo rabo toplotne energije na 
napravi oz. tudi kadar gre za napravo, ki proizvaja samo električno energijo: 

 
 
 
 
 
 
 
 

)(*/22,0 12 HHkWhkgCOAPE toplote −=

PEPkWhkgCOHHkWhkgCOAPE elektriketoplote */25,0)(*/22,0 12 +−=

PEPkWhkgCOAPE elektrike */25,0=
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2.6 OPERATIVNI PROGRAM ZMANJŠEVANJA EMISIJ SNOVI V ZRAK 
IZ VELIKIH KURILNIH NAPRAV 

 
2.6.1 Uvod 
 
Göteborški protokol o zmanjševanju zakislevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona [53] 
obvezuje R Slovenijo do leta 2010 zmanjšati skupne letne emisije žveplovih oksidov na največ 
27 kt in dušikovih oksidov na 45 kt, upoštevaje vse vire onesnaževanja. 
 
Operativni program zmanjševanja emisij snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav15) je osnovni 
programski dokument, v katerem so podane omejitve in ukrepi upravljavcev naprav za: 
 
• zmanjševanje emisij žveplovih oksidov (SO2), dušikovih oksidov (NOx), ogljikovega 

monoksida (CO) in prahu iz starih16) in obstoječih17) velikih kurilnih naprav v R Sloveniji in 
• zagotavljanje da skupne letne množine emisij SO2, NOx, CO in prahu iz vseh naprav ne 

bodo presežene. 
 
Program omogoča usklajenost delovanja velikih kurilnih naprav z zahtevami Uredbe o emisiji 
snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav [56], (za obdobje 2004-2008) in Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta 2001/80/ES o omejevanju emisij določenih onesnaževal v zrak iz velikih 
kurilnih naprav - LCP Direktiva [2] (za obdobje po 2008)18) brez upoštevanja mejnih koncentracij 
onesnaževal v dimnih plinih. Kljub temu skupne letne množine emisij posameznih onesnaževal 
iz vseh naprav ne bodo smele presegati tistih, ki bi bile dosežene, če bi naprave upoštevale 
mejne emisijske koncentracije in povprečni volumski pretok dimnih plinov v obdobju 1996–2000. 
 
2.6.2 Povzetek programa zmanjševanja emisij snovi v zrak iz velikih kurilnih 

naprav 
 
Upravljavci starih in obstoječih velikih kurilnih naprav lahko po LCP Direktivi [2] izbirajo med 
tremi načini zagotavljanja skladnosti naprav z zahtevami uredbe [56], in sicer: 
 
I. Upoštevanje mejnih vrednosti emisij: 
Upravljavci naprav morajo najkasneje do 1.01.2008 prilagoditi koncentracije onesnaževal v 
dimnih plinih mejnim vrednostim iz uredbe [56]. 
 

                                                 
15) Velike kurilne naprave so naprave, namenjene proizvodnji energije z vhodno toplotno močjo večjo ali enako 
50 MW, pri katerih se uporablja z zgorevanjem goriv pridobljena toplota. Mednje se ne uvrščajo sežigalnice 
odpadkov, dizelski, bencinski in plinski motorji, velike kurilne naprave, pri katerih se produkti zgorevanja uporabljajo 
neposredno v proizvodnem procesu in obstoječe plinske turbine. 
16) Stara velika kurilna naprava je obstoječa velika kurilna naprava, ki je začela obratovati pred 1. julijem 1987; 
17) Obstoječa velika kurilna naprava je velika kurilna naprava, za katero je bilo pridobljeno dovoljenje za gradnjo pred 
27. novembrom 2002 in je začela poskusno obratovati najkasneje eno leto po tem datumu; 
18) Razen obstoječe velike kurilne naprave JPE pod zap. št. 16, glej stran 2-24 tabela 2.6.2-2, ki bo morala po letu 
2008 upoštevati mejne emisijske koncentracije 
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II. Omejeno obratovanje in dokončna zaustavitev - le za stare naprave: 
Upravljavec naprave se najkasneje do 30.06.2004 v pisni izjavi zaveže, da bo prenehal 
obratovati najkasneje s 1.01.2016, v obdobju med 1.01.2008 in 31.12.2015 pa skupno ne bo 
obratoval več kot 20.000 ur. Upravljavec vsako leto obratovanja predloži ministrstvu poročilo o 
času obratovanja naprave skladno s predpisi o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu. 
 
III. Vključitev v nacionalni program - le za stare naprave: 
Država sprejme program zmanjševanja emisij iz velikih kurilnih naprav, s katerim zagotovi, da 
njene skupne letne množine emisij SO2, NOx, CO in prahu (v t/leto) ne presegajo tistih, ki bi bile 
dosežene v primeru upoštevanja mejnih vrednosti emisij (v mg/mn

3) pomnoženih z letnimi 
povprečnimi volumskimi pretoki dimnih plinov (v mn

3/leto). Upravljavci naprav, vključenih v 
nacionalni program, morajo zagotavljati, da njihove kurilne naprave po posameznih obdobjih ne 
bodo presegale v programu določenih letnih množin emisij. Morebitno prenehanje obratovanja 
ene ali več starih velikih kurilnih naprav ne sme povzročiti povečanja skupnih letnih množin 
emisij iz preostalih naprav. 
 
Program zmanjševanja emisij je izdelan na osnovi: 
 
• letnega povprečnega volumskega pretoka dimnih plinov posamezne kurilne naprave v 

obdobju od 1996 do 2000 (glej stran 2-23 tabela 2.6.2-1) in 
• mejnih vrednosti emisij glede na vrsto goriva in vhodno toplotno moč kurilne naprave iz 

uredbe [3] (glej stran 2-24 tabela 2.6.2-2). 
 
Iz navedenih parametrov so za posamezno kurilno napravo določene letne množine emisij (glej 
stran 2-25 tabela 2.6.2-3), ki jih le te v posameznem obdobju ne smejo presegati: 
 
- SO2, NOx in prah v treh časovnih obdobjih; od 2004-2008, od 2008-2016 in od 2016 dalje, 
- za CO v dveh časovnih obdobjih; od 2004-2016 in od 2016 dalje. 
 
Seštevki letnih množin posameznih onesnaževal iz kurilnih naprav (glej 2-25 tabela 2.6.2-3) 
predstavljajo vrednosti (nacionalne kvote), ki ne smejo biti presežene v nacionalnem merilu, če 
želimo upoštevati načelo enake obremenitve okolja, kot v primeru upoštevanja mejnih emisijskih 
koncentracij. Izjema so naprave TEŠ (št. 4 in 5) in JPE (št. 12–16) po letu 2007. 
 
Tri velike kurilne naprave (bloka 4 in 5 TEŠ ter en kotel JPE, št. 16) morajo do leta 2008 
upoštevati omejitve glede letnih množin emisij na isti lokaciji, nato pa bodo prilagodile 
koncentracije onesnaževal v dimnih plinih mejnim vrednostim iz uredbe [56]. 
 
Štiri velike kurilne naprave JPE (št. 12-15) bodo izkoristile možnost omejenega obratovanja do 
20.000 ur v obdobju od 1.01.2008 do 31.12.2015 ter najkasneje s 1.01.2016 prenehale 
obratovati. Do leta 2008 morajo obratovati ob upoštevanju največjih emisijskih koncentracij 
(13. člen stare uredbe [55]), v obdobju 2008–2016 pa niso omejene niti z mejnimi vrednostmi 
(koncentracijami) niti z letnimi množinami emisij, ampak le z obratovalnim časom. 
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Upravljavci preostalih devetih velikih kurilnih naprav bodo morali zagotavljati, da po posameznih 
obdobjih ne bodo presegali v programu določenih letnih množin emisij SO2, NOx, CO in prahu. 
 
Tabela 2.6.2-4 na strani 2-26 kaže glede na načela prerazporeditve emisij med napravami 
navedene lokacije, znotraj katerih se emisije lahko prerazporejajo, in največje letne množine 
onesnaževal, ki v posameznem obdobju ne smejo biti presežene. 
 
Časovni potek zmanjševanja največjih skupnih letnih emisij SO2, NOx, prahu in CO iz starih in 
obstoječih kurilnih naprav v Sloveniji od leta 2004 do leta 2018 prikazuje slika 2.6.2-1. 
Zmanjšanje največjih skupnih letnih emisij SO2, prahu in CO v letu 2016 zaradi prenehanja 
obratovanja kurilnih naprav v JPE (št. 12-15) je minimalno, ker pretežno uporabljajo zemeljski 
plin. 
 

Slika 2.6.2-1: Skupne letne množine emisij SO2, NOx, prahu in CO iz kurilnih naprav 
 
V nadaljevanju so prikazane nacionalne kvote, njihova porazdelitev po posameznih napravah in 
obdobjih ter opredelitev predvidenih ukrepov in obveznosti glede obratovalnega monitoringa ter 
poročanja. 
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Tabela 2.6.2-1: Splošni podatki o starih in obstoječih velikih kurilnih napravah v Sloveniji, letne obratovalne ure, letna poraba goriv in letni 
volumski pretoki dimnih plinov v obdobju 1996-2000 

Lokacija Oznaka19) Vrsta 
kotla 

Leto 
izgradnje 

Vhodna 
toplotna moč 

Vrsta goriva 
 

Letne obratovalne ure  Letna poraba goriv Letni povprečni volumski 
pretok dimnih plinov 

 Št. 

 
    

 trdno tekoče plinasto trdno tekoče plinasto trdno tekoče plinasto 
     [MW]     [t] [t] [106m3] [106m3/leto]  

1 TEŠ A/1 (1)  parni  1956 105,0 lignit 5.179 - - 134.940 - - 447 - - 

2 TEŠ A/2 (2)  parni  1956 105,0 lignit 3.804 - - 101.474 - - 314 - - 

3 TEŠ A/3 (3)  parni  1960 125,0 lignit 5.792 - - 19.081 - - 642 - - 

  A/3 (4)  parni  1971 125,0 lignit 5.774 - - 19.081 - - 642 - - 

4*) TEŠ B/4 (5)  parni  1977 740,0 lignit 5.670 - - 1.467.923 - - 5.160 - - 

5*) TEŠ C/5 (6)  parni  1977 920,0 lignit 6.897 - - 1.895.302 - - 6.256 - - 

6 TE-TOL D/1 (1)  parni  1967 137,0 premog 5.316 - - 111.456 - - 762 - - 

7 TE-TOL D/2 (2)  parni  1967 137,0 premog 4.835 - - 115.678 - - 762 - - 

8 TE-TOL D/3 (3)  parni  1984 207,0 premog 6.595 - - 274.358 - - 1.522 - - 

9 TE-TOL E/(VKLM1) vročevodni 1980 66,0 kurilno olje - 4 - - 20 - - 8 - 

10 TE-TOL E/(VKLM2) vročevodni 1984 66,0 kurilno olje - 10 - - 50 - - 8 - 

11 TET F/4 (4)  parni  1968 350,0 premog 6.481 - - 619.365 - - 2.766 - - 

12 JPE G/(GVL 1) vročevodni 1972 64,4 
težko kurilno olje

ali zemeljski plin 
- 500 2.000 - 3.000 12,8 - 34,6 129,7 

13 JPE G/(GVL 2) vročevodni 1972 64,4 
težko kurilno olje

ali zemeljski plin 
- 500 2.000 - 3.000 12,8 - 34,6 129,7 

14 JPE G/(VKLM3) vročevodni 1977 66,0 
težko kurilno olje

ali zemeljski plin 
- 500 2.000 - 3.000 12,8 - 34,6 129,7 

15 JPE G/(VKLM4) vročevodni 1977 66,0 
težko kurilno olje

ali zemeljski plin 
- 500 2.000 - 3.000 12,8 - 34,6 129,7 

16 JPE G/(VKLM5) vročevodni 1988 127,5 
težko kurilno olje

ali zemeljski plin 
- 500 2.000 - - 50,0 - - 506,5 

                                                 
19) dimnik/blok (kotel)     *) Poleg osnovnega goriva (lignit) tudi so-sežig kostno mestne moke (klas.št.odpadka 020203) 
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Tabela 2.6.2-2: Mejne koncentracije emisij SO2, NOx, prahu in CO po posameznih obdobjih (v mg/mn

3) 
 

Lokacija
 

Vhodna 
toplotna moč 

Vrsta goriva 
 

Mejne koncentracije emisij SO2, NOx, prahu in CO po posameznih obdobjih 
[mg/mn

3] 
    Št. 

 
  [MW]   SO2   NOx   prah  CO  

    
1.1.2004-

31.12.2007
1.1.2008-

31.12.2015
1.1.2016 

dalje 
1.1.2004-

31.12.2007
1.1.2008-

31.12.2015 
1.1.2016 
dalje 

1.1.2004-
31.12.2007

1.1.2008-
31.12.2015

1.1.2016 
dalje 

1.1.2004-
31.12.2015

1.1.2016 
dalje 

1 TEŠ 105,0 lignit 2000 1980 1980 650 600 600 125 100 100 250 250 

2 TEŠ 105,0 lignit 2000 1980 1980 650 600 600 125 100 100 250 250 

3 TEŠ 125,0 lignit 2000 1900 1900 650 600 600 125 100 100 250 250 

  125,0 lignit 2000 1900 1900 650 600 600 125 100 100 250 250 

4 TEŠ 740,0 lignit 2000 400 400 650 500 200 125 50 50 250 250 

5 TEŠ 920,0 lignit 2000 400 400 650 500 200 125 50 50 250 250 

6 TE-TOL 137,0 premog 2000 1852 1852 650 600 600 125 100 100 250 250 

7 TE-TOL 137,0 premog 2000 1852 1852 650 600 600 125 100 100 250 250 

8 TE-TOL 207,0 premog 2000 1572 1572 650 600 600 125 100 100 250 250 

9 TE-TOL 66,0 kurilno olje 1700 1700 1700 450 450 450 50 50 50 175 175 

10 TE-TOL 66,0 kurilno olje 1700 1700 1700 450 450 450 50 50 50 175 175 

11 TET 350,0 premog 2000 1000 1000 650 600 600 125 100 100 250 250 

12 JPE 64,4 težko kurilno olje 1700 brez  - 450 brez   - 50 brez  - 175  - 

     zemeljski plin 35 omejitev  350 omejitev  5 omejitev  100  

13 JPE 64,4 težko kurilno olje 1700 brez  - 450 brez   - 50 brez  - 175  - 

     zemeljski plin 35 omejitev  350 omejitev  5 omejitev  100  

14 JPE 66,0 težko kurilno olje 1700 brez  - 450 brez   - 50 brez  - 175  - 

     zemeljski plin 35 omejitev  350 omejitev  5 omejitev  100  

15 JPE 66,0 težko kurilno olje 1700 brez  - 450 brez   - 50 brez  - 175  - 

     zemeljski plin 35 omejitev  350 omejitev  5 omejitev  100  

16 JPE 127,5 zemeljski plin 35 35 35 350 300 300 5 5 5 100 100 
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Tabela 2.6.2-3: Največje letne množine emisij SO2, NOx, prahu in CO po posameznih obdobjih (v t/leto) 
 

Lokacija
 

Vhodna 
toplotna moč 

Vrsta goriva 
 

Največje letne množine emisij SO2, NOx, prahu in CO po posameznih obdobjih 
[t/leto] 

    Št. 
 
  [MW]   SO2   NOx   prah  CO  

    
1.1.2004-

31.12.2007
1.1.2008-

31.12.2015
1.1.2016 

dalje 
1.1.2004-

31.12.2007
1.1.2008-

31.12.2015 
1.1.2016 
dalje 

1.1.2004-
31.12.2007

1.1.2008-
31.12.2015

1.1.2016 
dalje 

1.1.2004-
31.12.2015

1.1.2016 
dalje 

1 TEŠ 105,0 lignit 894 885 885 291 268 268 56 45 45 112 112 

2 TEŠ 105,0 lignit 628 622 622 204 188 188 39 31 31 79 79 

3 TEŠ 125,0 lignit 1.284 1.220 1.220 417 385 385 80 64 64 160 160 

  125,0 lignit 1.284 1.220 1.220 417 385 385 81 64 64 161 161 

4 TEŠ 740,0 lignit 10.320 2.064 2.064 3.354 2.580 1.032 645 258 258 1.290 1.290 

5 TEŠ 920,0 lignit 12.512 2.502 2.502 4.066 3.128 1.251 782 313 313 1.564 1.564 

6 TE-TOL 137,0 premog 1.524 1.411 1.411 495 457 457 95 76 76 191 191 

7 TE-TOL 137,0 premog 1.524 1.411 1.411 495 457 457 95 76 76 191 191 

8 TE-TOL 207,0 premog 3.044 2.393 2.393 989 913 913 190 152 152 381 381 

9 TE-TOL 66,0 kurilno olje 14 14 14 4 4 4 0 0 0 1 1 

10 TE-TOL 66,0 kurilno olje 14 14 14 4 4 4 0 0 0 1 1 

11 TET 350,0 premog 553230 2766 2766 1.798 1.660 1.660 346 277 277 692 692 

12 JPE 64,4 
težko kurilno olje

ali zemeljski plin 
63 63  - 61 61  - 2 2  - 19  - 

13 JPE 64,4 
težko kurilno olje

ali zemeljski plin 
63 63  - 61 61  - 2 2  - 19  - 

14 JPE 66,0 
težko kurilno olje

ali zemeljski plin 
63 63  - 61 61  - 2 2  - 19  - 

15 JPE 66,0 
težko kurilno olje

ali zemeljski plin 
63 63  - 61 61  - 2 2  - 19  - 

16 JPE 127,5 
težko kurilno olje

ali zemeljski plin 18 18 18 177 152 152 3 3 3 51 51 

   Skupaj: 38.844 16.792 16.540 12.956 10.825 7.156 2.420 1.369 1.360 4.950 4.874 
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Tabela 2.6.2-4: Največje skupne letne množine emisij SO2, NOx, prahu in CO po lokacijah v posameznih obdobjih (v t/leto) 
 

Lokacija 
 

Vhodna 
toplotna moč Vrsta goriva 

 

Največje skupne letne množine emisij SO2, NOx, prahu in CO po lokacijah v 
posameznih obdobjih 

[t/leto] 

   

 [MW]   SO2   NOx   prah  CO 

   
1.1.2004-

31.12.2007
1.1.2008-

31.12.2015
1.1.2016 

dalje 
1.1.2004-

31.12.2007
1.1.2008-

31.12.2015 
1.1.2016 
dalje 

1.1.2004-
31.12.2007

1.1.2008-
31.12.2015

1.1.2016 
dalje 

1.1.2004-
31.12.2015

1.1.2016 
dalje 

TEŠ 1-3 460 lignit  3.947 3.947  1.226 1.226  204 204  512 

TEŠ 4 740 lignit 26.922 2.064 2.064 8.750 2.580 1.032 1.683 258 258 3.366 1.290 

TEŠ 5 920 lignit   2.502 2.502   3.128 1.251   313 313   1.564 

TE-TOL 613 
premog in 

kurilno olje 
6.120 5.243 5.243 1.897 1.835 1.835 380 304 304 765 765 

TET 350 premog 5.532 2.766 2.766 1.798 1.660 1.660 346 277 277 692 692 
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Skupne letne množine emisij SO2 in NOx iz vseh starih in obstoječih kurilnih naprav v Sloveniji 
in njihov delež v nacionalnih množinah emisij teh onesnaževal (upoštevaje vse vire emisij), ki jih 
določa Göteborški protokol za leto 2010 prikazuje tabela 2.6.2-5. Iz tabele je razvidno, da bodo 
v letu 2010 skupne letne množine emisij SO2 iz kurilnih naprav znašale 16.792 ton in skupne 
letne množine emisij NOx 10.825 ton, kar predstavlja pri SO2 približno 62% in pri NOx 24% 
skupnih letnih množin iz vseh virov. 
 
 Leto 2010 

SO2 NOx 
Skupne letne množine 

emisij 
 

Delež v nacionalnih 
množinah emisij (27 x 103 t)

Skupne letne množine 
emisij 

 

Delež v nacionalnih 
množinah emisij (45 x 103 t)

[t] [%] [t] [%] 

16.792 62,2 10.825 24,1 

Tabela 2.6.2-5: Skupne letne množine emisij SO2, NOx, prahu in CO iz kurilnih naprav in 
obveznosti iz Göteborškega protokola 

 
Predvideni ukrepi za doseganje ciljev programa in njihov časovni potek 
 
Termoelektrarna Šoštanj 
 
Upravljavec naprav TEŠ (št. 1-5) bo v obdobju do 2008 izkoristil možnost prerazporeditve emisij 
med vsemi napravami, od 2008 dalje pa le med napravami št. 1-3, pri čemer bo moral 
zagotavljati, da v posameznih obdobjih ne bo presegel seštevka najvišjih letnih množin 
posameznih onesnaževal iz navedenih naprav (tabela 2.6.2-4 na strani 2-26). Kurilni napravi 
št. 4-5 bosta po letu 2007 obratovali ob upoštevanju največjih emisijskih koncentracij iz 
uredbe [56] in zanju od 2008 dalje ne veljajo omejitve največjih letnih množin emisij SO2, NOx, 
prahu in CO. 
 
Poleg že izvedenih ukrepov (dograditev odpraševalne naprave, obeh razžveplevalnih naprav na 
Kotlih 4 in 5 in primarnih ukrepov za zniževanje koncentracij NOx na kotlu 5) so do leta 2008 
predvidene določene aktivnosti, ki jih prikazuje tabela 2.6.2-7 na strani 2-29. 
 
Z izvajanjem navedenih ukrepov je, v primerjavi s podatki iz tabela 2.6.2-7, realno pričakovati 
okoli 30% nižje vrednosti skupnih letnih množin emisij SO2 v obdobju do konca 2007. Kljub 
načrtovanemu povečanju proizvodnje električne energije v primerjavi s povprečjem v obdobju 
1996–2000 zaradi postopnega priključevanja kotlov 1-3 na razžveplevalno napravo bloka 4 
skupne letne množine emisij ne bodo presegle 18.000 ton. 
 
Pri NOx znašajo sedanje letne množine emisij okrog 11.000 t. S primarnimi ukrepi, izvedenimi v 
letu 2003 na bloku 5 naprave TEŠ 5 je bilo doseženo zmanjšanje emisijske koncentracije s 
1.000 na 650 mg NOx/m3 in s tem letnih množin emisij NOx za okrog 2.200 ton. Do konca 2007 
bo z navedenim ukrepom doseženo znižanje emisijske koncentracije pod 500 mg NOx/m3 ([56], 
7.člen). 
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Letne množine emisij prahu (< 500 t) in CO (< 700 t) so že danes nižje, kot znašajo dovoljene 
vrednosti za naslednja obdobja. 
 
Termoelektrarna-Toplarna Ljubljana 
 
Naprave TE-TOL št. 6-10 bodo od leta 2004 dalje obratovale v skladu z načelom 
prerazporeditve emisij med napravami ob pogoju, da v posameznih obdobjih ne bo presežen 
seštevek najvišjih letnih množin posameznih onesnaževal iz navedenih naprav (stran 2-25 
tabela 2.6.2-3). 
 
Emisijske koncentracije SO2 so že danes pod vrednostmi, zahtevanimi po letu 2008, zato niso 
potrebni dodatni ukrepi. 
 
Pri NOx so predvideni v letu 2004 primarni ukrepi na napravah št. 6-7, zaradi česar tudi ob 
nezmanjšanem obsegu obratovanja ne bodo presežene največje letne množine emisij, 
dovoljene po letu 2008. 
 
Prah in CO prav tako ne zahtevata dodatnih ukrepov. 
 
Termoelektrarna Trbovlje 
 
Upravljavcu naprave št. 11 je odrejen sanacijski program za odpravo čezmernih emisij snovi v 
zrak, v okviru katerega bo zgrajena naprava za razžveplevanje dimnih plinov, predvidoma do 
konca leta 2005. S tem ukrepom se bodo zmanjšale emisijske koncentracije SO2 iz povprečnih 
10.000 mg/mn

3 na 850 mg/mn
3. Letne množine emisij pa bodo znižane od povprečnih 29.000 t 

na 2.200 t. Najkasneje do konca 2007 je predvidena uporaba goriva z nižjo vsebnostjo žvepla, s 
katerim so bo doseglo znižanje emisijskih koncentracij SO2 na 400 mg/mn

3 in letnih množin 
emisij SO2 na 1.100 t. 
 
Po 1. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o postopnem zapiranju rudnika 
Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Ur.l.RS, št. 71/04) je uporaba domačega 
premoga predvidena do konca leta 2009. Torej je uporaba uvoženega premoga z nižjo 
vsebnostjo žvepla predvidena po letu 2009. 
 
Emisijske koncentracije NOx, CO in prahu so že sedaj v skladu z normativi, zahtevanimi po letu 
2007. 
 
Javno podjetje Energetika Ljubljana 
 
Za naprave JPE (št. 12-15) ne veljajo omejitve za letne množine onesnaževal, ker bodo v prvem 
obdobju (do leta 2008) upoštevale emisijske koncentracije iz uredbe [55], v drugem (2008-2016) 
pa omejeno obratovale brez upoštevanja emisijskih koncentracij. Tudi za napravo št. 16 ne 
veljajo omejitve za letne množine onesnaževal, ker bo v vseh obdobjih morala izpolnjevati 
zahteve glede mejnih koncentracij (predvideno je, da bo po letu 2008 obratovala le z 
zemeljskim plinom). 
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Zaključek 
 
Časovni potek izvajanja ukrepov za doseganje želenega stanja in opis predvidenih učinkov z 
vidika vplivov na okolje za posamezne lokacije prikazuje tabela 2.6.2-7. 
 

Lokacija Datum izvedbe Ukrep Učinki 

TEŠ 

12.2004 

- priključitev dimnih plinov iz blokov 1-3 

    na razžveplevalno napravo bloka 4 

- povišanje povprečnih koncentracij SO2 

    iz bloka 4 

- znižanje povprečnih koncentracij SO2 

   na kotlih 1-3 pod 2.000 mg/mn
3 

 
01.2008 

- dograditev sistema za hlajenje povratnih 

    dimnih plinov na blokih 4-5 

- znižanje emisijskih koncentracij NOx 

   pod 500 mg/mn
3 

TE-TOL 12.2004 - primarni ukrepi na napravah št. 6-7 - zmanjšanje emisij NOx 

TET 
10.2005 

- izgradnja naprave za razžveplevanje 

    dimnih plinov 

- znižanje emisijskih koncentracij SO2 

   na 850 mg/mn
3 

 12.2007 
- prehod na gorivo z nižjo vsebnostjo žvepla - znižanje emisijskih koncentracij 

   na 400 mg/mn
3 

JPE  - ni predvidenih ukrepov - 

Tabela 2.6.2-5: Časovni potek izvajanja ukrepov na posameznih lokacijah 
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2.7 IPPC DIREKTIVA 
 
2.7.1 Uvod 
 
V EU so se z uveljavitvijo Direktive o celovitem preprečevanju in nadzoru onesnaževanja iz 
industrije (direktiva IPPC-Intergrated Pollution Prevention and Control [16]) oblikovali enotni 
postopki dovoljevanja obratovanja industrijskih virov onesnaževanja. S harmoniziranimi 
postopki iz direktive IPPC so se začeli uvajati ukrepi zmanjševanja onesnaževanja okolja iz 
industrijskih obratov za istovrstne izdelke na enoten način na območju vseh držav članic EU. 
Industrijski obrati, za katere je harmoniziran postopek izdaje dovoljenja obvezen, so razvrščeni 
v skupine, izdaja dovoljenja za obratovanje pa sloni na načelu, da se morajo za industrijsko 
proizvodnjo uporabiti le najboljše na trgu dostopne in preizkušene tehnike (BAT). 
 
Z direktivo IPPC se ureja področje obratovanja velikih industrijskih obratov, ki izvajajo določene 
dejavnosti, katere so v posameznih primerih omejene z zmogljivostjo obrata. Poudarek je na 
celovitem pristopu nadzorovanja onesnaževanja, katerega osnovni cilj je, ob hkratnem 
upoštevanju ravnanja z odpadki, preprečevati emisije v zrak, vodo ali tla oz. jih zmanjšati na 
najmanjšo možno raven, da bi se dosegla visoka stopnja varstva okolja. Upravljavci velikih 
industrijskih obratov bodo morali za obratovanje pridobiti celovito okoljevarstveno dovoljenje, pri 
katerem se predvideva zagotavljanje skladnosti z referenčnimi dokumenti BREF (uporaba BAT- 
najboljših razpoložljivih tehnologij glede varstva okolja z upoštevanjem zahtev v zvezi z 
učinkovito rabo virov, preprečevanje nastajanja odpadkov, pospeševanje njihove predelave in 
recikliranja, uporaba manj nevarnih snovi itd). Dovoljenje bo vključevalo mejne vrednosti emisij 
za onesnaževala, za katera je verjetno, da jih bo posamezni obrat izpuščal v znatnih količinah, 
pri čemer je treba upoštevati njihovo vrsto in možnosti prenašanja onesnaževanja med 
posameznimi prvinami okolja (voda, zrak in odpadki). Mejne vrednosti se bodo lahko dopolnile 
ali nadomestile z enakovrednimi parametri ali tehničnimi ukrepi. Pravni akti bodo določali 
obveznosti in pogoje za pridobitev celovitega okoljskega dovoljenja. 
 
Z uveljavitvijo direktive IPPC je bil sprejet tudi rok, v katerem se morajo obstoječi industrijski 
obrati prilagoditi standardom najboljših dostopnih tehnologij. Zahteva, da morajo obstoječi 
industrijski viri onesnaževanja do leta 2007 zmanjšati rabo naravnih virov ter emisije v okolje do 
ravni, ki so dosegljive le z najboljšimi poznanimi in preizkušenimi tehnologijami, bo prispevala 
tudi k zmanjšanju rabe fosilnih goriv. Z uvedbo sodobnih industrijskih tehnologij se bo povečala 
tudi učinkovitost rabe električne energije, tako da se pričakuje prav v obdobju 2008-2012, ko se 
bo ugotavljala učinkovitost ukrepov za doseganje kjotskih ciljev, znatno zmanjšanje porabe 
primarne energije pri proizvodnji industrijskih izdelkov. 
 
Referenčni dokument (BREF) Reference Document on Best Available Techniques for Large 
Combustion Plants, november 2004, direktive IPPC daje priporočila kako zmanjšati emisije 
škodljivih snovi v okolje, ki so posledica pridobivanja energije s proizvodnimi napravami20) 
katerih je nazivna vhodna moč več kot 50 MW. BREF se ne fokusira samo na procese 

                                                 
20) Naprave sektorja energetike in industrije na konvencionalna goriva (premog, lignit, biomasa, šota, 
tekoča in plinasta goriva). 
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zgorevanja, vendar celovito pristopa nadzorovanju onesnaževanja in obravnava vse aktivnosti v 
zvezi s procesom dobivanja energije (npr. zmanjšanje emisij pri dobavi, skladiščenju in 
manipulaciji z gorivi, i.t.n.). Ti procesi presegajo obseg naloge in jih ne bomo obravnavali. 
 
Danes je za proizvodnjo energije na razpolago množica različnih tehnologij. Procesi zgorevanja 
trdnih goriv, prašne kurjave, zgorevanja v vrtinčni plasti ter zgorevanja na rešetki21) so 
upoštevani kot BAT za nove in obstoječe objekte. Kotli, motorji in plinske turbine so upoštevani 
kot BAT za tekoča in plinasta goriva. Katera tehnologija bo izbrana je odvisno od ekonomskih, 
tehničnih, okoljskih in lokalnih značilnosti kot so razpoložljivost goriv, obratovalne zahteve, 
stanje na trgu, zahteve omrežja i.t.n. 
 
Mejne emisije škodljivih snovi v zrak za BAT veljajo za tipične obremenitve naprav in 
predstavljajo povprečne dnevne emisije pri standardnih pogojih in za standardno vsebnostjo O2 
v dimnih plinih. 
 
2.7.2 BAT za zgorevanje fosilnih goriv 
 
BAT za zgorevanje trdnih goriv (premog in lignit) 
 
Razumno izkoriščanje naravnih virov in učinkovita raba energije sta dve glavni zahtevi direktive 
IPPC. Zato je termični izkoristek lahko pokazatelj emisij CO2, ker je zmanjšanje emisij CO2 
neposredna posledica optimizacije izkoriščanja energije in procesov proizvodnje energije. 
 
Vrednosti termičnega izkoristka BAT naprav na premog in lignit prikazuje tabela 2.7.2-1. 
 

Gorivo Tehnologija 

zgorevanja 

 Termični izkoristek (netto) [%] 

  Nove naprave Obstoječe naprave 

Premog in lignit Kogeneracija 75-90 75-90 

Premog Prašna kurjava 43-47 Doseganje boljših izkoristkov je odvisno za specifičnosti naprav. Kot 

pokazatelj, da je obstoječa naprava BAT se lahko jemlje vrednost 

izkoristka od 361)-40% ali, če je po rekonstrukciji naprave povečanje  

Lignit Prašna kurjava 42-45 izkoristka za 3% 
1)  Iz določenih razlogov (padec izkoristka zaradi porabe energije opreme za nadzor emisij) je zahtevana tudi nekoliko nižja 

spodnja meja termičnega izkoristka (30-40%). 
Tabela 2.7.2-1: Vrednost termičnega izkoristka BAT naprav na premog in lignit 
 
Za nove in stare naprave na trdna goriva BAT predvideva za odpraševanje dimnih plinov 
elektrofiltre in vrečaste filtre pri čem se z vrečastimi filtri brez dodatnih tehničnih postopkov 
lahko dosegajo emisije prahu pod 5 mg/mn

3. Cikloni in mehanični kolektorji sami niso BAT 
vendar se lahko uporabijo za predčiščenje dimnih plinov. 
 

                                                 
21) Samo, če je vhodna toplotna moč naprave manjša od 100 MW. 
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Mejne emisije prahu BAT naprav na premog in lignit prikazuje tabela 2.7.2-2. 
 

Zmogljivost 

[MWth] 

Mejne 

za BAT 

emisije 

[mg/mn
3] 

BAT za doseganje 

meja  

Opomba 

 Nove Obstoječe   

50-100 5-20 1) 5-30 2) Elektrofilter ali 

vrečasti filter 

Izkoristek odpraševanja z elektrofiltrom 99,5% ali več. 

100-300 5-20 3) 5-25 4) Elektrofilter ali 

vrečasti filter v 

kombinaciji z 

razžveplovalno 

napravo (mokri, 

mokro-suhi ali suhi 

postopek) za prašno 

kurjavo elektrofilter 

Izkoristek odpraševanja z vrečastim filtrom 99,5% ali več. 

>300 5-10 5) 5-20 6) Elektrofilter ali 

vrečasti filter v 

kombinaciji z 

razžveplovalno 

napravo (mokri 

postopek) za prašno 

kurjavo elektrofilter 

Izkoristek odpraševanja z elektrofiltrom 99,5% ali več. 

Izkoristek odpraševanja z vrečastim filtrom 99,5% ali več. 

Mokri pralnik, ki se uporablja za razžveplovanje dimnih 

plinov zmanjšuje tudi prah.  

Za gorivo z nizko kurilnostjo BAT predvideva 99,95% čiščenje dimnih plinov z elektrofiltrom oz. za vrečaste filtre 99,99%. 

Industrija in nekatere države EU zahtevajo tudi nekoliko višje mejne vrednosti emisij, npr.: 
1) 10-50 mg/mn

3 2) 20-100 mg/mn
3 3) 10-30 mg/mn

3 

4, 6) 10-100 mg/mn
3 (za vrečasti filter ali elektrofilter) in 10-50 mg/mn

3 (za kombinacijo z mokro odžveplevalno napravo) 

5) 10-30 mg/mn
3 

Tabela 2.7.2-2: Mejne emisije prahu BAT naprav na premog in lignit 
 
Iz tabele je razvidno, da so mejne vrednosti emisij prahu za naprave večjih zmogljivosti nižje, 
kar je posledica uporabe razžveplovalnih naprav, ki čistijo dimne pline tudi od prahu. 
 
Kurjenje goriva z nizko vsebnostjo žvepla ali pa razžveplovanje dimnih plinov je BAT. Mokri  
postopki čiščenja dimnih plinov (Wet flue-gas desulphurisation) (izkoristek čiščenja 92-98%), 
mokro-suhi (izkoristek čiščenja 85-92%) (Flue-gas desulphurisation by using a spray dryer) in 
postopki suhega razžveplovanja (Flue-gas desulphurisation by dry sorbent injection) (za 
naprave termične moči pod 300 MWth) so danes največ v uporabi. Zaradi visokih stroškov 
čiščenja plinov mokri postopki za naprave zmogljivosti pod 100 MWth niso BAT. 
 
Mejne emisije SO2 BAT naprav na premog in lignit prikazuje tabela 2.7.2-3. 
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Zmogljivost 

[MWth] 

Tehnika 

zgorevanja 

Mejne 

za BAT 

emisije SO2 

[mg/mn
3] 

BAT za doseganje meja  

  Nove Obstoječe  

50-100 Na rešetki 200-400 200-400 Gorivo z nizko vsebnostjo žvepla ali čiščenje dimnih plinov 

(suhi postopek) 

 Prašna 

kurjava 

200-400 1) 200-400 2) Gorivo z nizko vsebnostjo žvepla, čiščenje dimnih plinov 

(suhi postopek, mokro-suhi postopek) 

100-300 Prašna 

kurjava 

100-200 100-250 3) Gorivo z nizko vsebnostjo žvepla, čiščenje dimnih plinov 

(mokri postopek, suhi postopek), mokro suhi postopek do 

200 MWt, kombinacija tehnik za zmanjšanje NOx in SO2 

>300 Prašna 

kurjava 

20-150 4) 20-200 5) Gorivo z nizko vsebnostjo žvepla, čiščenje dimnih plinov 

(mokri postopek), čiščenje dimnih plinov (suhi postopek), 

kombinacija tehnik za zmanjšanje NOx in SO2 

Industrija in nekatere države EU zahtevajo tudi nekoliko višje mejne vrednosti emisij, npr.: 
1, 2) zgornja meja 300 mg/mn

3 3) zgornja meja 600 mg/mn
3 4) zgornja meja 200 mg/mn

3 5) zgornja meja 400 mg/mn
3 

1, 4, 5) zgornja meja 2.000 mg/mn
3 3) zgornja meja 1.200 mg/mn

3 1, 2, 3, 4, 5) zgornja meja 600 mg/mn
3 

3) zgornja meja 400 mg/mn
3 1, 2) zgornja meja 1.000 mg/mn

3 

Tabela 2.7.2-3: Mejne emisije SO2 BAT naprav na premog in lignit 

 
Zmanjšanje emisij NOx s primarnimi in sekundarnimi postopki kot je postopek selektivne 
katalitične redukcije (Selective Catalytic Reduction-SCR) pri čem je stopnja čiščenja 80-90% je 
BAT za tehniko prašne kurjave. Pomanjkljivost uporabe postopka SCR ali SNCR (Selective non 
Catalytic Reduction) je možna emisija amonijaka, ki ni reagiral. Za naprave majhnih 
zmogljivosti, ki obratujejo brez velikih spremembah obremenitve in z relativno enako kvaliteto 
goriva je postopek SCR tudi BAT. 
 
Za prašno kurjavo je kombinacija različnih primarnih postopkov (npr. LN gorilniki v kombinaciji 
recirkulacijo dimnih plinov, etapnim zgorevanjem, ..) BAT. 
 
Mejne emisije NOx BAT naprav na premog in lignit prikazuje tabela 2.7.2-4. 
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Zmogljivost 

[MWth] 

Tehnika 

zgorevanja 

Mejne 

po BAT 

emisije NOx 

[mg/mn
3] 

 BAT za doseganje meja  

  Nove Obstoječe Gorivo  

50-100 Na rešetki 200-300 200-300 1) Premog 

in lignit 

Primarni postopki zmanjšanja emisij NOx in/ali 

SNCR 

 Prašna 

kurjava 

90-300 2) 90-300 3) Premog Kombinacija primarnih postopkov zmanjšanja 

emisij NOx, SNCR ali SCR kot dodatna ukrepa 

 Prašna 

kurjava 

200-450 200-450 3) Lignit Kombinacija primarnih postopkov zmanjšanja 

emisij NOx 

100-300 Prašna 

kurjava 

90 4)-200 90-200 5) Premog Kombinacija primarnih postopkov zmanjšanja 

emisij NOx in kombinacija z SCR ali 

kombiniranih tehnik 

 Prašna 

kurjava 

100-200 100-200 6) Lignit Kombinacija primarnih postopkov zmanjšanja 

emisij NOx 

>300 Prašna 

kurjava 

90-150 90-200 7) Premog Kombinacija primarnih postopkov zmanjšanja 

emisij NOx in kombinacija z SCR ali 

kombiniranih tehnik 

  50-2008) 50-2009) Lignit Kombinacija primarnih postopkov zmanjšanja 

emisij NOx 

Industrija in nekatere države EU zahtevajo tudi nekoliko višje mejne vrednosti emisij, npr.: 
1, 3) 400 mg/mn

3 2, 6) 450 mg/mn
3 3) 500 mg/mn

3 4) 100 mg/mn
3 5) 300 mg/mn

3 8) 100-200 mg/mn
3 9) 100-

450 mg/mn
3 5,6) 100-300 mg/mn

3  7,9) spodnja meja 100 mg/mn
3 oz. 150 mg/mn

3 oz. razpon 100-650 mg/mn
3 

Tabela 2.7.2-4: Mejne emisije NOx BAT naprav na premog in lignit 
 
Popolno zgorevanje s pogoji dobro zasnovanega kurišča, nadzora in kontrole emisij ter 
ustreznega vzdrževanja zgorevalnega sistema je BAT za zmanjšanje emisij CO. Dobro 
zasnovan sistem za zmanjšanje emisij NOx bo pri prašni kurjavi tudi prispeval emisije CO v 
mejah 30-50 mg/mn

3. Za kurilne naprave na lignit, kje so primarne mere za emisije NOx BAT, so 
emisije CO lahko višje (100-200 mg/mn

3). 
 
BAT za zgorevanje tekočih goriv 
 
Vrednosti termičnega izkoristka BAT naprav na tekoče gorivo so enake kot za BAT naprave na 
premog (slej stran 2-31 tabela 2.7.2-1). 
 
Za nove in stare naprave na tekoča goriva BAT predvideva za odpraševanje dimnih plinov 
predvsem elektrofiltre (stopnja čiščenja več kot 99,5%). Vrečasti filtri (stopnja čiščenja več kot 
99,95%) se tudi uporabljajo vendar nekoliko manj zaradi povečanega rizika zaradi izbruha 
ognja. Ta rizik se zmanjša, če se filter uporablja v kombinaciji s postopkom odžveplevanja. 
Cikloni in mehanični kolektorji sami niso BAT vendar se lahko uporabijo za predčiščenje dimnih 
plinov. 
 
Mejne emisije prahu BAT naprav na tekoče gorivo prikazuje tabela 2.7.2-5. 
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Zmogljivost 

[MWth] 

Mejne 

za BAT 

emisije 

[mg/mn
3] 

BAT za doseganje meja 

 Nove Obstoječe  

50-100 5-20 1) 5-30 2) Elektrofilter ali vrečasti filter 

 

100-300 5-20 3) 5-25 4) Elektrofilter ali vrečasti filter v kombinaciji z odžveplevalno napravo (mokri 

postopek) 

>300 5-10 5) 5-20 6) Elektrofilter ali vrečasti filter v kombinaciji z odžveplevalno napravo (mokri 

postopek) 

Industrija in nekatere države EU zahtevajo tudi nekoliko višje mejne vrednosti emisij, npr.: 
1, 2) 10-50 mg/mn

3 za elektrofilter, monitoring občasen 3, 5) zgornja meja 30 mg/mn
3 za elektrofilter 

4, 6) zgornja meja 50 mg/mn
3 za elektrofilter 1-6) 50-100 mg/mn

3 za gorilnike s paro za razprševanje ali aditive 
3-6) zgornja meja 15 mg/mn

3 za elektrofilter ali vrečasti filter v kombinaciji z odžveplevalno napravo (mokri postopek) 
4, 6) 10-50 mg/mn

3 

2) Zmanjšanje emisij od tistih, ki se dejansko dosegajo (50 mg/mn
3) na 30 mg/mn

3 z elektrofiltri ali vrečasti filtri ni BAT 

Tabela 2.7.2-5: Mejne emisije prahu BAT naprav na tekoča goriva 
 
Iz tabele je razvidno, da so mejne vrednosti emisij prahu za naprave večjih zmogljivosti nižje, 
kar je posledica uporabe odžveplevalnih naprav, ki čistijo dimne plini tudi od prahu. 
 
Kurjenje goriva z nizko vsebnostjo žvepla ali pa razžveplovalnje dimnih plinov je BAT. Mokri  
postopki čiščenja dimnih plinov (Wet flue-gas desulphurisation) (izkoristek čiščenja 92-98%), 
mokro-suhi (izkoristek čiščenja 85-92%) (Flue-gas desulphurisation by using a spray dryer) in 
postopki suhega razžveplevanja (Flue-gas desulphurisation by dry sorbent injection) (za 
naprave termične moči pod 300 MWth) so danes največ v uporabi. Zaradi visokih stroškov 
čiščenja plinov mokri postopki za naprave zmogljivosti pod 100 MWth niso BAT. 
 
Mejne emisije SO2 BAT naprav na tekoče gorivo prikazuje tabela 2.7.2-6. 
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Zmogljivost 

[MWth] 

Mejne 

po BAT 

emisije SO2 

[mg/mn
3] 

BAT za doseganje meja  

 Nove Obstoječe  

50-100 100-350 1) 100-350 2) Gorivo z nizko vsebnostjo žvepla, sosežig tekočega in plinastega goriva, 

razžveplovanje dimnih plinov (suhi postopek ali mokro-suhi) 

100-300 100-200 3) 100-250 4) Gorivo z nizko vsebnostjo žvepla, sosežig tekočega in plinastega goriva in 

razžveplovanje dimnih plinov (mokro-suhi postopek) ali razžveplovanje 

dimnih plinov (suhi postopek) ali razžveplovanje dimnih plinov (mokri 

postopek), kombinirane tehnike za redukcijo NOx in SO2 

>300 50-150 5) 50-200 6) Gorivo z nizko vsebnostjo žvepla, sosežig tekočega in plinastega goriva in 

razžveplovanje dimnih plinov (mokri postopek), razžveplovanje dimnih 

plinov (suhi postoek), kombinirane tehnike za redukcijo NOx in SO2 

Industrija in nekatere države EU predlagajo tudi nekoliko višje mejne vrednosti emisij, npr.: 
1, 2) razpon 200-850 mg/mn

3 3, 4, 6) zgornja meja 400 mg/mn
3 5) zgornja meja 200 mg/mn

3 
2, 4, 6) Ni meja za gorivo z nizko vsebnostjo žvepla 6) razpon 200-400 mg/mn

3 

Tabela 2.7.2-6: Mejne emisije SO2 BAT naprav na tekoče gorivo 
 
Za naprave katerih zmogljivost presega 100 MWth BAT definira za zmanjšanje emisij NOx 
primarne postopke v kombinaciji z postopkom selektivne katalitične redukcije (SCR). 
Pomanjkljivost uporabe postopka SCR je možna emisija amonijaka. BAT meja za uporabo SCR 
je koncentracija amonijaka manjša od 5 mg/mn

3. 
 
BAT za naprave zmogljivosti manj kot 100 MWth je kombinacija primarnih postopkov. 
 

Mejne emisije NOx BAT naprav na tekoče gorivo prikazuje tabela 2.7.2-7. 

Zmogljivost 

[MWth] 

Mejne 

po BAT 

emisije NOx 

[mg/mn
3] 

BAT za doseganje meja  

 Nove Obstoječe  

50-100 150-300 1) 150-450 Kombinacija primarnih postopkov zmanjšanja emisij NOx 

Za ELKO emisije NOx < 300 mg/mn
3 

Za TKO z maks. vsebnostjo N 0,2% so emisije NOx < 360 mg/mn
3 

Za TKO z maks. vsebnostjo N 0,3% so emisije NOx < 450 mg/mn
3 

SCR SNCR v primeru kurjenja TKO 

100-300 50-150 2) 50-200 3) Kombinacija primarnih postopkov zmanjšanja emisij NOx in kombinacija z 

SNCR, SCR ali kombiniranih tehnik 

>300 50-100 4) 50-150 5) Kombinacija primarnih postopkov zmanjšanja emisij NOx v kombinaciji z SCR 

ali kombiniranih tehnik 

Industrija in nekatere države EU predlagajo tudi nekoliko višje mejne vrednosti emisij, npr.: 
1, 5) zgornja meja 400 mg/mn

3 2, 4) zgornja meja 200 mg/mn
3 3) zgornja meja 450 mg/mn

3 

Za naprave 50-100 MWth občasen monitoring 1) spodnja meja 100 mg/mn
3 

Tabela 2.7.2-7: Mejne emisije NOx BAT naprav na tekoče gorivo 
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BAT za zmanjšanje emisij CO je popolno zgorevanje s pogoji dobro zasnovanega kurišča, 
nadzora in kontrole emisij ter ustreznega vzdrževanja zgorevalnega sistema. Poleg popolnega 
zgorevanja dobro zasnovano kurišče bo omogočalo emisije CO v mejah 30-50 mg/mn

3. 
 
BAT za zgorevanje plinskih goriv (zemeljski plin) 
 
Z današnjega stališča tehnike najboljše možnosti za zmanjšanje CO2 imajo plinske turbine, 
plinski motorji in plinski kotli, procesi (npr. kombi proces) in postopki (npr. predgrevanje goriva) 
za doseganje čim večjih termičnih izkoristkov. 
 
Vrednosti izkoristkov BAT za naprave na zemeljski plin prikazuje tabela 2.7.2-8. 
 

Vrsta naprave Električni izkoristek [%] Celotni izkoristek 

 Nove naprave Obstoječe naprave Nove in obstoječe naprave 

Plinske turbine 36-40 32-35 - 

Plinsko-parni proces z ali brez DZ-proizvodnja samo 

električne energije 

54-58 50-54 - 

Plinsko-parni proces – samo proizvodnja el. energije 54-58 50-54 - 

Plinsko-parni proces brez DZ-kogeneracija >38 >35 75-85 

Plinsko-parni proces z DZ-kogeneracija >40 >35 75-85 

 DZ-kratica za dodatno zgorevanje 
Tabela 2.7.2-8: Vrednosti izkoristkov pri ISO pogojih BAT naprav na zemeljski plin 
 
Vrednosti izkoristkov pri plinski turbini so odvisne od obremenitve, stanja okolice, kurilnosti 
goriva, i.t.n., pri kombi procesu med drugimi še od specifičnih potreb po toploti oz. električni 
energiji. 
 
Emisije SO2 in prahu so pri napravah, ki kurijo zemeljski plin praktično zanemarljive. Brez 
dodatnih ukrepov so emisije prahu pod 5 mg/mn

3, emisije SO2 pa pod 10 mg/mn
3 (15% O2). 

 
Vrednosti emisij NOx in CO BAT naprav na zemeljski plin prikazuje tabela 2.7.2-9. 
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Vrsta naprave Mejne za 

BAT 

emisije 

[mg/mn
3] 

Vrednost 

O2 [%] 

BAT možnosti za doseganje mejah 

 NOx CO   

  Plinske turbine  

Nove 20-50 5-100 15 DLN premix gorilniki, ki so danes standardna oprema turbin ali 

SCR 

Obstoječe 20-75 5-100 15 Zamenjava z DLN premix gorilniki, če je možno 

Obstoječe 50-90 1) 30-100 15 Vbrizgavanje vode in pare ali SCR 

  Plinski kotli  

Novi 50-100 2) 30-100 3 LN gorilniki ali SCR ali SNCR 

Obstoječi 50-100 3) 30-100 3 LN gorilniki ali SCR ali SNCR 

  Plinsko parni proces 

Novi brez DZ 20-50 5-100 15 DLN premix gorilniki ali SCR 

Obstoječi brez DZ 20-90 4) 5-100 6) 15 DLN premix gorilniki ali vbrizgavanje vode in pare ali SCR 

Novi z DZ 20-50 30-100 Specif. 

naprave 

DLN premix gorilniki in gorilniki LN za utilizator ali ali SCR ali 

SNCR 

Obstoječi z DZ 20-90 5) 30-100 6) Specif. 

naprave 

DLN premix gorilniki ali vbrizgavanje vode in pare in gorilniki LN 

za utilizator ali SCR ali SNCR 

Iz določenih razlogov (npr. veliki investicijski stroški, poškodbe komponent plinske turbine zaradi vbrizgavanja vode in pare, …) 

so predlagane tudi nekoliko višje oz. nižje mejne vrednosti emisij za NOx in CO: 
1) razpon 80-120 mg/mn

3 2, 3) zgornja meja 120 mg/mn
3 3) razpon 10-150 mg/mn

3 
4) razpon 80-120 mg/mn

3 5) zgornja meja 80-140 mg/mn
3 6) za moči >50 MW je zgornja meja CO pod 35 mg/mn

3 

4, 5) za moči >50 MW je zgornja meja pod 80 mg/mn
3, za moči >200 MW pa pod 35 mg/mn

3 

 DLN-krtica za Dry low-NOx; LN-kratica za Low NOx 

 SCR-kratica za postopek selektivne katalitične redukcije NOx (Selective Catalytic Reduction of NOx) 

 SNCR-kratica za postopek selektivne nekatalitične redukcije NOx (Selective non Catalytic Reduction of NOx) 

 
Tabela 2.7.2-9: Vrednosti emisij NOx in CO BAT naprav na zemeljski plin 
 
Slovenija je v novelo krovnega Zakona o varstvu okolja implementirala tudi zahteve Direktive 
Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja. Del zahtev, 
ki se nanašajo na elemente pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja, ki ga bodo morale 
pridobiti tudi nove naprave, pa se nahajajo v Uredbi o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko 
povzročijo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/2004). Uredba med 
drugim navaja seznam snovi, ki se upoštevajo pri določanju dopustnih vrednosti in pa merila za 
presojo uporabe najboljših razpoložljivih tehnik. 
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3. PREGLED OBSTOJEČIH PROIZVODNIH 
OBJEKTOV 

 
3.1 UVODNO POJASNILO 
 
Pregled obstoječih energetskih objektih za proizvodnjo električne energije zajema stanje (z dne 
6.7.2005) objektov za proizvodnjo električne energije, nazivne moči, večje od 10 MW. 
 
Vsem objektom je pripisana enolična oznaka, ki jo sestavlja oznaka sklopa objektov, opisna ali 
šifrirana oznaka objekta ter, na zadnjem mestu, oznaka »S«, ki označuje, da gre za obstoječi 
objekt. Oznake so uporabljene za opredeljevanje objektov v seznamih. 
 
3.2 HIDROENERGETSKI OBJEKTI 
 
V zadnjem desetletju hidroelektrarne pridobivajo na vrednosti tudi z vidika emisij toplogrednih 
plinov in v naših klimatskih pogojih predstavljajo najpomembnejši obnovljivi vir. 
 
Seznam obstoječih hidroelektrarn z inštalirano močjo, večjo od 10 MW je podan v prilogi 3.2.1 
(razpredelnica 3.2.1). 
 
3.3 TERMOENERGETSKI OBJEKTI 
 
Proizvodnja električne energije v termoenergetskih objektih z električno močjo nad 10 MW 
poteka v Sloveniji na štirih lokacijah; v Šoštanju, Brestanici, Trbovljah in v Ljubljani. 
 
Premog je v sektorju proizvodnje električne energije še vedno pomemben energetski vir. V 
TE Šoštanj (velenjski lignit) in TE-TO Ljubljana (uvoženi premog) se kot energent uporablja 
izključno premog. V TE Trbovlje enota TET 2 uporablja rjavi premog iz Rudnika Trbovlje-
Hrastnik, plinska agregata pa ekstra lahko kurilno olje. V TE Brestanica plinski agregati kot 
gorivo uporabljajo zemeljski plin in ekstra lahko kurilno olje. 
 
Izgradnja novih termoenergetskih objektov za proizvodnjo električne energije na trdna goriva v 
bodoče v Sloveniji načeloma z ReNEP ni predvidena. Strateška usmeritev na področju termo-
energetike je ohranitev lokacij, kjer že stojijo termo-energetski objekti, in načrtovanje 
nadomestnih objektov z uporabo ekološko sprejemljivejših goriv (zemeljski plin) [26]. 
 
TE Šoštanj 
 
TE Šoštanj predstavlja v EES Slovenije enega najpomembnejših stebrov proizvodnje električne 
energije in bo ta položaj ohranila tudi v prihodnje. Novejši enoti TEŠ 4 in TEŠ 5 sodelujeta tudi v 
sekundarni regulaciji frekvence. Starejše enote TEŠ 1, 2 in 3 so predvidene, da se koncem leta 
2008 ustavijo. 
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TE Brestanica 
 
Novi plinski enoti v TE Brestanica sta prvenstveno namenjeni za pokrivanje potreb po konični 
energiji (variabilni del dnevnega diagrama), hkrati pa predstavljata sistemsko rezervo [51]. 
 
TE Šoštanj in TE Brestanica sta vključeni v Holding Slovenske elektrarne (HSE). 
 
TE Trbovlje 
 
TE Trbovlje se življenjska doba izteka. Enota TET 2 bo obratovala do leta 2015, oskrba s 
premogom iz RTH pa bo prenehala že leta 2009. Enota TET 2 obratuje pretežno v pasu, od leta 
2003 pa sodeluje v sekundarni regulaciji frekvence (± 10 MW v pasu). Strateški cilj je ohranitev 
lokacije TE Trbovlje za energetske namene [37]. 
 
EES Slovenije bo v bodoče potreboval predvsem enote, ki bodo sposobne vršnega načina 
obratovanja in pa enote za pokrivanje trapeznega dela dnevnega diagrama potrošnje električne 
energije. 
 
Seznam obstoječih termoenergetskih objektov je podan v prilogi 3.3.1 (razpredelnica 3.3.1). 
 
Termoelektrarne toplarne (TE-TO) 
 
Edina večja termoelektrarna-toplarna (TE-TO) v Sloveniji je Termoelektrarna-toplarna Ljubljana 
(TE-TOL). Proizvodni viri v TE-TOL v soproizvodnji proizvajajo ogrevno toploto na nivoju vroče 
vode, tehnološko paro ter električno energijo. TE-TOL lahko časovno prerazporeja proizvodnjo 
toplote in električne energije z atmosferskim hranilnikom toplote in se prilagaja režimu, ki ga 
narekujejo potrebe v EES. Osnovno gorivo za enote kombinirane proizvodnje je uvoženi 
premog (indonezijski premog). Tekoče gorivo se uporablja za zagone parnih kotlov in za 
obratovanje vršne kotlarne. 

 
TE-TOL ima s SPTE pomembno vlogo v oskrbi mesta s toploto, hkrati pa sodeluje v sekundarni 
regulaciji v EES. 
 
Seznam obstoječih TE-TO z inštalirano močjo, večjo od 10 MW je podan v prilogi 3.3.1.1 
(razpredelnica 3.3.1.1). 
 
NE Krško 
 
Z gradnjo prve in edine jedrske elektrarne – Nuklearne elektrarne Krško (NEK), se je pričelo v 
letu 1974. Investitorja sta bila Savske elektrarne Ljubljana in Elektroprivreda Zagreb. Elektrarna 
je začela s poskusnim obratovanjem leta 1981 in z rednim obratovanjem 1983. 
 
Osnovni podatki o NEK so podani v prilogi 3.3.2 (razpredelnici 3.3.2). 
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3.4 INDUSTRIJSKA ENERGETIKA 
 
Postrojenja za SPTE v večjih industrijskih energetskih objektih proizvajajo tehnološko paro, 
hkrati pa porabijo tudi precej električne energije. 

 
Seznam obstoječih SPTE objektov z inštalirano električno močjo, večjo od 10 MW je podan v 
razpredelnici v prilogi 3.4.1. Taka objekta sta le dva: Vipap Videm Krško d.d. in Količevo Karton 
d.o.o., kjer imajo ob parnih kotlih instalirane parne turbine. 
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PRILOGE 
 
Kazalo priloge 
 
Priloga 3.2 Hidroenergetski objekti 
Priloga 3.2.1 Hidroelektrarne 

• Razpredelnica 3.2.1 Seznam obstoječih hidroelektrarn 
(instalirana moč > 10 MW) 

 
 
Priloga 3.3 Termoenergetski objekti 
Priloga 3.3.1 Termoelektrarne 

• Razpredelnica 3.3.1 Seznam obstoječih termoelektrarn 
(instalirana moč > 10 MW) 

 
Priloga 3.3.1.1 Termoelektrarne – toplarne 

• Razpredelnica 3.3.1.1 Seznam obstoječih termoelektrarn – toplarn 
(instalirana moč > 10 MW) 

 
Priloga 3.3.2 Nuklearna elektrarna 

• Razpredelnica 3.3.2 Seznam obstoječih jedrskih elektrarn 
 
 
Priloga 3.4 Industrijska energetika 
Priloga 3.4.1 SPTE v industriji 

• Razpredelnica 3.4.1 Seznam SPTE 
(instalirana moč > 10 MW) 
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PRILOGA 3.2 HIDROENERGETSKI OBJEKTI 
 
Priloga 3.2.1 Hidroelektrarne (P > 10 MW) 
 

Razpredelnica 3.2.1  Seznam obstoječih hidroelektrarn (inštalirana moč > 10 MW) 

Zap. št. Objekt Oznaka  Tehnične značilnosti 

moč na pragu(MW);   

povprečna letna 
proizvodnja (GWh) 

Upravljavec 

1. HE Dravograd HEDRA001S 26 ; 155 DEM 

2. HE Vuzenica HEVUZ002S 56 ; 251 DEM 

3. HE Vuhred HEVUH003S 72 ; 310 DEM 

4. HE Ožbalt HEOZB004S 73 ; 316 DEM 

5. HE Fala HEFAL005S 58 ; 267 DEM 

6. HE Mariborski Otok HEMAR006S 60 ; 280 DEM 

7. HE Zlatoličje HEZLA007S 115 ; 608 DEM 

8. HE Formin HEFOR008S 116 ; 562 DEM 

9. HE Moste HEMOS009S 21 ; 64 SEL 

10. HE Mavčiče HEMAV010S 38 ; 78 SEL 

11. HE Medvode HEMED011S 21 ; 83 SEL 

12. HE Vrhovo HEVRH012S 37 ; 138 SEL 

13. HE Doblar HEDOB013S 30 ; 34 SENG 

14. HE Doblar 2 HEDO2014S 40 ; 191 SENG 

15. HE Plave HEPLA015S 15 ; 20 SENG 

16. HE Plave 2 HEPL2016S 19 ; 107 SENG 

17. HE Solkan HESOL017S 32 ; 110 SENG 
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PRILOGA 3.3 TERMOENERGETSKI OBJEKTI 
 
Priloga 3.3.1: Termoelektrarne (P > 10 MW) 
 

Razpredelnica 3.3.1:  Seznam obstoječih termoelektrarn (inštalirana električna moč > 10 MW) 
Zap. št. Objekt Oznaka  Tehnične značilnosti Upravljavec 

1. TE ŠOŠTANJ 
- enota 1 
- enota 2 
- enota 3 
- enota 4 
- enota 5 

TEŠS 
TEŠ 1 
TEŠ 2 
TEŠ 3 
TEŠ 4 
TEŠ 5 

Inštalirana moč: 
30 MW, prič. obr. 1956 
30 MW, prič.obr. 1956 
75 MW, prič.obr. 1960 
275 MW,prič.obr. 1972 
345 MW, prič.obr. 1977 

TE Šoštanj, HSE 

2. TE BRESTANICA 
- plinska enota 1 
- plinska enota 2 
- plinska enota 3 
- parna turbina 1 
- parna turbina 2 
- plinska enota 4 
- plinska enota 5 

TEBS 
PB1 
PB2 
PB3 
TA1 
TA2 
PB4 
PB5 

 
23 MW, prič. obr. 1975 
23 MW, prič.obr. 1975 
23 MW, prič.obr. 1975 
12,5 MW,prič.obr. 1943 
13,5 MW, prič.obr. 1961 
114 MW, prič.obr. 2002 
114 MW, prič.obr. 2002 

TE Brestanica, HSE

3. TE TRBOVLJE 
- enota na premog 
- plinsko parna enota 
 

TETS 
TET 2 
PPE 

 
125 MW, prič. obr. 1968 
2 x 31,5 MW, prič.obr.1976 

TE Trbovlje 

 



Št. dokumentacije: EIRN---2X/01 3-7/175 

  

Datoteka: EIRN_WEB.doc - I  Id.oznaka:  EIRN---0X0003 
Objekt: INDIKATIVNI RAZVOJNI NAČRT Datum:  September 2005 

Priloga 3.3.1.1 Termoelektrarne – toplarne 
 

Razpredelnica 3.3.1.1  Seznam obstoječih termoelektrarn toplarn (inštalirana električna moč > 10 MWe)  

Zap. št. Objekt Oznaka  Tehnične značilnosti Upravljavec 

1. Termoelektrarna toplarna 

Ljubljana (TE-TOL) 

TETOLS El. moč na pragu: 114 MWe 

Toplotna moč: 348 MWt 

Teh.para 8,5bar: 135 t/h 

TE-TOL 
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Priloga 3.3.2 Jedrske elektrarne 
 
 

Razpredelnica 3.3.2  Seznam obstoječih jedrskih elektrarn  
Zap. št. Objekt Oznaka  Tehnične značilnosti Upravljavec 

1. NEK JENEKS Instalirana moč: 707 MW NEK d.o.o. 
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PRILOGA 3.4 INDUSTRIJSKA ENERGETIKA 
 
Prloga 3.4.1 SPTE v industriji (Pe > 10 MWe) 
 

Razpredelnica 3.4.1  Seznam SPTE z inštalirano močjo, večjo od 10 MWe  

Zap. št. Objekt Oznaka  Tehnične značilnosti Upravljavec 

1. Vipap Videm Krško LEE002S Vrsta naprave: parna turbina 

Število naprav: 3 

Skupna el. moč: 29,9 MWe 

Vipap Videm Krško d.d. 

Tovarniška ulica 18 

8270 Krško 

2. Količevo Karton LEE009S Vrsta naprave: parna turbina 

Število naprav: 2 

Skupna el. moč: 13 MWe 

Količevo Karton, d.o.o. 

Papirniška cesta 1 

1230 Vir 
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4. PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE V OBDOBJU DO 
2015 V REPUBLIKI SLOVENIJI IN PROIZVODNJE 
OBSTOJEČIH OBJEKTOV 

 
4.1 PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE V OBDOBJU DO 2015 V 

REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
Potrošnja električne energije predvsem pa njena napoved predstavlja najpomembnejši vhodni 
podatek pri določitvi oz. evaluaciji potencialnih novih energetskih objektov. Od višine potrošnje 
električne energije je odvisno, kateri energetski objekti, novi in obstoječi, bodo obratovali oz. 
koliko električne energije bodo oddali v slovenski elektroenergetski sistem. 

Pri evaluaciji potencialnih in kasneje sprejemljivih energetskih objektov je upoštevana letna 
potrošnja električne energije na pragu prenosa. Potrošnja električne energije na pragu prenosa 
vključuje: 

− porabo električne energije neposrednih odjemalcev, priključenih na 110 kV napetostni 
nivo, in sicer: Talum Kidričevo, Tovarno dušika Ruše, Železarno Štore, Železarno 
Ravne in Železarno Jesenice, 

− porabo električne energije distribucijskih podjetij iz prenosnega omrežja, in sicer: 
Elektro Primorska, Elektro Gorenjska, Elektro Celje, Elektro Maribor ter Elektro 
Ljubljana ter 

− izgube v prenosnem omrežju. 

Poraba električne energije distribucijskih podjetij predstavlja izgube v distribucijskem omrežju in 
porabo končnih odjemalcev (porabnike električne energije, ki presegajo priključno moč 41 kWe 
na enem odjemnem mestu ter tarifne odjemalce) zmanjšano za proizvodnjo elektrarn, ki so 
priključene na distribucijsko omrežje (male hidroelektrarne, zasebne hidroelektrarne in 
termoelektrarne ter termoelektrarne in hidroelektrarne samoproizvajalcev). Na takšen način je v 
evaluaciji potencialnih energetskih objektov vključena proizvodnja tudi tistih elektrarn, katerih 
nazivna moč ne presega 10 MW. 

Letna potrošnja električne energije na pragu prenosa glede na porabnike oz. glede na skupine 
porabnikov v obdobju 1979 – 2004 je prikazana na slikah v nadaljevanju. Potrošnja električne 
energije je naraščala vsako leto. Izjema je bilo le obdobje pred in po osamosvojitvi Slovenije 
(1990 – 1992), ko se je potrošnja zmanjšala na račun manjše porabe električne energije v 
industriji, predvsem neposrednih odjemalcev. Najnižji padec porabe je bil zabeležen ravno na 
leto osamosvojitve Slovenije (1991). Potrošnja električne energije pa je v letu 1992 komaj 
presegla potrošnjo iz leta 1984.  

Povprečna letna rast potrošnje električne energije je v obdobju 1993 – 2004 znašala 2,87% in je 
malenkostno nižja od povprečne letne rasti potrošnje električne energije v obdobju 1979 – 1989, 
ki je znašala 3,27%. Najvišje dosežene rasti potrošnje električne energije so bile v letih 2002 
(5,84%) in 2003 (4,81%), zaradi povišane porabe električne energije v tovarni Talum Kidričevo 
(poraba energije se je v letu 2002 povišala za 38,05% glede na predhodno leto), v Železarni 
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Štore (poraba energije se je v letu 2003 povišala za 11,66% glede na predhodno leto) in v 
Železarni Jesenice (poraba energije se je v letu 2003 povišala za 11,38%). 
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Slika 2.7.2-1: 

PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PRAGU PRENOSA GLEDE NA PORABNIKE, 1979 - 2004
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Talum Kidričevo 856 859 856 865 867 869 870 879 879 1.330 1.486 1.427 1.226 1.016 1.107 1.114 1.134 1.102 1.142 1.146 1.146 1.169 1.163 1.606 1.742 1.771
Tovarna dušika Ruše 418 439 583 591 595 624 625 583 607 626 602 486 409 368 311 419 390 380 366 364 360 413 451 437 433 418
Železarna Štore 169 216 224 230 234 246 206 261 242 154 161 146 101 107 100 99 85 68 74 83 75 98 103 107 119 124
Železarna Ravne 209 213 211 211 225 244 249 254 246 235 212 178 133 130 125 141 141 135 142 142 120 126 131 131 141 146
Železarna Jesenice 301 303 301 315 319 314 321 337 421 478 469 385 220 240 211 244 255 201 256 252 269 272 271 294 328 324
Elektro Celje 1.049 1.110 1.165 1.157 1.172 1.206 1.269 1.335 1.374 1.428 1.406 1.397 1.369 1.328 1.355 1.409 1.475 1.475 1.539 1.579 1.564 1.615 1.683 1.715 1.754 1.816
Elektro Primorska 799 847 843 871 891 952 983 1.006 1.043 1.062 1.066 1.061 1.024 987 1.017 1.074 1.139 1.142 1.140 1.227 1.236 1.259 1.289 1.314 1.354 1.426
Elektro Gorenjska 555 588 592 597 613 639 663 689 710 705 704 685 680 654 674 675 711 717 753 763 753 785 799 830 881 866
Elektro Ljubljana 1.924 2.021 2.080 2.168 2.227 2.339 2.422 2.508 2.603 2.585 2.626 2.643 2.624 2.532 2.581 2.633 2.715 2.808 2.891 3.017 3.014 3.058 3.140 3.260 3.420 3.539
Elektro Maribor 1.127 1.217 1.204 1.248 1.249 1.303 1.368 1.416 1.478 1.506 1.495 1.462 1.465 1.418 1.474 1.484 1.530 1.550 1.590 1.638 1.678 1.725 1.772 1.829 1.906 1.910
Izgube prenosa 229 217 232 227 232 278 326 322 284 304 305 281 265 291 188 173 157 197 243 190 260 303 324 253 264 385

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 
Vir: Statistični letopis energetskega gospodarstva RS, 1990, Statistični letopis energetskega gospodarstva RS, 2003, Zgibanka, 2004. 



Št. dokumentacije: EIRN---2X/01        4-4/175 

  

    

Datoteka: EIRN_WEB.doc - I  Id.oznaka: EIRN---0X0004 
Objekt: INDIKATIVNI RAZVOJNI NAČRT Datum: September 2005 

Slika 2.7.2-2: 

PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PRAGU PRENOSA GLEDE NA SKUPINE PORABNIKOV, 1979 - 2004
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Neposredni uporabniki 1.954 2.031 2.175 2.212 2.240 2.297 2.270 2.315 2.396 2.823 2.929 2.621 2.089 1.861 1.854 2.018 2.005 1.886 1.981 1.988 1.971 2.079 2.119 2.575 2.763 2.783
Distribucija 5.454 5.783 5.884 6.041 6.153 6.440 6.705 6.955 7.208 7.285 7.298 7.248 7.161 6.919 7.101 7.274 7.570 7.692 7.912 8.224 8.245 8.442 8.683 8.947 9.315 9.557
Izgube prenosa 229 217 232 227 232 278 326 322 284 304 305 281 265 291 188 173 157 197 243 190 260 303 324 253 264 385

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 
Vir: Statistični letopis energetskega gospodarstva RS, 1990, Statistični letopis energetskega gospodarstva RS, 2003, Zgibanka, 2004. 
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Napoved potrošnje električne energije na pragu ni bila predmet analiz zadevne študije, zato je 
bila povzeta iz študije Ocena ustreznosti proizvodnih virov električne energije v Republiki 
Sloveniji [22], ki je bila izdelana za naročnika zadevne študije v marcu 2005. 

Evaluacija potencialnih energetskih objektov upošteva dva scenarija rasti porabe električne 
energije, in sicer scenarij z 2,47% letno rastjo in scenarij z 1,02% letno rastjo potrošnje 
električne energije. Scenarij z višjo letno rastjo porabe električne energije temelji na naslednjih 
predpostavkah: 

− 3,9% letna realna rast BDP do leta 2005 in 4,9% letna realna rast BDP od leta 2005 
do leta 2010; 

− povečanje proizvodnje v predelovalni industriji, in sicer za 31% pri proizvodnji papirja, 
za 46% pri proizvodnji aluminija in 6% pri proizvodnji jekla, ter zmanjšanje 
proizvodnje v ostalih panogah predelovalne industrije do leta 2010; 

− 1,53% letna rast stanovanjske površine in 1,10% letna rast števila stanovanj, 
− izvajanje obstoječe strategije učinkovite rabe energije, 
− povišanje proizvodnje iz obnovljivih virov energije za 200 GWhe do leta 2010 ob 

upoštevanju novih zmogljivosti, in sicer iz naslova vetrnih elektrarn 30+40 MW, 
elektrarn na bioplin 20 MW, malih hidroelektrarn 9 MW, termoelektrarn – toplarn 
30 MW. 

Scenarij z nižjo letno rastjo porabe električne energije temelji na naslednjih predpostavkah: 

− 3,4% letna realna rast BDP do leta 2005 in 3,7% letna realna rast BDP od leta 2005 
do leta 2010; 

− povečanje proizvodnje v predelovalni industriji, in sicer za 13% pri proizvodnji papirja, 
za 2% pri proizvodnji aluminija, ter zmanjšanje proizvodnje v ostalih panogah 
predelovalne industrije do leta 2010. Proizvodnja jekla ostane nespremenjena; 

− 1,29% letna rast stanovanjske površine in 0,89% letna rast števila stanovanj, 
− izvajanje obstoječe strategije učinkovite rabe energije, 
− povišanje proizvodnje iz obnovljivih virov energije za 360 GWhe do leta 2010 ob 

upoštevanju novih zmogljivosti, in sicer iz naslova vetrnih elektrarn 45+60 MW, 
elektrarn na bioplin 27 MW, malih hidroelektrarn 29 MW, termoelektrarn – toplarn 
100 MW. 

Napoved potrošnje električne energije na pragu prenosa je z rastjo prikazana na sliki 4-3 v 
nadaljevanju. Napoved potrošnje električne energije je bazirana na napovedi letne rasti 
potrošnje električne energije, povzete iz [22], ter na dejanski potrošnji električne energije na 
pragu prenosa iz leta 2004. Čeprav študija [22] obsega napoved potrošnje le do leta 2010, smo 
v IRN predpostavili, da se bo nadaljeval pričakovan trend rasti potrošnje električne energije po 
obeh scenarijih do leta 2015. 
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Slika 2.7.2-3: 

 
Vir: Ocena ustreznosti proizvodnih virov električne energije v Republiki Sloveniji, 2005. 

Opomba: Dejanska potrošnja električne energije na pragu prenosa se bo po pričakovanjih nahajala med potrošnjo po scenariju z nižjo stopnjo letne rasti 
in potrošnjo po scenariju z višjo stopnjo rasti. Možni razpon gibanja dejanske potrošnje električne energije je na sliki označen s sivo barvo. 
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Omenjena scenarija se razlikujeta po stopnji rasti BDP, višini povišanja proizvodnje v 
predelovalni industriji, rasti in številu stanovanjske površine in stanovanj ter po višini proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih virov. Scenarija se ne razlikujeta po učinkovitosti izvajanja 
ukrepov racionalne rabe energije.  

Učinkovitost izvajanja ukrepov racionalne rabe energije bazira na potrošnji električne energije 
na pragu prenosa iz leta 2002 zmanjšano za potrošnjo energetike, ki kot sektor ni kvalificirana 
kot porabnik, ter za del porabe, pri katerih ukrepi racionalne rabe ne morejo povzročiti 
zaznavnih učinkov oz. kjer učinkov ukrepov racionalne rabe ni možno določiti (10,26 TWhe). V 
napovedi potrošnje električne energije so zajeti naslednji učinki ukrepov racionalne rabe: 

− industrija: od 19 do 104 GWhe/leto, 
− gospodinjstva: od 32,6 do 84,5 GWhe/leto, 
− javna razsvetljava: od 13 do 25 GWhe/leto, 
− ostala široka raba: od 6 do 12,6 GWhe/leto. 

Pričakovani učinki ukrepov racionalne rabe energije bodo znašali med 70,6 GWhe letno 
(spodnja meja) in 226,1 GWhe letno (zgornja meja), kar predstavlja med 0,60% in 1,90% porabe 
električne energije na pragu prenosa iz leta 2002. 
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4.2 NAPOVEDI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE 
OBSTOJEČIH OBJEKTOV DO LETA 2015 
 
4.2.1 Hidroelektrarne 
 
Za oceno napovedi proizvodnje na obstoječih hidroelektrarnah je težko govoriti. Pri projektiranju 
se običajno poslužujemo hidrologije iz večletnega obdobja na osnovi srednje linije trajanja 
pretokov, ki jih vzamemo kot reprezentativne tudi za obdobje proizvodnje energije v življenski 
dobi elektrarne. Takšno hidrologijo lahko smatramo kot 50% hidrologijo. 
 
Za obstoječe hidroelektrarne na Dravi, Savi in Soči smo pridobili proizvodnjo električne energije 
za leta 2002, 2003 in 2004. Ker nas glede napovedi zanima kaj je vir proizvodnje v 
obravnavanih letih, smo naredili kratko hidrološko analizo (vir podatkov ARSO) in ugotovili 
naslednje: 
 
 

 Leto 2002 je bilo hidrološko pod dolgoletnim povprečjem (30 let) obdobja 1961-1990 na 
vseh rekah in sicer na reki Dravi so bili pretoki za ca 22% pod dolgoletnim povprečjem, 
na reki Savi od 49-55% pod dolgoletnim povprečjem, na reki Soči pa celo za 91% pod 
dolgoletnim povprečjem (v.p. Solkan). 

 
 Še bolj drastično sušno je bilo leto 2003, ko so bili pretoki na reki Dravi za 57% pod 

dolgoletnim povprečjem, na reki Savi in Soči pa celo za 187% pod dolgoletnim 
povprečjem. 

 
 Leto 2004 je bilo praktično na nivoju dolgoletnega povprečja in sicer na reki Dravi ca 3% 

nad povprečjem, na reki Savi od 4% pod pa do 19% nad dolgoletnim povprečjem, na 
reki Soči pa 4% nad dolgoletnim povprečjem. 

 
 
Proizvodnja obstoječih hidroelektrarn načeloma sledi trendu hidrologije, vendar se pojavljajo 
tudi določene nelogičnosti. Primer je proizvodnja HE Doblar I v letu 2002, ki znaša 
113.859 MWhe pri hidrologiji, ki je 91% pod dolgoletnim povprečjem, medtem ko je proizvodnja 
leta 2004 komaj 72.000 MWhe pri precej boljši hidrologiji, ki je samo 4% pod dolgoletnim 
povprečjem. V kolikor prevedemo proizvodnjo obstoječih hidroelektrarn v zadnjih treh letih na 
srednji nivo hidrologije z upoštevanjem korekcijskih količnikov (količniki med srednjimi 
dolgoletnimi pretoki v odnosu na srednji pretok v letu) potem pride do velikih odstopanj v letu 
2003 glede na ostali dve leti. Odstopanja od dolgoletnega povprečja so najmanjša v letu 2004. 
Predlagamo, da se proizvodnja v letu 2004 prevede na srednji nivo hidrologije in se dobljene 
vrednosti uporabi za napoved v obdobju 2005-2015. 
 
Slika 4.2.1-1 prikazuje prikazuje obstoječo (leta 2002-2004) in predvideno proizvodnjo 
električne energije obstoječih hidroelektrarn (obdobje 2005-2015) z upoštevanjem konca 
življenjske dobe posameznih objektov. 
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OBSTOJEČA (2002-2004) IN PREDVIDENA (2005-2015) PROIZVODNJA OBSTOJEČIH HE
Z UPOŠTEVANJEM KONCA ŽIVLJENJSKE DOBE POSAMEZNIH OBJEKTOV
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Solkan 95,06 73,87 123,17 128,10 128,10 128,10 128,10 128,10 128,10 128,10 128,10 128,10 128,10 128,10

Plave II 0,00 51,31 80,27 83,48 83,48 83,48 83,48 83,48 83,48 83,48 83,48 83,48 83,48 83,48

Plave I 43,33 25,64 51,72 53,79 53,79 53,79 53,79 53,79 53,79 53,79 53,79 53,79 53,79 53,79

Doblar II 0,00 56,45 157,34 163,64 163,64 163,64 163,64 163,64 163,64 163,64 163,64 163,64 163,64 163,64

Doblar I 113,86 73,97 72,01 74,89 74,89 74,89 74,89 74,89 74,89 74,89 74,89 74,89 74,89 74,89

Formin (SD2) 488,74 444,57 576,97 594,28 594,28 594,28 594,28 594,28 594,28 594,28 594,28 594,28 594,28 594,28

Zlatoličje (SD1) 512,10 463,19 605,90 624,08 624,08 624,08 624,08 624,08 624,08 624,08 624,08 624,08 624,08 624,08

Mariborski otok 236,28 217,51 278,46 286,81 286,81 286,81 286,81 286,81 286,81 286,81 286,81 286,81 286,81 286,81

Fala 238,84 216,65 282,91 291,39 291,39 291,39 291,39 291,39 291,39 291,39 291,39 291,39 291,39 291,39

Ožbalt 247,77 245,36 303,25 312,34 312,34 312,34 312,34 312,34 312,34 312,34 312,34 312,34 312,34 312,34

Vuhred 243,31 244,44 301,94 311,00 311,00 311,00 311,00 311,00 311,00 311,00 311,00 311,00 311,00 311,00

Vuzenica 223,36 203,70 262,47 270,34 270,34 270,34 270,34 270,34 270,34 270,34 270,34 270,34 270,34 270,34

Dravograd 124,62 119,68 143,95 148,26 148,26 148,26 148,26 148,26 148,26 148,26 148,26 148,26 148,26 148,26

Vrhovo 120,88 86,56 154,89 184,32 184,32 184,32 184,32 184,32 184,32 184,32 184,32 184,32 184,32 184,32

Medvode 63,09 49,18 70,63 67,81 67,81 67,81 67,81 67,81 67,81 67,81 67,81 67,81 67,81 67,81

Mavčiče 56,71 41,57 78,99 75,83 75,83 75,83 75,83 75,83 75,83 75,83 75,83 75,83 75,83 75,83

Moste 47,78 42,11 58,60 56,25 56,25 56,25 56,25 56,25 56,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 

Slika 4.2.1-1: Obstoječa (leta 2002-2004) in predvidena (obdobje 2005-2015) proizvodnja električne energije obstoječih hidroelektrarn 
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4.2.2 Nuklearna elektrarna Krško 
 
Z uveljavitvijo pogodbe med vlado R Slovenije in vlado R Hrvatske v letu 2003 o ureditvi 
statusnih in drugih pravnih razmerij v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) se 50% proizvedene 
električne energije dobavlja hrvaškemu elektrogospodarstvu. 
 
Po ReNEP [42] dolgoročno ohranjanje proizvodnje električne energije v NEK ostaja mehanizem 
za doseganje zanesljive oskrbe z energijo tudi v prihodnje. Zaradi diverzifikacije virov energije je 
smiselno, da se delež električne energije iz NEK ohrani približno na sedanjem nivoju. V skladu s 
tem smo upoštevali napoved proizvodnje do leta 2015, ki ga v NEK predvidevajo, in je 
prikazana na sliki 4.2.2-1. 
 

OBSTOJEČA IN PREDVIDENA PROIZVODNJA NEK
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NEK 5.555 5.171 5.343 5.802 5.369 5.349 5.802 5.369 5.349 5.802 5.369

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 
Slika: 4.2.2-1: Obstoječa in predvidena proizvodnja električne enegije v NEK 

 
 
4.2.3 Termoelektrarne 
 
Proizvodnja termoelektrarn je odvisna od proizvodnje HE in NEK. Pri napovedi proizvodenj 
termoelektrarn smo kot izhodiščno leto upoštevali leto 2004 in to leto obdržali do leta 2015. 
Izjema je bila TE-TOL, kjer kogeneracijska proizvodnja električne energije sledi potrebe 
toplotnega konzuma. Letno rast toplotnega konzuma smo upoštevali kot 0,02%. 
 
Na sliki 4.2.3-1 je prikazana obstoječa (leta 2002-2004) in predvidena proizvodnja električne 
energije obstoječih termoelektrarn (obdobje 2005-2015) z upoštevanjem konca življenjske dobe 
posameznih blokov. 
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Na sliki 4.2.3-2 je prikazana proizvodnja električne energije obstoječih objektov (HE, NEK, TE) z 
upoštevanjem konca življenjske dobe posameznih enot in poraba le-te z napovedjo minimalne 
rasti (2005-2015), na sliki 4.2.3-3 pa z napovedjo maksimalne rasti (2005-2015). 
 
Zaključimo lahko, da v primeru, da ne pride do novih investicij v objekte za proizvodnjo 
električne energije se z upoštevanjem napovedi minimalne rasti porabe električne energije 
primankljaj le-te v R Sloveniji giblje od ca 2,27 v letu 2006 do ca 4,24 TWhe v letu 2015, z 
upoštevanjem napovedi maksimalne rasti porabe pa od ca 2,52 v letu 2006 do ca 6,54 TWhe v 
letu 2015. 
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PREDVIDENA PROIZVODNJA EL. ENERGIJE OBSTOJEČIH TE
Z UPOŠTEVANJEM KONCA ŽIVLJENJSKE DOBE POSAMEZNIH ENOT
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TOL3 222 222 222 222 222 222 222 208 208 208 208

TOL12 211 212 212 212 212 213 213 0 0 0 0

TET2 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612

TEB5 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

TEB4 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

TEB3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TEB2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TEB1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TEŠ5 1.708 1.708 1.708 1.708 1.708 1.708 1.708 1.708 1.708 1.708 1.708

TEŠ4 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314

TEŠ123 528 528 528 528 0 0 0 0 0 0 0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 

Slika 4.2.3-1: Predvidena proizvodnja el. energije obstoječih TE (2005-2015) z upoštevanjem konca življenjske dobe posameznih enot 
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PROIZVODNJA EL.ENERGIJE OBSTOJEČIH OBJEKTOV Z UPOŠTEVANJEM KONCA ŽIVLJENJSKE DOBE POSAMEZNIH ENOT
IN PORABA LE-TE Z NAPOVEDJO MINIMALNE RASTI, 2005-2015
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TE obstoječe [TWhe] 4,64 4,64 4,64 4,64 4,11 4,11 4,11 3,88 3,88 3,88 3,88
NEK [TWhe] 2,78 2,59 2,67 2,90 2,68 2,67 2,90 2,68 2,67 2,90 2,68
HE obstoječe [TWhe] 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67
Napoved - min rast [TWhe] 13,09 13,22 13,35 13,49 13,63 13,77 13,91 14,05 14,19 14,34 14,48

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sli
Slika 4.2.3-2: Proizvodnja el. energije obstoječih objektov z upoštevanjem konca življenjske dobe posameznih enot in                                                      

poraba le-te z napovedjo minimalne rasti (2005-2015) 
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PROIZVODNJA EL.ENERGIJE OBSTOJEČIH OBJEKTOV Z UPOŠTEVANJAM KONCA ŽIVLJENJSKE DOBE POSAMEZNIH ENOT 
 IN PORABA LE-TE Z NAPOVEDJO MAKSIMALNE RASTI, 2005-2015
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TE obstoječe [TWhe] 4,64 4,64 4,64 4,64 4,11 4,11 4,11 3,88 3,88 3,88 3,88
NEK [TWhe] 2,78 2,59 2,67 2,90 2,68 2,67 2,90 2,68 2,67 2,90 2,68
HE obstoječe [TWhe] 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67
Napoved - max rast [TWhe] 13,14 13,47 13,80 14,14 14,49 14,85 15,22 15,59 15,98 16,37 16,78

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 

Slika 4.2.3-3: Proizvodnja el. energije obstoječih objektov z upoštevanjem konca življenjske dobe posameznih enot in                                                      
poraba le-te z napovedjo maksimalne rasti (2005-2015) 
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5. POTENCIALNE LOKACIJE IN NOVI OBJEKTI 
 
5.1 HIDROELEKTRARNE  
 
Hidroenergetski objekti proizvedejo letno tretjino do četrtino vse električne energije v državi. 
Izkoriščanje vodne sile je v Sloveniji tradicija, razvijanje novih projektov na še ne izkoriščenih 
porečjih ali odsekih pa je v veliki meri odvisno od različnih interesov. Do danes se je študiralo in 
elaboriralo na različnih nivojih izdelave dokumentacije 40 lokacij za izkoriščanje vodne moči za 
izgradnjo hidroelektrarn moči nad 10 MW. 
 
Medtem ko sta Drava in Soča energetsko že primerno izkoriščeni, ostajajo možnosti novih 
količin obnovljive energije s porečja reke Save. 
 
Sava je najdaljša slovenska reka (221 km) in ima največjo površino porečja, to je 10.746 km2, 
kar je 53% delež ozemlja Slovenije. Rečno omrežje meri 13.950 km oz. 1,3 km/km2. Območje 
Save nad pregrado HE Medvode (zgornja Sava) obsega 1.513 km2 ali 14% porečja, območje 
Save od pregrade HE Medvode do pregrade HE Suhadol (srednja Sava) obsega 3.716 km2 
(35% porečja), območje spodnje Save pa obsega 5.517 km2 oz. 51% porečja. 
 
5.1.1 Spodnja Sava 
 
Projekti na spodnji Savi so v teku. Že precej let obratuje HE Vrhovo, letos bo dograjena 
HE Boštanj, tečejo priprave na naslednja objekta HE Blanca in HE Krško, sledita HE Brežice in 
HE Mokrice. Vsi objekti razen zadnjega bodo predvidoma tudi dograjeni do leta 2015 in bodo v 
naslednjih poglavjih podrobno predstavljeni. 
 
5.1.2 Srednja Sava 
 
Medtem ko so aktivnosti na območju spodnje Save v polnem teku in se do konca 
obravnavanega obdobja večji del tudi zaključuje, pa so aktivnosti na območju srednje Save 
nekoliko zastale. Tu je planirana izgradnja 9-ih hidroelektrarn. 
 
Veriga hidroelektrarn na srednji Savi bo glede na predvideno vlogo v EES obratovala v 
dnevnem režimu po principu pretočne akumulacije. Pri tem bosta že zgrajeni hidroelektrarni 
Mavčiče in Medvode prevzeli vlogo čelnega akumulacijskega bazena, načrtovane 
hidroelektrarne Jevnica, Kresnice in Ponoviče ter zgrajena hidroelektrarna Vrhovo pa vlogo 
vmesnih akumulacijskih in kompenzacijskih bazenov. 
 
Po zasnovi objektov sta v obravnavanem območju dva tipa hidroelektrarn, rečna hidroelektrarna 
in derivacijska hidroelektrarna. Pregradni objekti Save so podobno zasnovani pri obeh tipih 
hidroelektrarn. Obsegajo jezovno zgradbo s pretočnimi polji, strojnico pri rečnih, oz. zajetje vode 
(vtočni objekt) v dovodni del derivacije pri derivacijskih hidroelektrarnah. 
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Možne največje moči in velikost proizvodnje električne energije v verigi hidroelektrarn na srednji 
Savi (neto energetski potencial) so bile računsko določene s simulacijo obratovanja elektrarn na 
osnovi podatkov za hidrološko obdobje 1961–1990, upoštevajoč nihanje nivojev gladin zgornje 
in spodnje vode.  
 
Ob upoštevanju hidravličnih izgub in tehničnih izkoristkov naprav in postrojev pri pretvorbi 
vodne v električno energijo ter dejanskih padcev, so določene največje možne neto moči 
stopenj na pragu elektrarn pri obratovanju v sklenjeni verigi (Pmi) in povprečna višina letne 
proizvodnje električne energije, kar je prikazano v tabeli 5.1.2-1. 
 

HE na srednji Savi: 

Tehnični in energetski 
parametri  

Izkoristljiva 
prostornina 
akumulacije 

[106 m3] 

Neto padec 

 

pri Qi 

[m] 

Največja moč 
Pm 

pri Qi 

[MW] 

Povp. letna 
proizvodnja 

Esr 

[GWh/leto] 

JEŽICA          Qi = 250 m3/s 

ŠENTJAKOB Qi = 260 m3/s 

ZALOG          Qi = 260 m3/s 

JEVNICA       Qi = 400 m3/s 

KRESNICE    Qi = 400 m3/s 

PONOVIČE   Qi = 400 m3/s 

RENKE          Qi = 400 m3/s 

TRBOVLJE    Qi = 400 m3/s 

SUHADOL     Qi = 400 m3/s 

0,4 

1,9 

1,1 

2,4 

1,5 

1,4 

0,4 

0,3 

0,7 

26,00 

  7,30 

  7,20 

  6,85 

  8,25 

18,80 

  8,50 

  8,30 

11,70 

54,5 

15,9 

15,7 

22,9 

27,7 

63,0 

28,6 

27,8 

39,3 

151,4 

  52,4 

  52,8 

101,4 

  96,4 

190,7 

  97,9 

  97,6 

153,4 

Tabela 5.1.2-1: Hidroelektrarne na srednji Savi - tehnični in energetski parametri 

Opomba: Podatki v tabeli so informativni! 
 
Ob upoštevanju predpostavljenih obratovalnih razmer znaša skupna največja možna moč vseh 
9 stopenj ΣPmi = Pm = 295,4 MW. Prikazana je tudi povprečna višina letne proizvodnje 
električne energije elektrarn na srednji Savi, ki je izračunana z vsoto mesečnih vrednosti 
proizvodnje. Te so pa izračunane iz povprečja srednjih mesečnih pretokov reke Save v profilih 
hidroelektrarn za hidrološko obdobje 1961–1990, kot povprečni letni neto potencial verige 
devetih hidroelektrarn. Povprečna letna proizvodnja znaša Esr = 994.000 kWh/leto. 
 
Po moči in po velikosti povprečne letne proizvodnje so izmed 9 načrtovanih hidroelektrarn na 
srednji Savi največje tri hidroelektrarne HE Ponoviče, HE Ježica in HE Suhadol. 
 
HE Ponoviče ima od vseh hidroelektrarn največjo moč, ki znaša 63 MW in tudi največjo 
povprečno višino letne proizvodnje, ki znaša 190,7 GWh/leto, kar jo uvršča tudi na 1. mesto 
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izmed vseh HE na Savi v Sloveniji. Zasnovana je kot derivacijska, s pregradnim objektom v 
strugi Save v bližini gradu Pogonik, dovodnim rovom, strojnico pod gradom Ponoviče na savski 
terasi in odvodnim kanalom po terasi do savske struge. Preusmeritev toka Save skozi rov bo 
povzročilo zmanjšanje pretoka in znižanje vodostaja v savski strugi skozi Litijo. Z ustreznimi 
tehničnimi ukrepi bo treba preprečiti poslabšanje izdatnosti in kakovosti podzemne vode v 
vplivnem območju črpališča za Litijo. 
 
HE Ježica ima moč 54,5 MW in je po moči druga po vrsti. Povprečna letna proizvodnja znaša 
znatnih 151,4 GWh/leto, kar je le 2 GWh/leto manj od proizvodnje HE Suhadol. HE Ježica je 
zasnovana kot derivacijska. Pregradni objekt je v bližini Vikrč gorvodno od Tacna. Od pregrade 
Vikrče do vodostana pri Ježici vodi vkopan dovodni rov (v kolikor bodo rezultati bodočih študij in 
raziskovalnih del pokazala ugoden učinek, bo mogoče iz dovodnega rova tudi gravitacijsko 
bogatiti podzemno vodo, ki napaja črpališča ljubljanskega vodovoda). Od vodostana, ki je 
lociran gorvodno od Črnuč, vodi tlačni rov do strojnice HE Ježica, ki je predvidena ob savski 
strugi dolvodno od črnuških mostov čez Savo. 
 
HE Suhadol ima po velikosti tretjo moč, ki znaša blizu 40 MW. Je na drugem mestu po velikosti 
povprečne letne proizvodnje, ki znaša 153,4 GWh/leto, to pa je le 2 GWh/leto več od 
proizvodnje HE Ježica. HE Suhadol je zasnovana kot rečna. Pregradni objekt je predviden 
gorvodno od Suhadola pri Zidanem mostu. Akumulacijski bazen, ki ga lahko smatramo kot 
vodotesen, leži med pobočji sorazmerno ozke doline ki so pretežno stabilna. 
 
Odločili smo se, da v nabor objektov do leta 2015 vključimo tudi dva objekta na srednji Savi. Po 
strokovni analizi je odločeno, da sta to HE Suhadol in HE Ježica. HE Ježica je naslednji objekt 
od HE Medvode in se navezuje na zgornje savsko verigo, HE Suhadol pa je zadnji objekt od 
srednje savske verige in se navezuje na HE Vrhovo. 
 
5.1.3 Mura 
 
Pred desetletji je bila izdelana določena študijska dokumentacija o verigi hidroenergetskih 
objektov na Muri. Od takrat naprej projekt spričo nasprotovanja posegu v prostor stoji. 
 
V zadnjem letu se ob spoznanju, kakšno prednost pred fosilnimi gorivi imajo OVE, zopet 
pogosteje razmišlja o izrabi tudi te reke, ki je gorvodno na avstrijski strani energetsko 
izkoriščena. V IRN tega porečja nismo vključili, ker je območje 2006-2015 prekratko glede na 
trenutni nivo projekta. 
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5.2 TERMOELEKTRARNE 
 
Zaradi prilagajanja evropskim trendom proizvodnje električne energije in okoljskih obveznosti, 
predvsem izpolnitev obvez Kjotskega protokola, ima v naslednjem srednjeročnem obdobju 
uporaba zemeljskega plina v kombinaciji s tehnologijami z visokimi izkoristki prednost. Strateška 
usmeritev na področju termo-energetike je ohranitev lokacij, kjer že stojijo termo-energetski 
objekti, in načrtovanje nadomestnih objektov z uporabo ekološko sprejemljivejših goriv 
(zemeljski plin). 
 
5.2.1 Termoelektrarna Šoštanj 
 
Načrtovanje novih termoenergetskih objektov z električno močjo nad 10 MW danes vključuje 
tudi različne variante, ki bazirajo na plinskih turbinah pri realizaciji različnih kombiniranih 
procesov. 
 
V tem kontekstu je v TE Šoštanj v teku projekt prigradnje dveh plinskih turbin moči 42 MW 
premogovem bloku 4 in 5 na zemeljski plin (TEŠ45P). Z modernizacijo blokov 4 in 5 s prigradnjo 
plinskih enot se bo zmanjšala poraba premoga in specifična obremenitev okolja, proizvodnja 
električne energije pa povečala. 
 
Po ReNEP [1] je dolgoročno ohranjanje proizvodnje lignita v rudniku Velenje za proizvodnjo 
električne energije v TE Šoštanj pomembno zaradi diverzifikacije energetskih virov in strateške 
zanesljivosti pri oskrbi z energijo. 
 
V skladu s tem je v TE Šoštanj tudi projekt nove premogove enote moči 500 MW (TEŠ6P) ki bo 
ustrezala vsem pogojem varstva okolja po normativih EU. Premog tako ostaja v TE Šoštanj 
glavni energetski vir glede na bližino in zaloge domačega premoga.  
 
5.2.2 Termoelektrarna Brestanica 
 
V TE Brestanica je predvidena prigraditev parnega procesa k eni od obstoječih plinskih turbin, 
tako, da bo končna električna moč na sponkah generatorja kombiniranega procesa 
163 MW (PB5P). S prigraditvijo parne turbine bo doseženo povečanje moči enote za 56 MW. 
 
Prednosti tega projekta je podjetje z ustreznimi kadri in že zgrajen velik del infrastrukture. Že ob 
načrtovanju izgradnje plinskih enot 2 x 114 MW je bilo predvideno, da se kasneje eni od njih 
dogradi parna turbina. 
 
Ena enota tako preide iz vloge rezerve v objekt, ki v kombinirani proizvodnji obratuje bistveno 
večje število ur. 
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5.2.3 Termoelektrarna Trbovlje 
 
ReNEP predvideva v skladu s strategijo zmanjševanja TGP zaprtje rudnika Trbovlje in Hrastnik 
leta 2007. Obstoječa enota v TE Trbovlje, ki ne bodo nadomeščena z novo tehnologijo, bo 
kurila uvožen premog. 
 
Z namenom, da se preveri možnost nadaljevanja proizvodnje električne energije na lokaciji 
TE Trbovlje po zaustavitvi obstoječe enote TET 2, predinvesticijska zasnova predvideva na 
lokaciji TE Trbovlje med drugim postavitev nove termoelektrarne na uvoženi premog moči 
ca 200 MW (TET3P) oz. izgradnjo plinsko-parne elektrarne moči do 400 MW (PPE3P). 400 MW 
je tudi moč, ki jo je možno vključiti v električno omrežje. 

 

5.2.4 Termoelektrarna Lendava 
 
ReNEP navaja, da so za nove objekte predvidene tudi obstoječe industrijske lokacije, kjer je 
prišlo do zmanjšanja ali zaustavitve proizvodnje, lokacije pa so povezane z EES. 
 
V času intenzivnega preverjanja možnosti sanacije rafinerije Lendava je bila obravnavana in 
podrobneje obdelana tudi možnost postavitve plinsko parne enote na rafinerijske produkte. 
Kasneje so pobude o izgradnji termoelektrarne, tudi zaradi opustitve sanacije rafinerije 
Lendava, zamrle. Kljub temu, po naši oceni, lokacija v okviru kompleksa Nafte Lendava/Petrol 
ostaja kot ena od potencialnih lokacij za postavitev termoenergetskega objekta (TELP). 
 
Lokacija se nahaja v industrijskem kompleksu in je v tem pogledu lažje sprejemljiva, na voljo je 
dovolj velik prostor za postavitev objekta moči do 500 MW., možna je tudi primerna oskrba s 
tehnološko vodo. 
 
Pomanjkljivost lokacije je potrebnost izgradnje namenskega plinovoda od Kidričevega do 
Lendave ter razen porabnikov znotraj rafinerije ni večjega toplarniškega sistema, ki bi se v 
kogeneraciji lahko napajal iz termoelektrarne. 
 
5.2.5 Termoelektrarna Kidričevo 
 
Zelo primerna lokacija nove plinsko-parne elektrarne je v industrijskem območju Taluma d.d. v 
Kidričevem. Na zahodni strani industrijskega kompleksa je velika površina, ki omogoča razvoj 
energetike.  
 
Prednost lokacije je, da je obsežna elektroenergetska infrastruktura v neposredni bližini, da je 
lokacija neposredno ob močnem porabniku električne energije, za potrebe tehnološke in 
hladilne vode je na razpolago reka Drava s svojo izdatno vodnatostjo, primerna je železniška 
infrastruktura do lokacije in v okviru kompleksa Talum, neposredna je tudi bližina glavnega 
magistralnega plinovoda. 
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5.2.6 Termoelektrarna Anhovo 
 
Ena od možnih lokacij za TE Anhovo (TEAP) v zahodnem delu države je v industrijskem 
območju podjetja Salonit Anhovo gradbeni materiali d.d. Proste površine načeloma omogočajo 
postavitev objekta moči tudi do 400 MW , preverila pa se bo omejitev pri navezavah na EES. 
 
Narejena bo analiza velikosti bloka ca 120 MW. Ta velikost je izbrana iz količin plina, ki jih sedaj 
koristi Salonit Anhovo in ki bo sproščena ob prehodu na druge energetske vire v cementarni. 
 
Preverjena bo tudi velikost 200 MW in 400 MW. 
 
 
5.2.7 Lokacije v območju železarskih središč (Jesenice, Ravne, Štore) 
 
Analizirane so bile lokacije v vseh treh kompleksih. Izkaže se, da je na lokaciji Jesenice in 
Ravne možno postaviti energetski objekt na plin velikosti 200 MW, na lokaciji Štore pa 
eventuelno le 100 MW. Večjih objektov na danih lokacijah iz različnih razlogov ni možno 
postaviti. 
 
Prednost lokacije Jesenice je, da leži neposredno ob močnem porabniku električne energije, 
tehnološka voda je na lokaciji, toplarniški konzum na lokaciji je že urejen, možnosti za 
kogeneracijo so. Lokacija praktično nima pomanjkljivosti za postavitev plinskih objektov razen 
dejstva, da je potrebno speljati namenski plinovod za objekt iz Kranja do Jesenic, ker pa so 
lokacije praktično v mestu je tu pričakovati odklonilna stališča do termoenergetskega objekta. 
 
Prednosti lokacije Ravne so, da je lokacija neposredno ob močnem porabniku električne 
energije, da so na razpolago dovolj velike količine tehnološke vode, toplarniški konzum ob 
lokaciji je že urejen, možnosti za kogeneracijo so. 
 
Na lokaciji Štore je pogojno možno postaviti le termoelektrarno na plin do moči reda velikosti 
100 MW. Glavni omejitveni kriterij je oskrba z vodo. Le te ni dovolj niti za povratno hlajenje. Iz 
Voglajne je po postavljenih kriterijih moč dobiti le količino, ki bi zadoščala za ustrezno povratno 
hlajenje za plinsko-parni proces do ca 80 MW in ob predpostavki, da železarno iz Voglajne ne 
odvzema vode nepovratno. Lokacija je po drugih kriterijih precej ugodna. V primeru nadaljnjega 
obravnavanja te lokacije se je v prvi vrsti potrebno osredotočiti na problematiko odvoda toplote. 
 
 
5.2.8 Ostale potencialne lokacije 
 
Ostale potencialne lokacije so povzete po študijah iz preteklosti. V tem času je prišlo tudi do 
nekaterih sprememb in novogradenj, predvsem na področju vključitve v EES. Nismo posegali v 
takratne ugotovitve in rešitve in jih nismo prilagajali na sedanje razmere. Namen tega poglavja 
je predvsem v grobem prikazati značilnosti in možnosti ostalih potencialnih lokacij. 
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Lokacija Zlatoličje 
 
Lokacija se nahaja ca 100 m od dovodnega kanala HE Zlatoličje, ki se nahaja ob umetno 
zgrajenem kanalu, po katerem je speljana voda iz Drave. Lokacija je oddaljena približno 8 km v 
severozahodni smeri od Ptuja. Zemljišče je ravno. 
 
Prostor omogoča svobodo pri razmeščanju objektov TE ter omogoča optimalno prostorsko 
tehnično rešitev. 
 
Prednost lokacije je da se nahaja tik ob viru hladilne vode in jezu HE Zlatoličje, kar omogoča 
gravitacijski pretok hladilne vode do GPO, brez črpanja ter zelo dobra elektroenergetska 
infrastruktura v neposredni bližini. 
 
Lokacija Dolsko 
 
Širše področje te lokacije meji na severu na naselji Videm in Dol pri Ljubljani oziroma na 
Kemično industrijo JUB, ki se nahaja na južni strani navedenih naselij. Na zahodu meji na 
strugo Kamniške Bistrice, na jugu pa na reko Savo. Na vzhodu se preko struge Studenčnice 
razteza do Save, ki tu zavije proti severovzhodu. 
 
Zemljišče je ravno, področje pa je široko 600 do 800 m, v smeri Z-V pa dolgo ca 2,5 km. Za 
lociranje TE je zanimiv zahodni del, ki ga v smeri SZ-JV križa koridor daljnovodov 400 kV in 
110 kV, predviden pa je še dodaten 400 kV daljnovod. Ti daljnovodi so praktično zahodna meja 
zemljišča lokacije. 
 
V študiji energetske izrabe Save od Medvod do Mokric je bila tudi predvidena izgradnja 
HE Zalog, ki naj bi se nahajala manj kot 1 km vhodno od obravnavane lokacije za TE. Če pride 
do resne obravnave lokacije Dolsko, bo treba prej zavzeti dokončno stališče ali se bo, in kdaj se 
bo HE gradila. Nesprejemljivo bi bilo, če bi se HE začela graditi potem, ko je TE že zgrajena, 
ker bi to zahtevalo popolno rekonstrukcijo hladilnega sistema. 
 
Lokacija Naklo 
 
Lokacija se nahaja v dolini, ki meji na zahodu in jugu z reko Savo, na severu s Tržiško Bistrico, 
na severovzhodu pa deloma z zelo strmim pobočjem Dobrave, ki se dviga nad dolino okoli 
80 m. 
 
Ob nasprotnem bregu Save je po nasipu speljana železniška proga Ljubljana – Jesenice. Nad 
progo se dviga strmo pobočje visoko okoli 70 m, kjer je terasa z vasjo Besnica. Širina doline je 
300 do 500 m, vzporedno s Savo pa se razteza na okoli 2,5 km. Pobočje lokacije je pretežno 
gozd nižje vrednosti, deloma pa so travniki in njive. Na njem ni hiš. Približno ca 5 km od lokacije 
proti jugovzhodu je stikališče 400 kV Okroglo pri Kranju. 
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Prostor omogoča optimalno razmestitev objektov TE. Najprimernejši je plato bližji Podnartu, od 
koder bo speljana železnica in bi zaradi višje kote potreboval manj zasipanja, deloma pa celo 
odnašanje materiala pri niveliranju. 
 
Hlajenje bo moralo biti povratno, z mokrim hladilnim stolpom na naravni vlek. Kot vir tehnološke 
vode bi se koristila reka Sava. 
 
 
5.3 TERMOELEKTRARNE-TOPLARNE 
 
V ljubljanskem sistemu daljinskega ogrevanja bo potrebno v bližnji prihodnosti nadomestiti 
starejše proizvodne zmogljivosti v Termoelektrarni toplarni (TE-TOL) v Mostah. Proizvodnja 
toplote je danes v Ljubljani na dveh lokacijah: poleg Most (TE-TOL) še v Šiški (Energetika 
Ljubljana). 
 
Na obeh lokacijah se raziskuje možnost namestitve plinsko parne tehnologije, ki bo namenjena 
zamenjavi obstoječih starejših premogovnih blokov (blok 1 in blok 2), katerima se izteka 
življenjska doba. 
 
Na drugih lokacijah, kjer je razvito omrežje daljinskega ogrevanja, ni projektov termoelektrarn-
toplarn. V glavnem se postavljajo serije plinskih batnih motorjev. 
 
 
5.4 INDUSTRIJSKA ENERGETIKA 
 
Termoenergetske enote z električno močjo pod 10 MW obratujejo praviloma v sklopu 
industrijskih kompleksov. Evidentirani so trije projekti: 
 
• Sava Tires - Kranj 
• Papirnica Količevo 
• Vipap Krško. 
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6. EVALUACIJA I. FAZA 
 
6.1 KRITERIJI 
 
6.1.1 IPPC direktiva 
 
V prvi fazi evaluacije sprejemljivih objektov je bil eden od kriterijev ustreznost novih proizvodnih 
virov zahtevom IPPC direktive (gleg poglavje 2). Po njej bodo morali upravljavci velikih obratov 
za obratovanje pridobiti celovito okoljevarstveno dovoljenje, pri katerem se predvideva 
zagotavljanje skladnosti z referenčnimi dokumenti BREF (uporaba BAT). Dovoljenje bo 
vključevalo mejne vrednosti emisij za onesnaževala, za katera je verjetno, da jih bo posamezni 
obrat izpuščal v znatnih količinah. Mejne vrednosti se bodo lahko dopolnile ali nadomestile z 
enakovrednimi parametri ali tehničnimi ukrepi. 
 
Z uveljavitvijo direktive IPPC je bil sprejet tudi rok, v katerem se morajo obstoječi industrijski 
obrati prilagoditi standardom BAT. Zahteva, da morajo obstoječi industrijski viri onesnaževanja 
do leta 2007 zmanjšati rabo naravnih virov ter emisije v okolje do ravni, ki so dosegljive le z 
BAT, bo prispevala tudi k zmanjšanju rabe fosilnih goriv. 
 
Procesi zgorevanja trdnih goriv (prašna kurjava) so upoštevani kot BAT za nove in nekatere 
obstoječe objekte. Procesi zgorevanja plinskih turbin na zemeljski plin so za nove in obstoječe 
objekte upoštevani kot BAT. 
 
6.1.2 Kriterij lastne cene 
 
V prvi fazi evaluacije sprejemljivih objektov je bil eden od kriterijev tudi sprejemljiva lastna cena 
proizvedene električne energije. Nov proizvodnji objekt je po kriteriju lastne cene sprejemljiv, če 
njegova lastna cena bistveno ne odstopa od cene električne energije, ki bi jo lahko uvozili.  
 
Cena uvožene energije je bila izračunana na osnovi bodočih cen na borzi (EEX Phelix-
Peakload) katerim so bili dodani stroški prenosa do slovenske meje. Pričakovane cene za uvoz 
električne energije so prikazane na sliki 6.1.1-1.  
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Slika 6.1.2-1 

CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA MEJI SLO
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6.2 MATRIKA SPREJEMLJIVIH OBJEKTOV 
 
 
6.2.1 Sprejemljivi objekti po kriteriju cene 
 
Za 20 potencialnih novih proizvodnih objektov je bila izračunana lastna cena električne energije. 
Lastna cena električne energije je bila računana za povprečno letno proizvodnjo električne 
energije. Pri hidroelektrarnah je bila povprečna letna proizvodnja računana pri povprečni 
hidrologiji. Pri termoelektrarnah pa je bila povprečna proizvodnja izračunana upoštevajoč 6.500 
ur obratovanja pri polni moči za vse objekte razen za plinske turbine v Šoštanju za katere je bilo 
upoštevano 7.500 ur obratovanja pri polni moči. Pri izračunu stroškov goriva so bili upoštevani 
izkoristki posameznih postrojenj in naslednje cene goriv v letu 2005: 

− vrsta goriva   cena SIT/GJ  cena EUR/GJ 
− domači premog (lignit)     609,55   2,54 
− uvoženi premog     663,95  2,77 
− zemeljski plin (povpr. LF) 1.188,18  4,95 

 
V naslednjih letih je bila v izračunu upoštevana rast cen goriv in sicer za premog v obdobju od 
2005 do 2010 povprečno 1,06% letno od leta 2010 do 2015 pa 1,21% letno. Pri zemeljskem 
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plinu pa je bila upoštevana rast cen v obdobju od 2005 do 2010 povprečno 3,85% letno od leta 
2010 do 2015 pa 0,86% letno. V izračunu stroškov goriva pri elektrarnah na zemeljski plin je bil 
v izračunu upoštevan load faktor, ki vpliva na ceno zemeljskega plina. 
 
Rast cen goriv je razvidna iz slike 6.2.1-1. 
 

Slika 6.2.1-1 

PREDVIDENA RAST CEN GORIV
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V izračunu stroškov so bili upoštevani tudi stroški nakupa emisijskih kuponov CO2. Pri izračunu 
nakupa emisijskih kuponov so bile upoštevane omejitve emisij, ki jih je sprejela Slovenija. V 
izračunu je bilo upoštevano, da bodo obstoječe TE znižale dovoljene emisije CO2 za 15% ter, da 
bodo tako pridobljene kvote neodplačno na razpolago za nove proizvodnje enote. Nove enote 
bodo za razliko med dovoljenimi emisijami in dejanskimi, pri povprečni letni proizvodnji, nakupile 
emisijske kupone po ceni 20 EUR/t CO2. 
 
Stroški amortizacije stroški vzdrževanja in ostali stroški obratovanja so bili za posamezne 
objekte izračunani na osnovi standardiziranih stroškov za posamezne skupine objektov (HE, TE 
na premog, TE na zemeljski plin). Stroški dela so bili računani na osnovi števila zaposlenih v 
posameznem objektu in povprečnega mesečnega stroška dela v višini 500.000 SIT mesečno. 
 
Pri objektih, ki obratujejo v kogeneraciji, torej sočasno proizvajajo električno energijo in toploto 
je bila lastna cena električne energije izračunana tako, da so bili od skupnih proizvodnih 
stroškov odšteti prihodki od prodaje toplotne energije. 
 
V izračunu lastne cene ni bil upoštevan donos na vloženi kapital. 
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Lastna cena je bila računana za vsako leto od pričetka obratovanja do vključno leta 2015. 
Povprečna cena pa je bila računana od leta pričetka obratovanja posameznega objekta do 
vključno leta 2015. Tako je na primer povprečna cena objekta, ki prične obratovati v letu 2015 
enaka njegovi ceni v letu 2015. Povprečna cena pri objektu, ki prične obratovati v letu 2011, 
tako predstavlja povprečje petih let obratovanja. Zaradi upoštevanja rasti cen goriv imajo pri 
termo objektih tisti objekti, ki se vključujejo v obratovanje bližje leta 2015, nekaj višjo povprečno 
lastno ceno. 
 
V tabeli 6.2.1-1 je prikazan izbor objektov, ki smo jih preverjali po kriteriju lastne cene. V tabeli 
je prikazano leto pričetka obratovanja in električna moč objekta.  Leto pričetka obratovanja je 
določeno na osnovi terminskih planov iz dokumentacije in bo naknadno preverjeno s stališča 
priključitve na infrastrukturo. 
 
V tabelo sta vključena tudi dva objekta HE Suhadol in HE Ježica katerih nizek nivo izdelane 
dokumentacije (Študija iz leta 1979) ne omogoča, da jim na enak način določimo stroške. 
Predpostavimo pa lahko, da je, glede na razliko med lastno ceno objektov na spodnji Savi in 
termoenergetskimi objekti, lastna cena teh dveh objektov reda velikosti, ki jima  omogoča 
konkurenčnost v tem naboru. 

Tabela 6.2.1-1 

Objekt 

Oznaka objekta 
 
 

Leto možnega 
pričetka obratovanja

 

Moč na pragu MWe 
 
 

HE Boštanj HEBOŠ015P 2006 31,5
TE Sava Tires LEE065P 2006 10,0
TE Količevo LEE009P 2007 25,0
TE Vipap LEE002P 2007 16,0
TE Šoštanj plin TEŠ45P 2008 81,9
TE Brestanica PB5P 2008 163,0
HE Blanca HEBLA016P 2009 39,2
TOL I. TETOLP1 2009 106,4
TOL II. TETOLP2 2009 76,2
TE Anhovo A TEAPA 2009 128,1
TE Anhovo B TEAPB 2011 199,2
TE Anhovo C TEAPC 2011 395,0
HE Moste HEMOS001P 2011 46,7
TE Trbovlje plin PPE3P 2011 395,0
TE Nafta Lendava TELP 2011 395,0
TE Kidričevo A TEKP1 2011 395,0
HE Krško HEKRŠ017P 2012 41,0
TE Šoštanj premog TEŠ6P 2012 460,4
TE Trbovlje premog TET3P 2012 200,0
TE Kidričevo B TEKP2 2012 395,0
HE Brežice HEBRE018P 2015 43,0
HE Suhadol HESUH014P 2015 39,3
HE Ježica HEJEŽ005P 2015 54,5
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Povprečne lastne cene so prikazane v tabeli 6.2.1-2 
 

Tabela 6.2.1-2 

 
Vrsta objekta 
 
 

Polna lastna 
cenaSIT/kWh

Polna lastna 
cena 

€/MWh 
HE Blanca 6,5 27,2 
HE Brežice 6,6 27,7 
HE Boštanj 7,0 29,3 
HE Krško 7,8 32,7 
HE Moste 8,4 35,1 
TE Vipap 9,1 38,1 
TE-TOL 9,4 39,3 
TE Sava Tires 9,8 40,7 
TE Količevo 10,3 42,8 
TE 400 MW (Kidričevo, 
Trbovlje, Lendava, 
Anhovo C) 11,3 47,3 
TE Anhovo A 12,1 50,2 
TE Anhovo B 12,2 50,9 
TE Brestanica 12,4 51,5 
TE Šoštanj plin 13,1 54,4 
TE Šoštanj premog 12,8 53,2 
TE Trbovlje premog 13,4 56,0 

 
Izbor objektov po kriteriju lastne cene ni bil narejen na osnovi povprečne lastne cene, ampak se 
je lastna cena vsakega objekta v posameznem letu  primerjala z ceno uvožene električne 
energije v istem letu. 
 
Na sliki 6.2.1-2 so prikazane cene uvoza električne energije v posameznem letu in lastna cena 
najdražjega objekta od vseh objektov, ki obratujejo v posameznem letu. 
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Slika 6.2.1-2 
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Iz prikazanih podatkov na sliki je razvidno, da lastna cena najdražjega objekta, ki bi lahko 
obratoval v posameznem letu, ne presega cene uvožene električne energije. To pomeni, da je 
vseh 20 potencialnih projektov po kriteriju lastne cene sprejemljivih za nadaljnjo 
optimizacijo.   
 
Pri tem zaradi pomanjkljivih podlog ni bila upoštevana lastna cena objektov na srednji Savi. 
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7. KARAKTERISTIKE NOVIH OBJEKTOV 
 
7.1 UVODNO POJASNILO 
 
Pregled predvidenih novih energetskih objektov za proizvodnjo električne energije zajema: 
 

• objekte za proizvodnjo električne energije, nazivne moči, večje od 10 MW in 
• objekte SPTE v industriji z nazivno močjo, večjo od 10 MW. 

 
Vsem predvidenim projektom je pripisana enolična oznaka, ki jo sestavlja oznaka sklopa 
objektov, opisna ali šifrirana oznaka objekta ter, na zadnjem mestu, oznaka »P«, ki označuje, 
da gre za novi predvideni projekt. Oznake so uporabljene za opredeljevanje objektov v 
seznamih. 
 
7.2 HIDROELEKTRARNE 
 
Na osnovi razpoložljive dokumentacije podajamo v tem poglavju pregled predvidenih lokacij za 
izgradnjo hidroelektrarn moči nad 10 MW. 
 
Seznam objektov je v razpredelnici 7.2.1. 
 
7.3 TERMOELEKTRARNE 
 
Strateška usmeritev na področju termo-energetike je ohranitev lokacij, kjer že stojijo termo-
energetski objekti, in načrtovanje nadomestnih objektov z uporabo ekološko sprejemljivejših 
goriv (zemeljski plin). Slovenski elektroenergetski sistem bo v bodoče potreboval predvsem 
enote, ki bodo sposobne vršnega načina obratovanja in pa enote za pokrivanje trapeznega dela 
dnevnega diagrama potrošnje električne energije. 
 
Seznam predvidenih termoenergetskih objektov z inštalirano električno močjo, večjo od 10 MW 
je podan v prilogi 7.3.1 (razpredelnica 7.3.1). 
 
7.3.1 Termoelektrarne – toplarne  
 
V ljubljanskem sistemu daljinskega ogrevanja bo potrebno v bližnji prihodnosti nadomestiti 
starejše proizvodne kapacitete v TE-TO Ljubljana v Mostah. V ta namen sta najprimernejši dve 
lokaciji: obstoječa lokacija v Mostah (TE-TOL), druga pa je v Šiški na lokaciji Energetike 
Ljubljana, ki je tudi povezana v daljinski sistem. 
 
Na obeh lokacijah se raziskuje možnost namestitve plinsko parne tehnologije, ki bo namenjena 
zamenjavi obstoječih starejših premogovnih blokov (blok 1 in blok 2), katerima se izteka 
življenjska doba. 
 
Seznam predvidenih termoelektrarn – toplarn je podan v prilogi 7.3.1.1 (razpredelnica 7.3.1.1). 
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7.4 INDUSTRIJSKA ENERGETIKA 
 
Seznam predvidenih objektov SPTE z instalirano električno močjo večjo od 10 MW je podan v 
razpredelnici v prilogi 7.4.1. Takšni objekti so Vipap Videm Krško d.d., Količevo Karton d.o.o. in 
Sava Tires d.o.o. 
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PRILOGE 
 
Kazalo priloge 
 
Priloga 7.2 Hidroenergetski objekti 
Priloga 7.2.1 Hidroelektrarne 

• Razpredelnica 7.2.1 Seznam predvidenih novih hidroelektrarn 
(instalirana moč > 10 MW) 

 
 
Priloga 7.3 Termoenergetski objekti 
Priloga 7.3.1 Termoelektrarne 

• Razpredelnica 7.3.1 Seznam predvidenih novih termoelektrarn 
(instalirana moč > 10 MW) 

 
Priloga 7.3.1.1 Termoelektrarne – toplarne 

• Razpredelnica 7.3.1.1 Seznam predvidenih novih termoelektrarn – toplarn 
(instalirana moč > 10 MW) 

 
 
Priloga 7.4 Industrijska energetika 
Priloga 7.4.1 SPTE v industriji 

• Razpredelnica 7.4.1 Seznam SPTE 
(instalirana moč > 10 MW) 
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PRILOGA 7.2 HIDROENERGETSKI OBJEKTI 
 
Priloga 7.2.1 Predvidene hidroelektrarne (P > 10 MW) 
 

Razpredelnica 7.2.1  Seznam predvidenih hidroelektrarn (inštalirana moč > 10 MW) 

Zap. št. Objekt Oznaka  Tehnične značilnosti 

Instalirana moč (MW);   

Srednja letna proizvodnja 
(GWh) 

Nosilec projekta 

1. HE Moste II, Moste III HEMOS001P 43,92; 69,16   5,48; 28,86 HSE 

2. HE Ježica HEJEŽ005P 54,50; 151,4  

3. HE Suhadol HESUH014P 40,00; 153,4  

4. HE Boštanj HEBOŠ015P 32,00; 115 HSE 

5. HE Blanca HEBLA016P 39,78; 151,4 HSE 

6. HE Krško HEKRŠ017P 41,58; 154 HSE 

7. HE Brežice HEBRE018P 43,68; 164 HSE 

8. HE Mokrice HEMOK019P 32,1; 139 HSE 

9. ČHE Avče HEAVČ026P 178; 426,36-553,36=-127 SENG 

10. ČHE Kozjak HEKOZ039P 400; 862-1.098=-236 DEM 
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PRILOGA 7.3 TERMOENERGETSKI OBJEKTI 
 
Priloga 7.3.1 Predvidene termoelektrarne (Pe > 10 MWe) 
 

Razpredelnica 7.3.1  Seznam predvidenih termoelektrarn (inštalirana moč > 10 MWe) 

Zap. št. Objekt Oznaka  Tehnične značilnosti Nosilec projekta 

1. TE ŠOŠTANJ 
- modernizacija blokov 4 in 5 

s prigradnjo plinskih enot 
- premogovna enota 6 

 

TEŠP 

TEŠ45P 

 

TEŠ6P 

Instal. moč: 

2 x 42 MWe 

 

500 MWe 

TE Šoštanj; 

HSE 

2. TE BRESTANICA 
- prigraditev parnega procesa 

k obstoječi plinski turbini 
(parna turbina 56 MWe)  

 

 

TEBP 

 

PB5P 

 

 

166 MWe, sponke 
generatorja - kombi  

163 MWe, prag - kombi 

povečanje moči  (parni 
del): 56 MWe  

TE Brestanica, 

HSE 

3. TE TRBOVLJE - PPE 
- plinsko parna enota 

 

TETP 

PPE3P 

 

 

 

do 400 MWe 
TE Trbovlje 

4. TE TRBOVLJE - premog 
- enota na uvoženi premog 

 

TETP 

TET3P 

 

 

ca 200 MWe 

 

TE Trbovlje 

5. TE NAFTA LENDAVA 
- plinsko parna enota 

 

TELP 

PPE 

 

 

 

200 MW do ca 400 MWe 
Ni definiran 

6. TE KIDRIČEVO 
- plinsko parna enota 

 

TEKP 

PPE 

 

2 x ca 400 MWe 
Novo podjetje 

7. TE ANHOVO 
- plinsko parna enota 

 

TEAP 

PPE 

 

do 200 MWe 
Salonit Anhovo 
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Priloga 7.3.1.1 Predvidene termoelektrarne – toplarne 
 

Razpredelnica 7.3.1.1  Seznam predvidenih termoelektrarn toplarn (inštalirana električna moč > 10 MWe)  

Zap. št. Objekt Oznaka  Tehnične značilnosti Upravljavec 

1. Termoelektrarna toplarna 

Ljubljana (TE-TOL) 

TETOLP Nazivna el. moč: ca 200 MWe 

Toplotna moč: ca 200 MWt 

Teh.para: 8 kg/s 

TE-TOL 

Toplarniška ulica 19, 

1000 Ljubljana 

2. Energetika Ljubljana LEE001P Nazivna el. moč: 98 MWe 

Toplotna moč: 70 MWt 

Energetika Ljubljana d.o.o. 

Verovškova ulica 70 

1000 Ljubljana 
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PRILOGA 7.4 INDUSTRIJSKA ENERGETIKA 
 
Priloga 7.4.1 Predvidene SPTE v industriji (Pe > 10 MW) 
 

Razpredelnica 7.4.1  Seznam predvidenih SPTE (inštalirana moč > 10 MW) 

Zap. št. Objekt Oznaka  Tehnične značilnosti Upravljavec 

1. Vipap Videm Krško LEE002P Vrsta naprave: plinska turbina 

Število naprav: 1 

Skupna el. moč:  14 MW 

Vipap Videm Krško d.d. 

Tovarniška ulica 18 

8270 Krško 

2. Količevo Karton LEE009P Vrsta naprave: plinska turbina 

                parna turbina 

Število naprav: 1+1 

Skupna el. moč: 25 MW 

Količevo Karton, d.o.o. 

Papirniška cesta 1 

1230 Vir 

3. Sava Tires LEE065P Vrsta naprave: plinska turbina 

Število naprav: 2 

Skupna el. moč: ca 10 MW 

Sava Tires d.o.o. 

Škofjeloška cesta 6 

4000 Kranj 
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8. EVALUACIJA SPREJEMLJIVIH OBJEKTOV – II. 
FAZA 

 
8.1 OSNOVE MODELA 
 
V okviru evaluacije sprejemljivih objektov je zgrajen model, ki definira vlogo posameznih 
objektov v matriki pokrivanja potreb po električni energiji v obdobju 2005-2015. Model upošteva 
številne podatke tako o obstoječih enotah kot o potencialnih projektih v bodoče. Na tej osnovi se 
izvede optimizacija in predlog matrike primernih objektov. 
 
8.1.1 Upoštevani podatki o novih objektih 
 
Podatke o novih objektih smo razdelili na naslednje sklope: 
 

− podatki o investicijskih stroških, 
− podatki o obratovanju, 
− tehnično tehnološki podatki in 
− tehnično – finančni obratovalni podatki. 

 
Podatki o investicijskih stroških obsegajo skupni znesek investicijskih stroškov posameznega 
objekta in strukturo investicijskih stroškov. Investicijski stroški so razdeljeni na stroške 
gradbenih del, stroške opreme in na ostale stroške. Takšna razdelitev je potrebna zato, da 
lahko izračunamo lastno ceno proizvedene električne energije iz posameznega objekta. 
 
Podatki o obratovanju obsegajo podatke potrebnem času izgradnje objekta, o možnem letu 
pričetka obratovanja in o življenjski dobi posameznega objekta. 
 
Tehnično tehnološki podatki obsegajo podatke o električni in toplotni moči na pragu elektrarne, 
o pričakovani srednji letni proizvodnji elektrike in toplote. Pomemben tehnični podatek, je tudi 
maksimalno število ur obratovanja, ki ga je posamezen objekt možen doseči pri polni električni  
moči. 
 
Tehnično - finančni obratovalni podatki obsegajo podatke, ki omogočajo izračunati letne stroške 
obratovanja posameznega proizvodnega vira. 
 
To so: 

− podatki o vrsti goriva in njegovi specifični porabi, 
− podatki o emisijah na enoto proizvoda, 
− podatki o ceni goriva in o pričakovanem gibanju cene do leta 2015. goriva, 
− ceni toplote kogeneracij, 
− številu zaposlenih in 
− podatki o ostalih spremenljivih obratovalnih stroških. 
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8.1.2 Podatki o obstoječih objektih 
 
Za optimizacijski model so bili za obstoječe enote predvsem pomembni podatki o obsegu 
obratovanja ter na obseg obratovanja vezani okoljski podatki. Obseg proizvodnje obstoječih 
enot je bolj podrobno opisan v točki 8.4.1 tega poglavja.   
 
 
8.1.3 Izračun lastne cene posameznega objekta 
 
Podrobnejši opis izračuna lastne cene je podan v poglavju 6 te študije. Lastna cena je bila za 
izbrane objekte izračunana za vsako leto obratovanja. Za vsak objekt je bila izračunana tudi 
povprečna lastna cena, ki predstavlja povprečje od pričetka obratovanja do leta 2015. V 
izračunu je bila upoštevana rast cen premoga in zemeljskega plina.  
 
Povprečna lastna cena hidroelektrarn se giblje med 27 in 35 €/MWh. Lastna cena 
kogeneracijskih objektov oz. toplarn je med 38 – 43 €/MWh in termoelektrarn na plin med 47 in 
54 €/MWh. Zaradi velikega deleža stroškov goriva v lastni ceni so najugodnejši po lastni ceni 
kogeneracijski objekti in nato velike enote, ki imajo sicer visok izkoristek. Najdražje so 
premogove termoelektrarne, pri katerih se lastna cena giblje med 53 in 56 €/MWh. 
Konkurenčnost premogovih termoelektrarn močno poslabšuje strošek nakupa kuponov za 
emisije CO2. 
 
 
8.1.4 Izračun diskontirane lastne cene 
 
Tabela 8.1.4-1 prikazuje rezultate izračuna lastne cene in diskontirane lastne cene (levelized 
costs). Pri 5% diskontni stopnji se rezultati spremenijo toliko, da se hidro objekti podražijo za 
ca 15 €/MWh in se izenačijo s kogeneracijami. Sledijo jim čisti plinski objekti, premogove 
variante so še vedno najdražje. Med HE je izjema HE Moste, ki se zelo približa premogu. Ob 
trenutni ceni kapitala lahko predpostavimo, da je 5% diskontna stopnja primerna vrednost. 
 
Za primerjavo je narejen izračun za 10% diskontno stopnjo. V tem primeru so najcenejše 
kogeneracije, sledi jim plin in nato premog. Najdražji so pa hidro objekti. Vendar moramo pri 
sedanjih primerjavah vedeti, da je za financiranje hidro objektov danes možno najeti posojila 
celo z nekoliko nižjo obrestno mero kot 5%. 
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Vrsta objekta 
 
 
 

Polna lastna 
cena 

 
[€/MWh] 

Diskontirana  
lastna cena  

(5% d.s.) 
[€/MWh] 

Diskontirana  
lastna cena  
(10% d.s.) 
[€/MWh] 

Razlika DLC  
5% d.s.       

minus LC 
[€/MWh] 

Razlika DLC  
10%  d.s.      
minus LC 
[€/MWh] 

HE Boštanj 29,33 46,64 84,5 17,31 55,16
HE Blanca 27,17 43,81 79,5 16,65 52,30
HE Krško 32,67 47,75 86,8 15,09 54,18
HE Brežice 27,66 40,12 72,4 12,46 44,73
HE Moste 35,14 59,93 110,2 24,79 75,06
TE Šoštanj plin 54,38 56,83 60,2 2,45 5,78
TE Šoštanj premog 53,20 60,51 70,9 7,31 17,71
TE Brestanica 51,54 54,06 56,5 2,52 4,98
TE Trbovlje premog 55,99 62,24 71,3 6,25 15,31
TE 400 MW*) 47,34 50,97 56,1 3,63 8,76
TE-TOL 39,29 43,70 49,8 4,41 10,48
TE Anhovo A 50,23 53,91 58,9 3,68 8,64
TE Anhovo B 50,94 54,10 58,3 3,15 7,41
TE Količevo 42,84 47,26 52,6 4,41 9,77
TE Vipap 38,10 42,12 46,8 4,02 8,72
TE Sava Tires 40,73 43,89 47,7 3,16 6,99
  
*)velja za objekte TE Kidričevo, TE Trbovlje, TE Lendava in TE Anhovo C 

Tabela 8.1.4-1: Rezultati izračuna lastne cene in diskontirane lastne cene (levelized costs) 

 
 
8.1.5 Optimizacija 
 
Predmet optimizacije so bili objekti, ki so v prvi fazi evaluacije izbrani kot primerni. Optimizacijski 
model je zgrajen tako, da je izbrane objekte razvrstil po kriteriju stroškov od najugodnejših do 
najmanj ugodnih. Pri tem pa so bili v modelu upoštevane vse okoljske omejitve glede emisijskih 
kvot CO2 in emisij ostalih škodljivih plinov v ozračje. Optimizacijski model je bil izdelan za 
obdobje od 2005 do 2015. Optimalna rešitev je bila računana za vsako leto posebej. 
 
Delež proizvodnje, ki bi ga morale pokriti nove proizvodnje enote je bil izračunan tako, da je bila 
od vsakoletne potrebe po električni energiji odšteta proizvodnja obstoječih objektov. V kolikor  
vse razpoložljive nove enote niso mogle pokriti vseh potreb, je del potreb ostal nepokrit in smo 
ga v rezultatih prikazali kot uvoz električne energije. 
 
Novi objekti so bili vključeni po kriteriju stroškov s tem, da so bili v izračunu upoštevani celotni 
stroški, torej spremenljivi in stalni stroški. Rezultat optimizacijskega modela je bil obseg 
proizvodnje posameznih novih enot. 
 
Sama optimizacija je potekala v več iteracijah v obliki scenarijev. Predmet različnih scenarijev 
so bile predvsem okoljske omejitve ter struktura virov energije (voda, premog, plin). Okoljske 
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omejitve  so pogojevale tudi obseg proizvodnje obstoječih enot, saj so emisijske kvote določene 
na nacionalnem nivoju in niso razdeljene na obstoječe in bodoče proizvodne vire. 
 
8.2 RAZPOLOŽLJIVE NACIONALNE KVOTE 
 
Sprejemljive objekte smo detajlneje obdelali in jih evaluirali z dodatnimi kriteriji, in sicer z 
 

- kriterijem razpoložljivih emisijskih kvot CO2 v obdobju 2008-2012 in 
- kriterijem razpoložljivih nacionalnih kvot drugih škodljivih plinov v ozračje. 

 
8.2.1 CO2 
 
Prva faza implementacije direktive 2003/87/EC [5] bo zaključena leta 2007 in do takrat morajo 
države članice EU sprejeti program zmanjševanja emisij CO2. V prvi stopnji sprejema programa 
se morajo države članice odločiti, kolikšen del obveznosti zmanjšanja emisij CO2, ki izhajajo iz 
Kjotskega protokola, bodo prenesle na onesnaževalce štirih gospodarskih panog. V drugi 
stopnji morajo določiti deleže bremen posameznih panog ter v tretji stopnji breme zmanjševanja 
emisij razdeliti med posamezne onesnaževalce znotraj panog. 
 
Direktiva 2003/87/EC [5] zahteva od Slovenije kot članice EU, da s 1.01.2005 uvede sistem 
trgovanja z dovolilnicami (kuponi) za emisije CO2 za štiri gospodarske panoge, med katerimi je 
tudi energetika. Slovenija je že sprejela državni načrt razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 
od 2005 do 2007, ki velja tudi za proizvajalce električne energije (glej pog. 2). Načrt predvideva 
postopno zmanjševanje količine razdeljenih kuponov v obdobju 2005-2007. 
 
Za obdobje 2008-2012 načrt razdelitve emisijskih kuponov še ni definiran vendar izhaja iz 
Operativnega programa zmanjševanja emisij TGP [29], Državnega načrta delitve pravic za 
obdobje 2005-2007 [13] in Resolucije o nacionalnem energetskem programu [42]. V skladu z 
navedenim smo predpostavili, da se bo trend zniževanja količine emisijskih kuponov v obdobju 
2008-2012 nadaljeval v enaki meri tudi po letu 2007. 
 
Projekcije razdelitve kuponov za obdobje 2013-2015 so nekoliko daleč in smo predpostavili, da 
bo trend zniževanja količin kuponov enak kot v letu 2012 oz. se ne bo spreminjal, kar prikazuje 
slika 8.2.1-1. 
 
Dovolilnice za emisije CO2 za proizvodnjo električne energije in toplote oz. sidro se bo torej iz 
ca 6.406 kt v letu 2005 zmanjšalo na ca 4.350 v letu 2012 in ostalo na tem nivoju do leta 2015. 
Glede na dejstvo, da so kvote emisij za obdobje 2005-2007 že določene z Državnim 
načrtom [24] v nadaljevanju se bomo bolj osredotočili na kvote emisij po tem obdobju. 
 
Sidro zajema emisijske kupone za rezervo in emisijske kupone za delitev [8]. Emisijski kuponi 
oz. kvota za rezervo predstavlja fiksni delež sidra in se deli na: kvoto za rezervno konični vir, 
kvoto za pokrivanje sušnih obdobij in rezervnega angažiranja naprav na fosilna goriva ter kvoto 
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za nove vstope. Kvota za sistemsko rezervo (rezervno konični vir ter pokrivanje sušnih obdobij 
in rezervno angažiranje naprav na fosilna goriva) znaša ca 95 kt/leto. 
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Kuponi CO2 6.406 6.065 5.723 5.350 5.100 4.850 4.600 4.350 4.350 4.350 4.350

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 

Slika 8.2.1-1: Razdelitev emisijskih kuponov v sektorju proizvodnje električne energije in toplote 

 
Kvota za delitev je sestavljena iz podjetniških kvot. Podjetniške kvote so deleži, ki pripadajo 
posameznem upravljavcu na podlagi: preteklih emisij (razdeljene kvote v obdobju 2005-2007), 
projekcije emisij v obdobju 2008-2012 zmanjšane za rezervirano kvoto ter izpolnjevanja kriterija 
BAT za obstoječe naprave. 
 
Kriteriji za razdeljevanje emisijskih kuponov iz rezerve za nove naprave so: načelo »kdor prvi 
pride, prvi dobi«, izpolnjevanje kriterijev BAT, nova naprava na novi lokaciji je upravičena do 
celotne pripadajoče kvote, razširitev naprave je upravičena do celotne kvote, nova nadomestna 
naprava je upravičena do razlike med podjetniško kvoto in celotno kvoto za novo napravo. 
 
Evidence emisij CO2 temeljijo na statističnih podatkih o količini, kakovosti in sestavi goriv. Za 
evidentiranje emisij smo uporabili emisijske faktorje, in sicer, za: 
 
 vrsta goriva: kurilnost: emisijski faktor: 
  domač premog (lignit):  10,35 MJ/kg  103,33 tCO2/TJ 
  RTH premog (rjav):   17,49 MJ/kg    99,20 tCO2/TJ 
  premog uvoz:    24,50 MJ/kg    99,20 tCO2/TJ 
  indonezijski premog:   21,00 MJ/kg    99,20 tCO2/TJ 
  zemeljski plin:    34,08 MJ/Sm3    55,00 tCO2/TJ 
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8.2.2 Drugi škodljivi plini 
 
Cij Direktive 2001/81/ES o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka 
(Direktiva NEC) [3], ki sta jo sprejeli Evropski parlament in Svet Evropske unije leta 2001 je 
zmanjšanje zakisljevanja, evtrofikacije in onesnaženja s prizemnim ozonom. Direktiva je 
nadgradnja göterburškega protokola h Konvenciji o onesnaževanju zraka na velike razdalje 
prek meja iz leta 1999 [53]. V skladu z obavezami, ki izhajajo iz Pristopne pogodbe, mora 
Slovenija: 
 

- do leta 2010 letne emisije SO2, NOx, VOC in NH3 omejiti na 27 kt, 45 kt, 40 kt, in 20 kt, 
- izdelati program za postopno zmanjšanje nacionalnih emisij22), ki mora vključevati 

informacije o sprejetih in predvidenih politikah in ukrepih ter številčno opredeljene ocene 
učinka le-teh, 

- pripraviti in letno dopolniti nacionalne evidence emisij in projekcije emisij za leto 2010 ter 
- vsako leto (najkasneje do 31. decembra) poročati Komisiji in Evropski agenciji za okolje 

o svojih evidencah emisij in projekcijah emisij za leto 2010. 
 
Slovenija je pripravila Operativni program zmanjševanja emisij SO2, NOx, VOC in NH3 [27] 
Vlada R Slovenije ga je sprejela, predvideva se, da bo do 1. oktobra 2006 revidiran. 
 
Glede na dejstvo, da proizvodnja električne energije ni največji vir emisij VOC in NH3

23) le-te v 
študiji nismo obravnavali. 
 
Operativni program zmanjševanja emisij SO2, NOx, VOC in NH3 [27] navaja izvajanje ukrepov iz 
Operativnega programa zmanjševanja emisij snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav [28] kot 
realno možnost za zmanjševanje emisij SO2. V skladu z omenjenim smo v evaluaciji za 
obstoječe proizvodne enote upoštevali naslednje: 
 

- TEŠ bo v obdobju do leta 2008 izkoristil možnost prerazporeditve emisij med vsemi 
napravami, od leta 2008 dalje pa le med napravami TEŠ 1, 2 in 3; pri tem bo moral 
zagotavljati, da v posameznih obdobjih ne bo presegel seštevka najvišjih letnih množin 
posameznih onesnaževal iz navedenih naprav 

- koncem leta 2004 je izvedena priključitev dimnih plinov iz TEŠ 1, 2 in 3 na 
razžveplovalno napravo TEŠ 4 

- v TET bo koncem leta 2005 zgrajena naprava za razžveplovanje dimnih plinov 
- v TET od leta 2007 uporaba uvoženega premoga z nižjo vsebnostjo žvepla 
- naprave TE-TOL bodo od leta 2004 obratovale v skladu z načelom razporeditve emisij 

med napravami ob pogoju, da v posameznih obdobjih ne bo presežen seštevek najvišjih 
letnih množin posameznih onesnaževal iz navedenih naprav 

                                                 
22) Operativni program zmanjševanja emisij SO2, NOx, VOC in NH3 
23) Največji vir emisij VOC je cestni promet, raba topil ter kotlovnice za ogrevanje in mala kurišča, za NH3 
pa kmetijstvo. 
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- v TE-TOL od leta 2005 na Bloku 1 in 2 zmanjšanje emisij NOx zaradi izvedenih primarnih 
ukrepov. 

 
Evaluacija je izdelana na letni ravni,  tako, da ni bilo mogoče upoštevati, da bosta napravi 
TEŠ 4 in TEŠ 5 po letu 2007 obratovali ob upoštevanju največjih emisijskih koncentracij [56] in 
zanju od 2008 dalje ne veljajo omejitve največjih letnih množin emisij SO2, NOx, CO in prahu. 
Prav tako evaluacija ne upošteva, da bo v začetku leta 2008 izvedena dograditev sistema za 
hlajenje povratnih dimnih plinov na kotlih TEŠ 4 in TEŠ 5, kar bo imelo za posledico znižanje 
emisijskih koncentracij NOx pod 500 mg/mn

3. 
 
Opomba: Tekom izdelave predmetne študije je dne 1.8.2005 izšla Uredba o mejnih vrednosti 
emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (UR.l.RS 73/05) [57]. Z uveljavitvijo le-te prenehajo 
veljati določbe Uredbe o emisiji snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (UR.l.RS 46/02, 84/02 in 
41/04) [56]. Glede na dejstvo, da trenutno veljavni Operativni program zmanjševanja emisij 
snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav, ki je naveden tudi v projektni nalogi kot eno od izhodiščnih 
gradiv ima za osnovo Uredbo (Ur.l.RS 46/02, 84/02 in 41/04) v študiji novo uredbo nismo 
upoštevali. Z novo uredbo se mejne vrednosti emisij ne spremenijo. 
 
 
8.3 OSTALE PREDPOSTAVKE 
 
8.3.1 Proizvodnja obstoječih enot 
 
NEK 
Proizvodnja v NEK je upoštevana v skladu z detajlnim planom proizvodnje NEK do leta 2010, 
po tem letu pa je predpostavljeno, da se do leta 2015 izmenično ponavlja obseg proizvodnje 
enak tistemu v 23. in 24. ciklu.  
 
To pomeni letno proizvodnjo od 5.200 do 5.800 GWh, energija, ki pripada EES, pa je polovico 
teh vrednosti. Delež NEK v proizvodnji električne energije je v letu 2005 znašal 21%. 
 
Hidroenergetski objekti 
Predpostavljena je 50% verjetnost hidrologije kot poprečje v obdobju 2005-2015 in temu 
ustrezna proizvodnja v hidroenergetskih objektih. To pomeni proizvodnjo 3.727 GWh električne 
energije, kar predstavlja v letu 2005 28% delež. 
 
Termoenergetski objekti 
V tem trenutku je praktično celotna proizvodnja  v termoenergetskih objektih vezana na premog, 
tako, da je delež tega vira v strukturi virov za proizvodnjo elektrike 32%. Proizvodnja je 
4.145 GWh, ki pa se bo po letu 2008 postopoma zmanjševala zaradi prilagajanja zahtevam 
izpolnjevanja Kjotskega protokola. Delež znižanja proizvodnje obstoječih premogovih blokov  pa 
je odvisen tudi od strategije pokrivanja potreb po električni energiji. 
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Predvideno je zaprtje blokov TEŠ 1, 2, 3 v letu 2009 in blokov 1 in 2 v TE-TOL po izgradnji 
novih plinskih enot. 
 
8.3.2 Poraba električne energije 
 
Glede na zelo visoke rasti porabe električne energije v Sloveniji v zadnjih 25 letih (izjema je 
samo krajše obdobje ob razpadu skupne države) je upoštevan zgornji scenarij porabe v višini 
2,47% letno.  Detajlneje je ta scenarij opisan v poglavju 4. 
 
8.3.3 Pokrivanje porabe električne energije 
 
V študiji je predpostavljeno, da je potrebno rast porabe električne energije pokriti z viri na osnovi 
fosilnih goriv in hidro energije. Upravičeno lahko pričakujemo, da bo določen delež porabe 
pokrit iz virov pod 10 MW instalirane moči, kar pomeni, da obstaja v indikativnem razvojnem 
načrtu določena manjša rezerva, ki bo tem večja, čim bolj bomo v državi uspešni pri 
uveljavljanju obnovljivih virov (poleg hidro energije) oz. manjših enot za soproizvodnjo. 
 
8.3.4 Delež uvoza električne energije 
 
Cilj na področju zanesljivosti oskrbe z energijo je konkurenčna oskrba RS iz domačih 
energetskih virov, najmanj v obsegu 75% porabe. Scenariji upoštevajo čimprejšnjo možno 
izgradnjo  potencialnih proizvodnih virov, čim delež uvoza presega 20%. 
 
8.3.5 Delež posameznih goriv v strukturi virov za proizvodnjo električne energije 
 
Razširjena Evropa je na področju zemeljskega plina 35-40 % uvozno odvisna. Tendenca je, da 
tudi Slovenija ne prekorači te vrednosti. 
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8.4 REZULTATI – SCENARIJ PREMOG 
 
8.4.1 Pokrivanje potreb po električni energiji 2006-2015 
 
V osnovi sta izdelana dva scenarija. V scenariju imenovanem »Premog« je v objekte vključena 
enota TEŠ 6, ki bi omogočila nadaljevanje rudarjenja v Saleški dolini in ohranjala energetsko 
uvozno odvisnost države v deležih, ki so primerljivi s stanjem v EU. Ta scenarij je kompromis 
med izpolnjevanjem obveznosti Kjotskega protokola na eni strani in strategijo diverzifikacije 
energetskih virov za proizvodnjo električne energije na drugi. 
 
Objekti uvrščeni v scenarij so v tem trenutku razvrščeni na osnovi kriterijev pojasnjenih v delih 
8.2. in 8.3. Kasneje se bo za izbran model preverilo ali sedanja in planirana infrastruktura 
(plinovodno in električno omrežje) zahteva korekcijo. 
 
Vrstni red novih objektov v letih 2006-2015 za scenarij Premog je razviden iz tabele 8.4.1-1. 
 

Leto Novi objekti Oznaka objekta 
2006 HE Boštanj HEBOŠ015P 

 Sava Tires LEE065P 
2007 Vipap LEE002P 

 Papirnica Količevo LEE009P 
2008 TEŠ-plinski turbini TEŠ45P 

 TEB-dogradnja parnega dela PB5P 
2009 HE Blanca HEBLA016P 

 Toplarna v Ljubljani I. TETOLP1 
 Toplarna v Ljubljani II. TETOLP2 

2010   
2011 HE Moste HEMOS001P 

 TE 400 MW *) TEKP1/PPE3P/TELP
2012 HE Krško HEKRŠ017P 

 TE Šoštanj 500 MW TEŠ6P 
2013   
2014   
2015 HE Brežice HEBRE018P 

 HE Suhadol HESUH014P 
 HE Ježica HEJEŽ005P 

*) Potencialni blok je lahko postavljen v Kidričevem, Trbovljah ali Lendavi 
 

Tabela 8.4.1-1: Vrstni red novih objektov v letih 2006-2015 - scenarij Premog 
 
Strukturo pokrivanja potreb po električni energiji prikazuje slika 8.4.1-1. Čeprav se v obdobju od 
2005 do 2007 v obratovanje vključijo manjše kogeneracijske enote in HE Boštanj, uvoz naraste 
od 2,45 TWh 2,9 TWh. Od 2008 do 2009 se v obratovanje vključi nekaj večjih enot in uvoz pade 
na ca 1,4 TWh,  od leta 2011 so potrebe pokrite in uvoza ni več. 
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Odvisno od leta vključitve novih enot in primanjkljaja električne energije, se delež proizvodnje iz 
hidro objektov giblje med 25% in 29%. Delež proizvodnje iz zemeljskega plina se povečuje po 
letih, in sicer od 0,3% v letu 2005 do 28,1% v letu 2015. Zaradi zaustavitve premogovih blokov v 
TEŠ in TE-TOL se delež proizvodnje iz premoga najprej zmanjšuje od 31,5% na 22,5% v letu 
2011. V letu 2012 pa delež proizvodnje iz premoga zopet naraste zaradi vključitve TEŠ 6. 
 
Delež električne energije proizvedene v kogeneraciji naraste od 3% v letu 2005 na 9% v letu 
2015. 
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Slika 8.4.1-1: Struktura pokrivanja potreb po električni energiji (scenarij Premog) 

 
Slika 8.4.1-2 prikazuje pokrivanje potreb po električni energiji v obravnavanem obdobju. Nove 
enote so razvrščene vsako leto po kriteriju celotnih stroškov od najnižjih k najvišjim s tem, da so 
se upoštevale tudi okoljske omejitve (emisijske kvote za CO2 in emisije ostalih škodljivih snovi v 
ozračje). 
 
Kljub visoki lastni ceni objekta v TE Brestanica in plinskih turbin v TEŠ so te enote vključene v 
plan predvsem zaradi možne vključitve nekaj let pred izgradnjo prve večje enote na zemeljski 
plin.  
 
Leta 2012 se dogradi sodoben 500 MW blok TEŠ 6 na premog, ki bo zmanjšal uvozno 
odvisnost primarnih virov. 
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Industrijske kogeneracije sledijo potrebam tehnologije in proizvajajo kogeneracijsko električno 
energijo. V izračunih je bilo upoštevano, da so potrebe tehnologije konstantne. 
 
Objekta TOL I in TOL II (v nadaljevanju bosta omenjena ta dva objekta, kljub teoretični 
možnosti, da je eden postavljen na lokaciji v Šiški in eden v Mostah oziroma oba  v TE-
TO Ljubljana) sledita potrebam toplotnega konzuma, ki z leti narašča za ca 0,02% in proizvajata 
kogeneracijsko električno energijo. Upoštevana je tudi proizvodnja kondenzacijske električne 
energije, ki je omejena z možnostjo hlajenja Ljubljanice. Od leta 2011 TOL II proizvaja samo 
kogeneracijsko električno energijo, ker jo bolj učinkovita plinska enota (TE 400 MW ) izrine. 
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Slika 8.4.1-2: Pokrivanje potreb po električni energiji - nove enote (scenarij Premog) 

 
8.4.2 Emisije CO2 
 
Emisije CO2 pri proizvodnji električne energije prikazuje slika 8.4.2-1. Več kot polovico skupnih 
emisij CO2 prispevajo stare premogove enote (od 100% v letu 2005 do 68% v letu 2011). V 
obdobju 2005-2006 so skupne emisije pod dovoljenimi, od leta 2007 je potrebno kvote kupovati 
in primanjkljaj le-teh se povečuje do 3.200 kt v letu 2015. 
 
V letu 2012 oz. na koncu prvega trgovalnega obdobja zmanjka ca 2,9 mio ton kuponov CO2. Pri 
tem je proizvodnja iz obstoječih premogovih enot ca 2.300 GWh, delež proizvodnje električne 
energije iz premoga znaša ca 33%. Manjko emisijskih kuponov lahko znižamo z dodatnim 
zniževanjem proizvodnje v obstoječih premogovih blokih in povečevanjem proizvodnje v plinskih 
objektih. Delež plina bi se v tem primeru približal 40%. 
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Vendar z izgradnjo TEŠ 6 tudi ob predpostavki zaprtja vseh obstoječih premogovih blokov ne 
moremo izpolniti zahtev Kjotskega sporazuma. V obdobju 2012-2015 imamo povprečni letni 
presežek CO2 v višini ca 1 mio ton. 
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Slika 8.4.2-1: Emisije CO2 pri pokrivanju potreb po električni energiji (scenarij Premog) 

 
8.4.3 Emisije SO2 
 
Emisije SO2 pri pokrivanju potreb po električni energiji prikazuje slika 8.4.3-1. Do leta 2012 so 
vse emisije SO2 posledica obratovanja obstoječih premogovih enot, ker nove enote kurijo 
zemeljski plin in ne emitirajo SO2. Zaradi upoštevanja ukrepov iz operativnega programa 
zmanjševanja emisij snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav [28] se emisije iz obstoječih naprav 
zmanjšujejo do leta 2009 in potem ostanejo do leta 2015 nespremenjene. 
 
Usklajenost emisij SO2 obstoječih enot oz velikih kurilnih naprav z določili iz Operativnega 
programa zmanjševanja emisij snovi v zrak iz velikih kurilnih [28] prikazujeta slika 8.4.3-2 in 
slika 8.4.3-3. Z izvedenimi ukrepi na obstoječih premogovih napravah emisije SO2 niso 
problematične. Edino odstopanje je pri TETS v letu 2005, ko so emisije ca 31.000 in skoraj šest-
krat presežejo dovoljeno vrednost. Zaradi izgradnje naprave za razžveplovanje dimnih plinov in 
prehoda na uvožen premog z manjšo vsebino žvepla se emisije v naslednjih letih drastično 
zmanjšajo na ca 2.500 t oz. 2.100 t in so pod dovoljenimi (ca 5.500 t oz. 2.800 t). 
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Slika 8.4.3-1: Emisije SO2 pri pokrivanju potreb po električni energiji (scenarij Premog) 
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Slika 8.4.3-2: Obstoječe naprave - Emisije SO2 za obdobje 2005-2007 
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EMISIJE SO2 IZ VELIKIH KURILNIH NAPRAV IN NAJVEČJE SKUPNE LETNE MNOŽINE SO2 

ZA OBDOBJE 2008-2015 - Scenarij Premog
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Slika 8.4.3-3: Obstoječe naprave - Emisije SO2 za obdobje 2008-2015 

8.4.4 Emisije NOx 
 
Emisije NOx pri pokrivanju potreb po električni energiji prikazuje slika 8.4.4-1. 
 
Emisije naprav iz TE Šoštanj so zaradi možnosti prerazporeditve emisij med vsemi napravami v 
obdobju 2005-2007 pod dovoljenimi, enako velja tudi za naprave TE-TOL. Odstopanje od 
dovoljenih vrednosti je pri TE Trbovlje, kje emisije presežejo za ca 10% vrednosti dovoljenih. Od 
leta 2008 so največje letne množine emisij presežene na TEŠ 4 za ca 10% in TEŠ 5 za ca 19%. 
Pri tem v evaluaciji nismo upoštevali dograditev sistema za hlajenje povratnih dimnih plinov na 
TEŠ 4 in TEŠ 5. Zaključek je samo informativen, ker bosta omenjeni napravi po letu 2007 
obratovali ob upoštevanju največjih emisijskih koncentracij iz uredbe in zanj ne veljajo omejitve 
največjih letnih množin emisij. Odstopanje emisij od dovoljenih pri TET je 2% in je praktično 
zanemarljivo. Emisije NOx obstoječih enot v TE-TOL od leta 2008 ne presegajo vrednosti 
največjih letnih množin emisij. 
 
Emisije NOx obstoječih enot in določila iz Operativnega programa zmanjševanja emisij snovi v 
zrak iz velikih kurilnih naprav [28] prikazujeta slika 8.4.4-2 in slika 8.4.4-3. 
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Slika 8.4.4-1: Emisije NOx pri pokrivanju potreb po električni energiji (scenarij Premog) 
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Slika 8.4.4-2: Obstoječe naprave - Emisije NOx za obdobje 2005-2007 
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Slika 8.4.4-3: Obstoječe naprave - Emisije NOx za obdobje 2008-2015 

8.4.5 Emisije prahu 
 
Emisije prahu pri pokrivanju potreb po električni energiji prikazuje slika 8.4.5-1. Emisije 
obstoječih enot se z leti zmanjšujejo zaradi izključitve posameznih enot. 
 
Usklajenost emisij prahu obstoječih enot oz. velikih kurilnih naprav z določilih iz operativnega 
programa zmanjševanja emisij snovi v zrak iz velikih kurilnih prikazujeta slika 8.4.5-2 in slika 
8.4.5-3. Emisije prahu niso problematične. Prekoračitev le-teh je samo v letu 2005 na TET, 
vendar po izgradnji naprave za razžveplovanje dimnih plinov tudi te ne presežejo dovoljene. 
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Slika 8.4.5-1: Emisije prahu pri pokrivanju potreb po električni energiji (scenarij Premog) 

 

EMISIJE PRAHU IZ VELIKIH KURILNIH NAPRAV IN NAJVEČJE SKUPNE LETNE MNOŽINE PRAHU 
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Slika 8.4.5-2: Obstoječe naprave - Emisije prahu za obdobje 2005-2007 
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Slika 8.4.5-3: Obstoječe naprave - Emisije prahu za obdobje 2008-2015 

8.4.6 Emisije CO 
 
Emisije CO pri pokrivanju potreb po električni energiji prikazuje slika 8.4.6-1. 
 
Emisije CO v obdobju 2005 do 2015 za vse obstoječe enote niso problematične oz. ne 
prekoračijo vrednosti največjih letnih množin emisij (slika 8.4.6-2 in slika 8.4.6-3). 
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Slika 8.4.6-1: Emisije CO pri pokrivanju potreb po električni energiji (scenarij Premog) 
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Slika 8.4.6-2: Obstoječe naprave - Emisije CO za obdobje 2005-2007 
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Slika 8.4.6-3: Obstoječe naprave - Emisije CO za obdobje 2008-2015 
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8.5 REZULTATI-SCENARIJ ZEMELJSKI PLIN 
 
8.5.1 Pokrivanje potreb po električni energiji 2006-2015 
 
Scenarij »Zemeljski plin« (ZP) predpostavlja, da se proizvodnja električne energije iz fosilnih 
goriv veže izključno na zemeljski plin. Kot prioriteto postavlja čim hitrejše približevanje zahtevam 
Kjotskega sporazuma, tudi na račun diverzifikacije virov in zanesljivosti oskrbe, ker se v tem 
primeru delež plina pri proizvodnji električne energije v bilanci približa 40% leta 2015. 
 
Vrstni red novih objektov v letih 2006-2015 za scenarij Plin je razviden iz naslednje tabele. 
 

Leto Novi objekti Oznaka objekta 
2006 HE Boštanj HEBOŠ015P 

 Sava Tires LEE065P 
2007 Vipap LEE002P 

 Papirnica Količevo LEE009P 
2008 TEŠ-plinski turbini TEŠ45P 

 TEB-dogradnja parnega dela PB5P 
2009 HE Blanca HEBLA016P 

 Toplarna v Ljubljani I. TETOLP1 
 Toplarna v Ljubljani II. TETOLP2 

2010   
2011 HE Moste HEMOS001P 

 TE 400 MW A*) TEKP1/PPE3P/TELP/TEAP 
2012 HE Krško HEKRŠ017P 

 TE 400 MW B*) TEKP1/PPE3P/TELP/TEAP 
2013   
2014   
2015 HE Brežice HEBRE018P 

 HE Suhadol HESUH014P 
 HE Ježica HEJEŽ005P 

*) Potencialni blok je lahko postavljen v Kidričevem, Trbovljah, Lendavi ali Anhovem 
Tabela 8.5.1-1: Vrstni red novih objektov v letih 2006-2015 - scenarij Plin 

 
Scenarij Zemeljski plin se razlikuje od scenarija Premog v odločitvi ali bomo dogradili v letih 
2011-2012 dve večji enoti na zemeljski plin ali pa eno enoto na plin in drugo na premog. Ostali 
objekti imajo v obeh scenarijih praktično enako vlogo. 
 
Strukturo pokrivanja potreb po električni energiji prikazuje slika 8.5.1-1. V obdobju 2005-2011 
se scenarija ne razlikujeta. V letu 2012 pa se v scenariju Plin zgradi še ena 400 MW enota na 
zemeljski plin. 
 
Odvisno od leta vključitve novih enot in primanjkljaja električne energije se delež proizvodnje iz 
hidro objektov giblje med 25 in 28%. 
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Delež proizvodnje iz zemeljskega plina se povečuje po letih, in sicer od 0,3% v letu 2005 do 
38,3% v letu 2015, istočasno pa se zmanjšuje delež proizvodnje iz premogovih enot od 32% na 
20%. 
 

STRUKTURA POKRIVANJA POTREB PO ELEKTRIČNI ENERGIJI
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Slika 8.5.1-1: Struktura pokrivanja potreb po električni energiji (scenarij ZP) 

 
Pokrivanje potreb po električni energiji z novimi enotami in potrebnim uvozom prikazuje slika 
8.5.1-2. Nove enote so enako kot v scenariju Premog razvrščene za vsako leto po kriteriju 
celotnih stroškov od najnižjih k najvišjim s tem, da so se upoštevale tudi okoljske omejitve 
(emisijske kvote CO2 in emisije ostalih škodljivih plinov v ozračje). 
 
Med scenarijema v obdobju 2005-2011 ni razlike. Nova enota v TE Brestanica bo obratovala 
dokler je primanjkljaj električne energije (obdobje 2008-2011). Ko se vključi druga večja enota, 
in je na voljo cenejša energija, TEBP neha obratovati in postane rezerva v EES, dokler se spet 
ne pojavi primanjkljaj električne energije. 
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POKRIVANJE POTREB PO ELEKTRIČNI ENERGIJI (NOVE ENOTE)
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Slika 8.5.1-2: Pokrivanje potreb po električni energiji - nove enote (scenarij ZP) 

 
8.5.2 Emisije CO2 
 
Emisije CO2 pri pokrivanju potreb po električni energiji prikazuje slika 8.5.2-1. Več kot polovico 
skupnih emisij CO2 prispevajo stare premogove enote (od 100% v letu 2005 do 61% v letu 
2015). V obdobju 2005-2007 so skupne emisije pod dovoljenimi, od leta 2008 pa je potrebno 
kvote kupovati in primanjkljaj le-teh se povečuje od ca 740 kt v letu 2005 do ca 2.350 kt v letu 
2015. 
 
Na koncu prvega trgovalnega obdobja z dovolilnicami nam zmanjka ca 2 mio ton kuponov CO2. 
To številko lahko znižamo z zmanjšanjem proizvodnje v obstoječih premogovih blokih in s 
povečanjem proizvodnje v novih plinskih objektih. 
 
Če bi želeli leta 2012 izpolniti zahteve Kjota, bi delež premoga na obstoječih enotah s 22% 
moral pasti na 10%, kar pomeni, da se letna proizvodnja elektrike iz premoga zniža iz 
3.500 GWh na 1.600 GWh. Istočasno bi se povečal delež plina v bilanci iz 34 na 46%. 
 
Posledično to pomeni izgradnjo še enega (tretjega) plinskega bloka 400 MW, definitivno 
zaustavitev TEŠ IV, TET 2 in obratovanje TEŠ V s ca 5.400 obratovalnimi urami v letu 2012, do 
leta 2015 pa bi se te ure obratovanja še znižale na ca 4.400 ur. 
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Slika 8.5.2-1: Emisije CO2 pri pokrivanju potreb po električni energiji (scenarij ZP) 

 
8.5.3 Emisije SO2 
 
Emisije SO2 pri pokrivanju potreb po električni energiji prikazuje slika 8.5.3-1. 
 
Vse emisije SO2 so posledica obratovanja obstoječih premogovih enot, nove enote kurijo 
zemeljski plin in ne emitirajo SO2. 
 
Usklajenost emisij SO2 obstoječih enot oz velikih kurilnih naprav z določilih iz Operativnega 
programa zmanjševanja emisij snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav [28] prikazujeta sliki 8.5.3-2 
in 8.5.3-3. 
 
Z izvedenimi ukrepi na obstoječih premogovih napravah emisije SO2 niso problematične. Edino 
odstopanje je pri TETS v letu 2005, ko so emisije ca 31.000 in skoraj šest-krat presežejo 
dovoljeno vrednost. Zaradi izgradnje naprave za razžveplovanje dimnih plinov in prehoda na 
uvožen premog z manjšo vsebino žvepla se emisije v naslednjih letih drastično zmanjšajo na 
ca 2.500 t oz. 2.100 t in so pod dovoljenimi (ca 5.500 t oz. 2.800 t). 
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Slika 8.5.3-1: Emisije SO2 pri pokrivanju potreb po električni energiji (scenarij ZP) 

 

EMISIJE SO2 IZ VELIKIH KURILNIH NAPRAV IN NAJVEČJE SKUPNE LETNE MNOŽINE SO2 

ZA OBDOBJE 2005-2007 - Scenarij ZP 
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Slika 8.5.3-2: Obstoječe naprave - Emisije SO2 za obdobje 2005-2007 
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EMISIJE SO2 IZ VELIKIH KURILNIH NAPRAV IN NAJVEČJE SKUPNE LETNE MNOŽINE SO2 

ZA OBDOBJE 2008-2015 - Scenarij ZP
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Slika 8.5.3-3: Obstoječe naprave - Emisije SO2 za obdobje 2008-2015 

 
8.5.4 Emisije NOx 
 
Emisije NOx so večinoma posledica obratovanja obstoječih premogovih enot. Delež emisij NOx, 
novih enot narašča od 0% do 20% v letu 2015. 
 
Emisije NOx pri pokrivanju potreb po električni energiji prikazuje slika 8.5.4-1. 
 
Emisije naprav iz TE Šoštanj so zaradi možnosti prerazporeditve emisij med vsemi napravami v 
obdobju 2005-2007 pod dovoljenimi, enako velja tudi za naprave TE-TOL. Odstopanje od 
dovoljenih vrednosti je pri TE Trbovlje, kje emisije presežejo za ca 10% vrednosti dovoljenih. Od 
leta 2008 so največje letne množine emisij presežene na TEŠ 4 za ca 10% in TEŠ 5 za ca 19%. 
Odstopanje emisij od dovoljenih pri TET je 2% in je praktično zanemarljivo. Emisije NOx 
obstoječih enot v TE-TOL od leta 2008 ne presegajo vrednosti največjih letnih množin emisij. 
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Slika 8.5.4-1: Emisije NOx pri pokrivanju potreb po električni energiji (scenarij ZP) 
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Slika 8.5.4-2: Obstoječe naprave - Emisije NOx za obdobje 2005-2007 
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Slika 8.5.4-3: Obstoječe naprave - Emisije NOx za obdobje 2008-2015 

 
8.5.5 Emisije prahu 
 
Emisije prahu pri pokrivanju potreb po električni energiji prikazuje slika 8.5.5-1. Nove enote ne 
prispevajo skupnim emisijam, saj kurijo zemeljski plin. Emisije obstoječih enot se z leti 
zmanjšujejo predvsem zaradi izključitve posameznih naprav. 
 
Usklajenost emisij prahu obstoječih enot oz velikih kurilnih naprav z določilih iz operativnega 
programa zmanjševanja emisij snovi v zrak iz velikih kurilnih prikazujeta sliki 8.5.5-2 in 8.5.5-3. 
Emisije prahu niso problematične. Prekoračitev le-teh je samo v letu 2005 na TET, vendar po 
izgradnji naprave za razžveplovanje dimnih plinov tudi te ne presežejo dovoljene. 
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Slika 8.5.5-1: Emisije prahu pri pokrivanju potreb po električni energiji (scenarij ZP) 

 

EMISIJE PRAHU IZ VELIKIH KURILNIH NAPRAV IN NAJVEČJE SKUPNE LETNE MNOŽINE PRAHU 
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Slika 8.5.5-2: Obstoječe naprave - Emisije prahu za obdobje 2005-2007 
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Slika 8.5.5-3: Obstoječe naprave - Emisije prahu za obdobje 2008-2015 

 
8.5.6 Emisije CO 
 
Emisije CO pri pokrivanju potreb po električni energiji prikazuje slika 8.5.6-1. 
 
Emisije CO v obdobju 2005 do 2015 za vse obstoječe enote niso problematične oz. ne 
prekoračijo vrednosti največjih letnih množin emisij (glej sliko 8.5.6-2 in 8.5.6-3). 
 
 



Št. dokumentacije: EIRN---2X/01 8-31/175 

  

Datoteka: EIRN_WEB.doc - I  Id.oznaka:  EIRN---0X0008 
Objekt: INDIKATIVNI RAZVOJNI NAČRT Datum:  September 2005 

EMISIJE CO
Scenarij ZP

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

E
m

is
ije

 C
O

 [t
/le

to
]

Stare enote Nove enote Skupne letne množine emisij (stare)

NAJVEČJE SKUPNE LETNE MNOŽINE EMISIJ CO IZ STARIH ENOT PO OPERATIVNEM PROGRAMU
ZMANJŠEVANJA EMISIJ SNOVI V ZRAK IZ VELIKIH KURILNIH NAPRAV

 
 

Slika 8.5.6-1: Emisije CO pri pokrivanju potreb po električni energiji (scenarij ZP) 
 

EMISIJE CO IZ VELIKIH KURILNIH NAPRAV IN NAJVEČJE SKUPNE LETNE MNOŽINE CO 
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Slika 8.5.6-2: Obstoječe naprave - Emisije prahu za obdobje 2005-2007 
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EMISIJE CO IZ VELIKIH KURILNIH NAPRAV IN NAJVEČJE SKUPNE LETNE MNOŽINE CO 
ZA OBDOBJE 2008-2012 - Scenarij ZP
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Slika 8.5.6-3: Obstoječe naprave - Emisije prahu za obdobje 2008-2015 
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9. ANALIZA DELOVANJA INFRASTRUKTURNIH 
SISTEMOV 

 
9.1 PRENOSNO OMREŽJE 
 
V nadaljevanju so za objekte, ki sodelujejo v scenariju Premog ali Zemeljski plin preverjeni 
pogoji priključitve na prenosno omrežje. Alternativno je bilo preverjen še premogov blok v 
TE Trbovlje in večje območje moči v Anhovem. 
 
9.1.1 TE Šoštanj – modernizacija s prigradnjo plinskih turbin ca 2 x 50 MW 
 
Obstoječe stanje omrežja na področju priključitve 
 
Na lokaciji TE Šoštanj imamo priključene bloke 1, 2, 3 na 110 kV omrežju. Nazivne moči teh 
blokov so 64, 64 in 94 MVA. Blok 4 je priključen z 220 kV DV v RTP Podlog, Blok 5 s 400 kV DV 
v RTP Podlog. 
 
110 kV omrežje je vzankano v stikališče pri TE Šoštanj z naslednjimi vodi: 
 

- dvojni DV Šoštanj – Podlog s skupno prenosno zmogljivostjo 202 MVA (običajna 
računska zmogljivost za prenos) 

- dvojni DV Šoštanj – Velenje s skupno prenosno zmogljivostjo 202 MVA. Ta se iz 
RTP Velenje nadaljuje preko RTP Slovenj Gradec do HE Dravograd le kot enosistemski 
vod z zmogljivostjo 101 MVA. Skupna teoretična prenosna zmogljivost vodov iz 
stikališča je 505 MVA je pa v resnici zaradi tega omejena na okoli 400 MVA [18]. 

 
Izbor napetostnega nivoja 
 
Glede na to, da gre za dve enoti moči ca 50 MW je primeren in naraven priključek v 110 kV 
omrežje. 
 
Pogoji v omrežju 
 
Analiza obstoječega stanja kaže teoretično možnost odvoda okoli 400 MVA iz stikališča 
TE Šoštanj. Torej je tudi ob izgradnji obeh plinskih agregatov in sočasnosti obratovanja blokov 
1, 2, 3 ter upoštevanju lastne porabe, omrežje zadostno. V resnici je sicer malo verjetno 
sočasno obratovanje vseh teh blokov in dveh novih plinskih agregatov (največ skupaj 339 MVA 
na pragu elektrarne). Pri analizi omrežja tudi po kriteriju izpadov (n – 1) je bilo ugotovljeno, da je 
lahko kritičen izpad dvosistemskega DV proti Podlogu [18]. 
 
Dodatne moči ne bodo imele negativnega vpliva na ostale elemente omrežja. Pričakovana je 
celo razbremenitev transformacije 220/110 kV v RTP Podlog. V nekaterih primerih je možno 
povečanje pretokov po 110 kV DV Dravske doline v smeri Maribora, kar pa ni kritično [19]. 
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Način priključka 
 
Predvideno je, da se nova agregata s kabli priključita v obstoječe 110 kV (GIS) stikališče, ki ga 
bo potrebno v ta namen rekonstruirati. 
 
Ocena stroškov priključka 
 
Glede na predviden način priključka ni predvidenih novih stroškov za priključitev v EES. Stroški 
priključka v 110 kV stikališče TE Šoštanj in stroški rekonstrukcije stikališča so vključeni v 
stroške elektrarne. 
 
 
9.1.2 PPE Brestanica – dodatnih ca 50 MW v kombi bloku 
 
Obstoječe stanje omrežja na področju priključitve 
 
Na področju PPE Brestanica je skoncentrirano omrežje 110 kV napetostnega nivoja v samem 
stikališču PPE Brestanica in v relativno bližnjem RTP Krško 400/110 kV. 
 
V samo stikališče so vpeljani DV za smeri: 
 

- DES Krško 
- L. P. NE Krško 
- RTP Krško 
- Trbovlje 
- Brežice 
- RP Hudo 
- Sevnica (kasneje tudi HE Blanca) 

 
Prej je bil speljan tudi DV v smeri Laško, ki pa je trenutno opuščen. 
 
Stikališče v PPE Brestanica ima dvojne zbiralke, nima pa možnosti enostavne širitve. 
 
Izbor napetostnega nivoja 
 
Že ob gradnji plinskih agregatov 2 x 114 MW je bilo odločeno, da se ta dva agregata in 
eventuelno bodoči parni agregat ca 60 MW (ob opustitvi sedanjih parnih agregatov 11 in 
12 MW) priključijo v 110 kV omrežje [52]. 
 
Pogoji v omrežju 
 
Citirani projekti in študija [52] so sicer že iz leta 1999 in so pokazali, da je možen priključek tako 
novih plinskih blokov 2 x 114 MW kot dodatnega parnega bloka, ca 60 MW na 110 kV omrežje v 
110 kV stikališču PPE Brestanica. 
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Predpostavke so bile: 
 

- izgradnja transformatorja 400/110 kV v RTP Krško (realizirano) 
- izgradnja 110 kV dvosistemskega daljnovoda Brestanica – Laško (med razpravami za 

obnovitev ali za nov daljnovod je trenutna odločitev, da se ga opusti) 
- rekonstrukcija 110 kV stikališča v PPE Brestanica 

 
Ugotavljamo lahko, da se tako konfiguracija kot pogoji v omrežju niso bistveno spremenili od v 
študijah predvidenih stanj za leto 2010. Iz tega lahko sklepamo, da je za izpolnitev kriterija 
zanesljivosti potrebno obnoviti DV 2 x 110 kV Laško – Brestanica in rekonstruirati stikališče v 
PPE Brestanica (potrebno že zaradi zastarelosti in povečanju kratkostičnih moči). 
 
Način priključka 
 
Nov termo blok bi bil priključen (verjetno s 110 kV kablom) v obstoječe rekonstruirano stikališče. 
 
Stroški priključka 
 
Predpostavljamo, da bo potrebna rekonstrukcija stikališča v PE Brestanica tudi iz drugih 
razlogov. Izgradnjo DV Laško – Brestanica ne bi bilo smiselno vključevati v stroške priključka 
novega bloka, saj bi ta DV morali biti (glede na študije) zgrajen že ob vstopu v obratovanje 
blokov 2 x 112 MW, in je to del prenosnega omrežja. 
 
Stroški priključka termo bloka v stikališče pa so del stroškovne ocene elektrarne. 
 
 
9.1.3 HE na Savi: HE Boštanj, HE Blanca, HE Krško, HE Brežice na spodnji 

Savi, HE Suhadol na srednji Savi 
 
Obstoječe stanje omrežja na področju priključitve 
 
Na celotnem področju spodnje Save imamo dokaj razvito 110 kV omrežje z dvema velikima 
vozliščema v PPE Brestanica in v RTP 400/110 kV Krško. V delu do Brestanice poteka 
dvosistemski DV 2 x 110 kV Trbovlje – Brestanica, kjer je na enem sistemu že priključena 
HE Vrhovo, predvideno pa je še za vzankanje in priključevanje HE Boštanj in HE Blanca. 
 
Na delu med Brestanico in Krškim poteka nekaj 110 kV vodov (trasa direktne povezave je 
nekoliko odmaknjena od Save). Na delu med Krškim in hrvaško mejo je dvosistemski daljnovod, 
ki napaja distributivno postajo Brežice. 
 
Na področju srednje Save imamo po dolini Save dvosistemski 110 kV DV Trbovlje – Brestanica 
in vozlišče 110 kV ob TE Trbovlje. 
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Izbor napetostnega nivoja 
 
Ker gre za hidroelektrarne z močmi na pragu do okoli 40 MW, je bil že v predhodnih študijah 
določen napetostni nivo 110 kV. 
 
Pogoji v omrežju 
 
Glede na precejšnjo razvejanost omrežja in vzpostavljeno transformacijo 400/110 kV v Krškem 
niso predvidene nove povezave. Primerno pa bi bilo ponovno študijsko preveriti celotno 110 kV 
omrežje na tem področju ob predpostavljenem priključevanju elektrarn na Savi in 
PPE Brestanica ter povečanje moči na lokaciji Trbovlje. Za elektrarne vzhodno od Brestanice bi 
bilo pomembno, da se zgradi (obnovi) DV Laško – Brestanica, ki je bil že v projektiranju, a 
kasneje je bil projekt opuščen. 
 
Za HE Suhadol na srednji Savi se predpostavlja, da bo tudi zaradi sočasnega delovanja 
TE Trbovlje (v katerikoli izvedbi) zgrajen nov DV x 110 kV Trbovlje – Beričevo. 
 
Način priključevanja 
 
Že iz starih študij sledi odločitev, ki se je upoštevala tako pri HE Vrhovo, HE Boštanj, pa tudi 
projektno že pri HE Blanca in HE Krško. To je priključevanje z vzankanjem 110 kV vodov. To 
vzankanje se deloma izvaja tudi v kombinaciji kablovod – daljnovod [40]. Podoben princip naj bi 
veljal tudi za HE Brežice in HE Mokrice ter za HE Suhadol. 
 
Ocena stroškov priključka 
 
Oceno smo izvedli kot povprečno oceno priključka na elektrarno v kombinaciji DV - kablovod. 
 
Daljnovod 2 x 110 kV 1,8 km  270.000 €   486.000 € 
Kablovod   2 x 110 kV 0,8 km          1.700.000 €           1.360.000 € 
Skupaj po eni elektrarni v povprečju:              1.846.000 € 
 
 
9.1.4 HE Ježica 
 
Obstoječe stanje omrežja na področju priključitve 
 
Na področju predvidene lokacije strojnice, ki naj bi bila dolvodno od obstoječih črnuških mostov 
na Savi je dokaj razvejano 110 kV omrežje. V neposredni bližini je distributivna RTP Črnuče 
110/20 kV ter dvosistemski daljnovod Kleče – Črnuče – TE TOL. V ne preveliki oddaljenosti je 
tudi dvosistemski 110 kV DV Kleče – Domžale. 
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Izbor napetostnega nivoja 
 
Gre za elektrarno skupne moči 50 MW (število agregatov še ni določeno), ki je primerna za 
priključek na 110 kV omrežje. 
 
Pogoji v omrežju 
 
Glede na razvejano omrežje verjetno zaradi vključitve HE Ježica ne bi bilo potrebno izvesti 
dodatnih ojačitev. Primerno pa bi bilo, da bi se izdelala študija pretokov, ki bi izbrala 
najprimernejši način priključevanja, oziroma potrdila predlagan način. 
 
Način  priključka 
 
Od same strojnice elektrarne bi bil mogoč: 
 
-   kabelski 110 kV priključek v sedanjo RTP Črnuče ali 
-  ozankanje enega sistema DV Kleče – Črnuče – Toplarna, ki bi ga izvedli s kablom. 
 
Prva alternativa bi zahtevala določene rekonstrukcije v RTP Črnuče, ki pa so zaradi prostorskih 
omejitev zahtevne. Druga alternativa je enostavnejša, tudi sam priključek elektrarne z 
ozankanjem je zanesljivejši. 
 
Stroški priključka 
 
Stroški stikališča elektrarne so upoštevani pri sami elektrarni. 
 
Kablovod          110 kV      2 x 0,3 km  750.000 €           450.000 € 
 
 
9.1.5 Toplarna v Ljubljani 
 
TE – TO Ljubljana – plinska 70 MW, parna 30 MW 
   - plinska 2 x 70 MW, parna 65 MW 
 
 
Obstoječe stanje omrežja na področju priključitve 
 
Na področju TE – TOL imamo zgrajeno novo 110 kV stikališče s povezavami v smeri RTP Žale, 
Kleče in Beričevo. Omrežje in stikališče je primerno za priključitev novih enot. 
 
 
Izbor napetostnega nivoja 
 
Pri vseh obdelanih variantah gre za posamezne enote, ki so primerne za priključitev na 110 kV 
napetostni nivo. 
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Pogoji v omrežju 
 
Izvesti je potrebno že projektirano povezavo Beričevo – Toplarna. 
 
Način  priključka 
 
Bloki, po kateri koli varijanti, se bodo s kabli priključevali v 110 kV stikališče, ki že ima rezervna 
polja za ta namen. 
 
Stroški priključka 
 
Stroški so vključeni v investicijo same elektrarne. 
 
 
TE – TO Šiška plinska 70 MW, parna 30 MW 
 
Obstoječe stanje omrežja na področju priključitve 
 
Obstoječi plinski agregat v TE – TO Šiška je priključen direktno v 20 kV distributivno omrežje 
Elektro Ljubljana. Relativno blizu je tudi 110 kV omrežje v RTP Šiška 110/10 kV, ki je 
priključena v smeri RTP Kleč z dvosistemskim vodom. Samo stikališče 110 kV Šiška ima 
možnost priključitve v rezervno polje, vendar je planirana drugačna rešitev omrežja na tem 
področju, ki je predstavljena v točki »pogoji v omrežju«. 
 
Izbor napetostnega nivoja 
 
Predvideni plinski in parni agregat sta moči, ki so naravne za priključek na 110 kV omrežje. 
 
Pogoji v omrežju 
 
Plani razvoja distributivnega omrežja predvidevajo ob ukinitvi 35 kV stikališča v RTP Kleče in za 
rešitev nadaljne transformacije 110/35 kV za potrebe Litostroja, izgradnjo nove RTP Litostroj 
(včasih imenovane tudi Šiška 2), ki bi imela transformacijo 110/35 kV/20 kV. Priključena bi bila 
kabelsko iz RTP Šiška 110 kV in z DV v RTP Kleče. Za to povezavo bi rekonstruirali dosedanji 
dvosistemski 35 kV DV v 110 kV. Ta nova RTP Litostroj bi tako reševala razvoj 20 kV omrežja 
in ohranila možnost priključka talilne peči v Litostroju na 35 kV napetosti. Zaradi bližine je to 
naravni priključek TE-TO Šiška na 110 kV nivoju. 
 
 
Način priključka 
 
V sami TE - TO Šiška bi se formiralo 110 kV stikališče za priključek dveh blokov in za kabelski 
odvod proti RTP Litostroj. 
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Stroški priključka 
 
Predpostavljamo, da je omrežje (RTP Litostroj in povezave) 110 kV že zgrajeno. Tako bi v 
stroške lahko računali le kabelsko povezavo do RTP Litostroj ter pripadajoče polje v tej RTP. 
 
Kablovod          0,5 km  750.000 €             375.000 € 
Kabelsko polje     1                 250.000 €                 250.000 € 
Skupaj:                     625.000 € 
 
 
9.1.6 PPE Kidričevo 2 (1) x 400 MW 
 
 
Obstoječe stanje omrežja na področju priključitve 
 
Na ožjem področju predvidene lokacije imamo veliko koncentracijo 110 kV DV v RTP Cirkovce 
in RTP Kidričevo, 220 kV stikališče v RTP Cirkovce in 400 kV daljnovod, ki poteka od 
RTP Maribor do Cirkovcev v dvosistemski izvedbi nato pa se en krak usmeri proti NE Krško, 
drugi pa proti RTP Podlog. 
 
Izbor napetostnega nivoja 
 
Glede na predvidene moči 2 x 400 MW ali tudi samo 1 x 400 MW je edini primeren 400 kV 
napetostni nivo. Le za eventuelno kakšno manjšo enoto (do 200 MW) bi bil, glede na velik 
lokalni konzum, možen priključek tudi direktno na 110 kV omrežje. 
 
Pogoji v omrežju 
 
Za možen priključek enote 400 MW ali 2 x 400 MW na omrežje 400 kV morajo do predvidenega 
leta obratovanja biti nujno izpolnjeni naslednji pogoji: 
 

- izgrajen dvosistemski vod 2 x 400 kV NE Krško – Beričevo 
- izgrajena nova RTP Cirkovci 400 kV z ozankanjem dveh DV iz smeri Maribora, DV za 

smer Krško, DV za smer Podlog in možnostjo priključka novega dvosistemskega DV za 
Madžarsko (morda en sistem za Hrvaško). 

 
Predvideva se tudi, da se do leta 2010 uredijo 400 kV povezave v Avstriji (smer Dunaj – 
Keinachtal) ter nova interkorekcija Avstrija – Italija z DV 2 x 400 kV Lienz – Cordignano. Vse te 
povezave zelo pozitivno vplivajo na razbremenitev slovenskega energetskega omrežja. S tem 
omogočajo istočasno priključevanje kar nekaj novih objektov na 400 kV sistem (PE Kidričevo, 
2 x 400 MW, Šoštanj 6 500 MW, ČHE Kozjak 2 x 250 MW). Predvideno je, da se do leta 
vključitve zgradi tudi interkorekcija Kranj – Udine (Italija) 2 x 400 kV (po letu 2010), ki 
razbremenjuje ozka grla iz Beričevega proti Divači in Italiji. 
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Ob predvidenem razvoju omrežja je torej možen priključek PE Kidričevo 2 x 400 MW na 400 kV 
omrežje tudi sočasno z drugimi objekti. Pri tem tudi po kriteriju zanesljivosti n-1 ni ogroženo 
interno delovanje slovenskega elektroenergetskega omrežja [19, 61]. 
 
Način priključka 
 
Naraven je priključek v samo 3 km oddaljeno in že predvideno vozlišče RTP Cirkovci 400 kV. 
Povezavo bi z elektrarne izvedli z enosistemskim ali dvosistemskim daljnovodom (tako je 
predvideno v [48]) dolžine 3 km. Pri sami PE bi bilo manjše 400 kV stikališče za priključevanje 
dveh blokov. 
 
Ocena stroškov priključka 
 
Pri tem smo upoštevali, da so RTP Cirkovci zgrajene, da se pa za potrebe priključka opremita 
obe daljnovodni polji in zgradi 3 km dolg dvosistemski daljnovod. Stroški stikališča pri elektrarni 
so v ceni investiciji elektrarne. 
 
Daljnovodno polje 400 kV  2 kompl.  750.000 €   1.500.000 € 
Daljnovod 2 x 400 kV         3 km  380.000 €   1.140.000 € 
                                           Skupaj:      2.640.000 € 
 
 
9.1.7 TE Šoštanj 6 – 500 MW 
 
Obstoječe stanje omrežja na področju priključitve 
 
Na lokaciji TE Šoštanj imamo priključene bloke 1, 2, 3 na 110 kV nivo v stikališče ob sami 
elektrarni, blok 4 – 275 MW na 220 kV nivo z direktnim vodom v RTP Podlog 400/220/110 kV 
ter blok 5 – 320 MW na 400 kV z direktnim vodom v RTP Podlog. 
 
Izbor napetostnega nivoja 
 
Glede na predvideno moč 500 MW je edini primerni napetostni nivo 400 kV. 
 
Pogoji v omrežju 
 
Za možen priključek enote 500 MW na omrežje 400 kV v točki RTP Podlog mora biti nujno 
zgrajen dvosistemski daljnovod 2 x 400 kV NE Krško – Beričevo. Za leto priključitve pa se 
predvideva, da bo urejena tudi 400 kV povezava v Avstriji in nova 400 kV povezava Avstrija – 
Italija ter Italija – Slovenija (glej ustrezno obširnejše poglavje, ki obravnava problematiko pri 
PPE Kidričevo). Ob predvidenem razvoju omrežja je možen priključek TE Šoštanj 6 500 MW na 
400 kV omrežje v točki RTP Podlog tudi ob sočasnosti izgradnje PPE Kidričevo 2 x 400 MW in 
ČHE Kozjak 2 x 250 MW, ki sta pomembni za pretoke po omrežju na tem področju. Tudi kriteriji 
zanesljivosti n-1 na notranjem slovenskem omrežju je zagotovljen [19, 61]. 
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Način priključka 
 
Predvideno je, da se nov blok 6 priključi na že obstoječi enosistemski 400 kV DV Šoštanj – 
Podlog, ki je namenjen sedanjem bloku 5. Ta daljnovod prenese obremenitve obeh agregatov. 
Zavedati pa se je potrebno, da se ob vzdrževalnih delih na DV oziroma stikalni opremi morata 
ustaviti oba bloka. Pri TE Šoštanj bo potrebno ob sedanjem (ali namesto tega) zgraditi novo 
manjše 400 kV stikališče, ki bo omogočilo tudi priključitev bloka 6. Ta bi bil glede na predvideno 
mikrolokacijo priključen v elektrarniško 400 kV stikališče [35]. 
 
Ocena stroškov priključka 
 
Glede na predviden način priključka ni predvidenih novih stroškov za priključitev v EES. Stroški 
stikališča 400 kV pri TEŠ pa bi bili 2 mio €. 
 
 
9.1.8 TE Trbovlje 200 MW premog ali PPE do 400 MW 
 
Obstoječe stanje omrežja na področju priključitve 
 
Na širšem področju TE Trbovlje je razvejano 110 kV omrežju z vozliščnim stikališčem ob 
TE Trbovlje. 
 
To stikališče ima poleg priključka za TET 2, lastno porabo TET 2, priključek za obstoječe plinske 
bloke G5 in G6 še naslednja DV polja: 
 

- Beričevo (sever) 
- Beričevo (jug) 
- RTP Potoška vas (bodoče Beričevo 3) 
- TE Brestanica 
- RTP Brestanica (Vrhovo, Boštanj, Sevnica) 
- Lastna poraba TET 1 
- RTP Gabersko – Hrastnik 1 
- RTP Hrastnik 2 

 
Poleg omenjenih DV je v fazi projektiranja [19] še nov dvosistemski DV Beričevo – Trbovlje s 
prenosno zmogljivostjo 202 MVA. 
 
Stikališče ob elektrarni (desni breg Save) omogoča prostorsko priključevanje novih enot, 
posebej ob dejstvu, da je predvideno zapiranje starih plinskih agregatov G5 in G6. 
 
Najbližja točka priključitve na 400 kV je RTP Podlog 400/220/110 kV. 
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Izbor napetostnega nivoja 
 
Na lokaciji Trbovlje so možni razni scenariji izgradnje proizvodnih virov. Možna je izgradnja 
novega premogovnega bloka moči do 200 MW ob sočasnem obratovanju obstoječe TET 2, 
možna je izgradnja PPE elektrarne do moči 400 MW. 
 
Izdelane študije [49] in modelno testiranje ter Načrt razvoja prenosnega omrežja [19] kažejo, da 
je ob predpostavljeni izgradnji novega DV 2 x 110 kV Beričevo – Trbovlje, mogoče iz vozlišča 
Trbovlje evakuirati največ do 400 MW na nivoju 110 kV. Vsi podatki so črpani iz posrednih 
študij, zato bi bilo primerno za konkretno izbrano varianto raziskave ponoviti. Iz tega tudi sledijo 
izbire napetostnega nivoja za možne alternative. 
 
V primeru nove premogovne enote moči 200 MW je možen priključek na 110 kV nivo, pri tem pa 
lahko deluje še obstoječa TET 2, ostala proizvodnja (G5 in G6) se opusti. 
 
V primeru nove plinsko – parne tehnologije je do moči okoli 280 MW možno tudi obratovanje 
obstoječe TET 2 in priključek na 110 kV nivo. 
 
V primeru večjega plinsko parnega agregata je ob priključku na 110 kV nivo potrebno ustaviti 
obstoječo TET 2. V primeru velike plinske enote (npr. 400 MW) bi v enem bloku bila sicer 
naravna priključitev na 400 kV nivo. 
 
V tem elaboratu zato predvidevamo prilagoditev moči enot v TE Trbovlje tako, da bodo 
priključeni na obstoječe omrežje 110 kV nivoja. 
 
Pogoji v omrežju 
 
Nujna je izgradnja novega dvosistemskega DV 110 kV Beričevo – Trbovlje. 
 
V primeru velike plinske enote bi bil primeren priključek na 400 kV, kar pa je verjetno 
nesmiselno, saj bi zahtevalo izgradnjo novega 400 kV DV v smeri Podloga ali celo Ljubljane in 
je rentabilnejše novo enoto (enote) prilagoditi stanju 110 kV omrežja. 
 
Izvedba priključka 
 
Novi bloki (kateri koli varianta) bodo s 110 kV kabli priključeni v obstoječe stikališče na desnem 
bregu Save. V stikališču bo potrebna delna zamenjava opreme. 
 
 
Stroškovna ocena 
 
Glede na predpostavljeno priključevanje na 110 kV napetostni nivo ni predvideno, da bi bilo 
potrebno v ta namen (razen že predvidenega 2 x 110 kV DV Beričevo – Trbovlje, ki je potreben 
tudi že iz drugih razlogov) investirati v omrežje. Priključek blokov v stikališče je vključen v 
stroških elektrarne. 
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9.1.9 PPE Lendava – 400 MW 
 
Obstoječe stanje omrežja na področju priključitve 
 
Na tem področju je trenutno relativno šibko 110 kV omrežje, ki ni primerno za priključek 
agregata večje moči. 
 
Izbor napetostnega nivoja 
 
Za enoto moči med 200 in 400 MW prihaja v poštev le 400 kV nivo. 
 
Pogoji v omrežju 
 
Za priključek PPE Lendava moči 200 – 400 MW ni bila izdelana posebna študija. Tako lahko 
ugotovitve posredno prevzamemo iz študije, ki je obravnavala priključek PPE Kidričevo 
2 x 400 MW [61]. Na tem področju je že v projektiranju dvosistemski 400 kV DV Pince 
(Madžarska meja) – Cirkovci. Ta daljnovod je upoštevan tudi v načrtu razvoja prenosnega 
omrežja v Republiki Sloveniji od leta 2005 – 2014 z začetkom obratovanja okoli leta 2015. Pri 
projektu nove RTP 400/220/110 kV Cirkovci je predviden priključek tega dvosistemskega voda. 
 
Kot je bilo ugotovljeno v študiji [61] je priključek v 400 kV omrežje v vozlišče Cirkovci 400 kV 
pogojen z izgradnjo DV 2 x 400 kV Beričevo – Krško ter predvsem z ureditvijo 400 kV povezav v 
Avstriji in vzpostavitev nove interkorekcije 2 x 400 kV Italija – Avstrija. Poleg teh predpogojev bi 
bilo potrebno pogledati v dodatni študiji eventuelno istočasnost delovanja tako PPE Kidričevo 
2 x 400 MW in PPE Lendava 400 MW, saj lahko le ocenjujemo, da bi za ta primer že morali 
imeti tudi podvojeno zvezo Cirkovci - Podlog - Beričevo 400 kV (rekonstrukcija sedanjega 
220 kV DV na 400 kV) in seveda novo povezavo proti Italiji. 
 
Izvedba priključka 
 
Nova elektrarna bi se priključila z ozankanjem v 400 kV DV Madžarska – Slovenija, ki naj bi bil 
od lokacije oddaljen okoli 4 km. 
 
Stroškovna ocena 
 
Vse predpogoje v omrežju, vključno z izgradnjo DV 2 x 400 kV Cirkovci – Pince ne upoštevamo 
v tej oceni. Ne upoštevamo tudi stroškov stikališča pri sami PPE Lendava, ki so del ocene 
stroškov elektrarne (delež, ki pripada elektrarni). 
 
Ocena priključka v sistem pa je naslednja: 
 
Daljnovodno polje (pri PEE)    2 kompl.              750.000 €              1.500.000 € 
Daljnovod 2 x 400 kV              4 km                  380.000 €               1.520.000 € 
Skupaj:              3.020.000 € 
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9.1.10 PPE Anhovo moči 120, 150 ali do 400 MW 
 
Obstoječe stanje omrežja na področju priključitve 
 
Na področju spodnje Soške doline poteka sedaj stari enosistemski 110 kV daljnovod HE  Doblar 
– RTP Nova Gorica (Kromberk) s prenosno zmogljivostjo 61 MVA ter star 110 kV enosistemski 
daljnovod HE Doblar – RTP Plave. RTP Nova Gorica je s prenosno zmogljivostjo 80 MVA. V 
RTP Plave je radialno priključena RTP Anhovo. Iz Nove Gorice preko Vrtojbe in Sežane poteka 
proti Divači star enosistemski DV s prenosno zmogljivostjo 61 MVA in povezava preko 
Ajdovščine do Divače s prenosno zmogljivostjo 101 MVA. 
 
V bližnji prihodnosti (znotraj 5 let) se bodo izvedle, predvsem zaradi izgradnje ČHE Avče 
naslednje rekonstrukcije: DV Doblar - Nova Gorica se bo rekonstruiral v dvosistemski vod s 
prenosno zmogljivostjo 202 MVA. Rekonstruiral se bo tudi DV Nova Gorica – Vrtojba – Sežana 
– Divača, ki bo prav tako imel prenosno zmogljivost 202 MVA. Študira pa se možnost 
rekonstrukcije DV Doblar – Plave – Nova Gorica na način, da bi podvojili prenosno zmogljivost. 
 
Na širšem področju je tudi 400 kV DV, ki poteka iz Divače proti Italiji (Redipuglia) mejna točka 
južno od Gorice. 
 
Izbor napetostnega nivoja 
 
Za PPE Anhovo se proučuje možnost vgradnje agregatov različnih moči od 120 MW (kar je 
vezano na kapaciteto obstoječega plinovoda) preko 150, 200 ali do 400 MW. 
 
Glede na predvidene moči in upoštevaje le 110 kV in 400 kV napetosti so lahko naravni 
priključki agregata različni. Za enote moči 120 do maksimalno 200 MW bi bil primeren priključek 
na 110 kV omrežje, za enote večjih moči priključek na 400 kV nivo. 
 
Pogoji v omrežju 
 
Za oceno možnosti priključka novega PPE v Anhovem je bila izdelana posebna študija 
»Vključitev novega objekta PE 200 MW Anhovo v EES Slovenije« [62]. Delno pa se lahko na 
razmere sklepa tudi iz študije, ki obravnava priključitev ČHE Avče [60]. Študija je pregledala 
možnosti vključitve agregata 100 MW ali 200 MW na 110 kV omrežje severne Primorske. 
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Osnovne ugotovitve študije povzemamo: 
 

- Za stanje omrežja v letu 2010 so predvidene ojačitve, ki smo jih navedli v prejšnji točki. 
Kljub tem ojačitvam in ob sočasnem obratovanju ČHE Avče v generatorskem režimu ni 
možen, brez drugih ukrepov in dogradenj v sistemu, priključek PE Anhovo niti moči 
100 MW. 

- Stanje izboljša vsaj en komercialni DV med Italijo in Slovenijo, najbolje predviden DV 
Plave – Gorica 110/132 kV s prenosno močjo okoli 100 MVA. 

- Za moč 200 MW (vmesne variante 120 MW in 150 MW niso bile obdelane, a lahko zanje 
sklepamo, da veljajo podobne ugotovitve kot za 200 MW), študija ugotavlja, da je možna 
instalacija le pri pogoju, da imamo kapaciteto 110/132 kV DV proti Italiji v velikosti 
200 MW, najbolje vse iz Plav. V kolikor kombiniramo 100 MVA iz Plav in 100 MVA iz 
Vrtojbe pa je potrebno izvesti še pojačitve na relaciji Nova Gorica – Vrtojba. 

 
Zaključek: do leta 2015 je možnost vključevanja PE Anhovo moči 100 MW ali 200 MW v 110 kV 
omrežje odvisno predvsem od eventuelne izgradnje komercialnih povezav na 110 kV nivoju 
proti Italiji. V kolikor takih povezav ne bo, priključek ni možen. Pri tem kriterij zanesljivosti (n-1) 
ni bil upoštevan. 
 
Študija pa je pregledala  tudi možnosti po letu 2015, ko se ob izgradnji DV Okroglo – Udine 
400 kV odpira možnost transformacije 400/110 kV v Tolminu. Ta transformacija bi bila primerna 
tudi zaradi ustreznejšega priključka ČHE Avče. Ugotovitve so naslednje: 
 

- po sedaj predvidenih rekonstrukcijah DV in priključku ČHE Avče z enim DV v Tolmin, z 
drugim v Doblar ter z dvosistemskim vodom proti Novi Gorici, omrežje ne omogoča 
priključka PE Anhovo 200 MW na 110 kV omrežje kljub transformaciji 400/110 kV v 
Tolminu. Še vedno bi bilo primerno imeti vsaj en 110 kV DV proti Italiji (Plave – Gorica). 
Možna pa je ugodnejša rešitev s spremenjeno konfiguracijo 110 kV omrežja na relaciji 
Doblar – Avče – Tolmin tako, da bi bila ČHE Avče priključena v RTP Tolmin z dvema 
sistemoma, Doblar pa z enim moči po 100 MVA. Še vedno pa je potreben tudi en 
komercialni priključek 100 MVA proti Italiji. 

 
Zaključek: po letu 2015, ko bi bil zgrajen DV 400 kV Okroglo – Udine in možno zgrajena 
RTP 400/110 kV v Tolminu je ob delni rekonstrukciji in prevezavi daljnovodov med Avčami in 
Tolminom možen priključek – PE Anhovo moči 200 MW na 110 kV nivo. Kljub temu je potrebno 
imeti vsaj en 100 MVA daljnovod proti Italiji. Študija ni raziskovala dodatnih možnosti ojačitev 
proti Tolminu, npr. dodatnega voda Anhovo – Tolmin, ki bi nadomestil povezavo proti Italiji 
110/132 kV. 
 
Vidimo torej, da je priključevanje PE Anhovo do moči 200 MW v 110 kV omrežje vezano s 
pogoji novega razvoja omrežja na tem področju, kjer bistveno vlogo igrajo odločitve o 
komercialnih povezavah na 110 kV proti Italiji. 
 
Študija pa ni obravnavala možnosti priključevanja večjih moči od 200 MW. Jasno je, da bi za 
priključek takih moči lahko uporabili le napetostni nivo 400 kV. Ta možnost bi lahko bila po letu 
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2015 in po izgradnji RTP Tolmin, kamor bi lahko z novim 400 kV DV priključki PE Anhovo. 
Omenjena zveza bi lahko bila tudi zametek dolgoročno predvidene prečne 400 kV zveze med 
Tolminom in Novo Gorico [46]. Seveda pa se moramo zavedati težav pri umestitvi take 
povezave v prostor. 
 
Študija tudi ni predvidela druge možnosti, ki pa je časovno bolj odmaknjena (razen v primeru, 
da se ne izgradi DV Okroglo – Udine 400 kV in se podvoji zveza iz Divače proti Italiji). Ta 
možnost je izgradnja RTP 400/110 kV Nova Gorica (Ajševica), o kateri se je razmišljalo že pred 
desetletji. Taka RTP bi lahko predstavljala smiselno vključitev tako na 110 kV nivoju (potrebna 
ojačitev v smeri Anhovo – Nova Gorica) ali pa 400 kV (nov 400 kV daljnovod iz Anhovega v 
RTP Gorica). 
 
Način priključka 
 
V primeru priključka do 200 MW bi bilo potrebno z novim DV ali kablovodom prenosne 
zmogljivosti 200 MW povezati Anhovo z RTP Plave. Pogoji pa so že predvidene in v  prejšnjem 
poglavju opisane rekonstrukcije omrežja in nove 110 kV povezave proti Italiji in /ali nova 
RTP Tolmin 400/110 kV. 
 
V primeru večje enote (400 MW) je možen le priključek z novim 400 kV DV v smeri nove 
RTP Tolmin (po letu 2015) ali eventuelno v novo RTP 400/110 kV Nova Gorica. 
 
Ocena stroška priključka 
 
Za primer moči do 200 MW predpostavljamo, da je omrežje 110 kV že zgrajeno v eni od možnih 
konfiguracij. Tako upoštevamo le kablovod moči 200 MW med Anhovim in Plavami ter vključitev 
v RTP Plave. 
 
Kablovod     1,2 km      750.000 €          1.500.000 € 
Kabelsko polje                           1                  250.000 €             250.000€  
Skupaj:                                                          1.750.000 €. 
 
Za primer vključitve večjega agregata na 400 kV nivo v RTP Tolmin. 
 
Daljnovod enosistemski   400 kV              25 km      270.000 €        6.750.000 € 
Daljnovodno polje                 400 kV     1       750.000 €           750.000 € 
Skupaj:               7.500.000 € 
 
 
9.1.11 Potrebni ukrepi na elektroenergetskem omrežju 
 
V tabeli so prikazani potrebni ukrepi v omrežju za realizacijo planiranih objektov. 
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Objekt Oznaka 

objekta 

Moč objekta 

[MW] 

Leto vstopa v omrežje 

upoštevano v optimizaciji 

Potrebni ukrepi na omrežju Terminski plan za začetek 
prenosa  

TE 

Šoštanj-plin 

TEŠ45P 82 2008 Priključek na 110 kV 

Dodatni ukrepi niso potrebni 

 

 

TE 

Brestanica 

PB5P 163 2008 Priključek na 110 kV 

Rekonstrukcija 110 kV stikališča 

Obnova DV 2 x 110 kV Laško- Brestanica 

 

HE na 

spodnji Savi 

 Več 

objektov 

2006-2015 Priključek na 110 kV 

Obnova DV 2 x 110 kV Laško- Brestanica 

 

 

HE na 

srednji Savi 

 Več objektov 2015 Priključek na 110 kV 

Zgrajen DV 110 kV Trbovlje - Beričevo 

 

 

TE–TOL I. TETOLP
1 

106 

 

2009 

 

Priključek na 110 kV 

Povezava Beričevo - TE-TOL 

 

 

TE–TOL II. TETOLP
2 

76 2009 Enako kot pri TE–TOL I. 

 

 

 

TE 

Kidričevo 

TEKP 2 x 395 2011-2012 Priključek na 400 kV 

Zgrajen 2 x 400kV NE Krško - Beričevo 

Nova RTP Cirkovci 

Pogojno: 

Zgrajen 2 x 400 kV Dunaj - Keinachtal 

Zgrajen 2 x 400 kV Linz - Cordignano 

Zgrajen 2 x 400 kV Kranj - Udine 

 

 

 

 

Predvideno do 2010 

Predvideno do 2010 

Predvideno po 2010 
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Objekt Oznaka 
objekta 

Moč objekta 

[MW] 

Leto vstopa v omrežje 
upoštevano v optimizaciji 

Potrebni ukrepi na omrežju Terminski plan za začetek 
prenosa  

TE 

Lendava 

TELP 395 2011 Priključek na 400 kV 

Zgrajen 2 x 400 kV NE Krško - Beričevo 

Zgrajen 2 x 400 kV Pince - Cirkovci 

Nova RTP Cirkovci 

Pogojno: 

Zgrajen 2 x 400 kV Dunaj - Keinachtal 

Zgrajen 2 x 400 kV Linz - Cordignano 

Zgrajen 2 x 400 kV Kranj - Udine  

 

 

Predvideno 2015 

 

 

Predvideno do 2010 

Predvideno do 2010 

Predvideno po 2010 

TE 

Trbovlje 

PPE3P 395 2011 Priključek na 110 kV 

Zgrajen DV 110 kV Trbovlje – Beričevo 

 

TE 

Anhovo B 

TEAPB 200 2011 Priključek na 110 kV 

Zgrajen 2 x 110 kV Doblar-Nova Gorica 

Zgrajen 2 x 110 kV Nova Gorica-Vrtojba Zgrajen 
1 x 110 kV DV Plave-Gorica (I)-komercialni vod 

 

Predvideno do 2010 

Predvideno do 2010 

 

TE 

Anhovo C 

TEAPC 395 2011 Priključek na 400 kV 

Zgrajen 400 kV Okroglo - Udine 

Zgrajen RTP Tolmin ali 

RTP Nova Gorica 

 

 

 

Predvideno po 2015 

TE 

Šoštanj-premog 

TEŠ6P 460 2012 Priključek na 400 kV 

Zgrajen 2 x 400 kV NE Krško-Beričevo 

Pogojno: 

Zgrajen 2 x 400 kV Dunaj - Keinachtal 

Zgrajen 2 x 400 kV Linz - Cordignano 

Zgrajen 2 x 400 kV Kranj - Udine 

 

 

 

Predvideno do 2010 

Predvideno do 2010 

Predvideno po 2010 
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9.1.12 Investicijski stroški povezovalne infrastrukture (projektantska ocena) 
 
Tabela 9.1.12-1 prikazuje investicijske stroške povezovalne infrastrukture (projektantske ocene) 
primernih objektov za proizvodnjo električne energije. 
 

Leto 
vstopa v 
omrežje 

Objekt Oznaka objekta Povezovalna infrastruktura 

Daljnovodi 

2006 HE Boštanj HEBOŠ015P investicija = ca 0,44 mrd SIT 

2006 Sava Tires 

Kranj 

LEE065P - 

2007 Papirnica 

Količevo 

LEE009P - 

2007 Vipap Krško LEE002P - 

2008 Termoelektrarna 

Brestanica 

PB5P Potrebna obnova DV Laško-Brestanica iz drugih 
razlogov, 

ni predmet te investicije 

2008 Termoelektrarna 
Šoštanj -plin 

TEŠ45P - 

2009 HE Blanca HEBLA016P investicija = ca 0,44 mrd SIT 

2009 TETOL1 TETOLP1 - 

2009 TETOL2 TETOLP2 - 

2009 TOŠ (opcija) LEE001P investicija = ca 0,15 mrd SIT 

2011 HE Moste HEMOS019P - 

2011 TE 400 MW TEKP 

TET3P 

TELP 

TEAP 

Kidričevo:            investicija = 0,633 mrd SIT 

Trbovlje:                                 - 

Lendava:             investicija = 0,725 mrd SIT 

Anhovo:               komercialna povezava z Italijo  

2012 HE Krško HEKRŠ017P investicija = ca 0,44 mrd SIT 

2012 TEŠ 6 TEŠ6P - 

2015 HE Brežice HEBRE018P investicija = ca 0,44 mrd SIT 

2015 HE Suhadol HESUH014P investicija = ca 0,44 mrd SIT 

2015 HE Ježica HEJEŽ0XXP investicija = ca 0,10 mrd SIT 

Tabela 9.1.12-1: Investicijski stroški povezovalne infrastrukture 

 
9.1.13 Zaključek 
 
Analiza priključitve na elektroenergetsko omrežje kaže, da je načeloma pod določenimi pogoji 
možna priključitev vseh objektov. V najbolj neugodnem položaju je TE Anhovo, kjer je možen 
odvod električne energije le v smeri proti Italiji z izgradnjo t.i. komercialnega voda. Zato ima s 
tega stališča ta objekt najnižjo prioriteto. 
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9.2 PLINOVODNO OMREŽJE 
 
9.2.1 Transportne poti 
 
Slovenija je oddaljena od najpomembnejših proizvajalcev zemeljskega plina za Evropo, kot so 
Alžirija, Norveška, Rusija, zato je za zanesljivo oskrbo z zemeljskim plinom zelo pomembna 
razpoložljivost transportnih poti od proizvajalcev do slovenske meje. 
 
Geografski položaj Slovenije je glede tokov zemeljskega plina proti Evropi dokaj ugoden, saj je 
v bližini transportnih poti iz severovzhodne Evrope (iz Rusije preko Avstrije ter naprej proti 
Italiji), meji pa na Italijo, v katero se stekajo tudi transportne poti iz sredozemskega bazena ter 
severne Evrope. 
 
V Avstriji sta za Slovenijo pomembna dva plinovoda, prvi je TAG, ki povezuje avstrijsko-
slovaško mejo pri Dunaju z avstrijsko-italijansko mejo pri Trbižu. TAG je glavni plinovod za 
transport ruskega plina v Italijo in v njem ima Geoplin d.o.o dolgoročno zakupljene zmogljivosti 
za pokrivanje obstoječih potreb Slovenije. Drugi plinovod od TAG-a v smeri proti avstrijsko-
slovenski meji pri Šentilju je SOL. 
 
9.2.2 Planirane povečevanje kapacitet 
 
Zemeljski plin, ki bi prihajal iz avstrijske smeri po vzporednem plinovodnem omrežju, bi bil glede 
na transportne karakteristike slovenskega plinovodnega sistema, namenjen predvsem 
termoelektrarnam, ki naj bi bile locirane na vzhodnem in osrednjem delu Slovenije in sicer ob 
magistralnem plinovodu M1 in M2. 
 
Zemeljski plin, ki bi prihajal iz italijanske strani, bi bil namenjen, zaradi razpoložljivih 
zmogljivosti, predvsem prenosu zemeljskega plina za potrebe oskrbe osrednje Slovenije in 
morebitni termoelektrarni, locirani v osrednjem in zahodnem delu Slovenije. 
 
Planirani objekti za prenos zemeljskega plina, ki bodo zagotovili dodatne kapacitete v 
naslednjem obdobju so: 
 
• Magistralni plinovod M1/1a Ceršak - Kidričevo 
• Magistralni plinovod M1/1b Kidričevo - Rogatec 
• Magistralni plinovod M2/1a Rogatec - Rogaška Slatina 
• Magistralni plinovod M2/1b Rogaška Slatina - Trojane 
• Magistralni plinovod M2/1c Trojane - Vodice 
• Magistralni plinovod M5 Vodice - Jarše 
• Regionalni plinovod R25D Šentrupert - Šoštanj 
• Regionalni plinovod R51 Jarše - TE-TOL 
• Regionalni plinovod R15/1 KP Kidričevo - Talum 
• Regionalni plinovod R25A/1 Trojane - Hrastnik 
• Kompresorska postaja Ajdovščina 
• Razširitev kompresorske postaje Kidričevo 
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Predvidene trase posameznih odsekov magistralnih prenosnih plinovod M1/1 Ceršak-Rogatec 
in M2/1 Rogatec-Vodice potekajo pretežno ob že obstoječih trasah. Za posamezne odseke 
magistralnega prenosnega plinovoda M5 Vodice-Jarše pa so predvidene nove trase. 
 
Tudi trase regionalnih plinovodov R15/1 Kidričevo-Talum in R25A/1 Trojane-Hrastnik potekajo 
pretežno ob že obstoječih trasah. Za nova regionalna plinovoda R25D Šentrupert-Šoštanj in 
R51 Jarše-TE-TOL so predvidene nove trase. 
 
 
9.2.3 Zagotavljanje zemeljskega plina za proizvodnjo el. energije 
 
Tabela 9.2.3-1 prikazuje lokacije potencialnih novih TE objektov na zemeljski plin z 
maksimalnimi urnimi količinami, predvidenim letom vstopa v omrežje v II. fazi evaluacije, 
potrebnimi ukrepi na plinovodnem omrežju ter oceno termina možne realizacije potrebnih 
prenosnih in priključnih daljnovodov. 
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Objekt Oznaka 

objekta 

Urna 
količina 

[Sm3/h] 

Leto vstopa v 
omrežje 

upoštevano v 
optimizaciji 

Potrebni ukrepi na plinovodnem omrežju Terminski plan za začetek prenosa zemeljskega plina 

Sava 

Tires 

LEE065P 3.000 2006 Izgradnja visokotlačnega priključnega 
plinovoda in predelava MRP Sava 

Pod pogojem takojšnjega začetka aktivnosti na priključitvi je 
realni rok priključitve na prenosno plinovodno omrežje leto 
2007 

Papirnica 

Količevo 

LEE009P 8.500 2007 Izgradnja visokotlačnega priključnega 
plinovoda in predelava MRP Količevo 

Vstopna točka zemeljskega plina v prenosno plinovodno 
omrežje mora biti do leta 2009 na slovensko italijanski  meji v 
Šempetru pri Novi Gorici, po tem letu pa lahko tudi na 
slovensko avstrijski meji pri Ceršaku 

Realni rok priključitve na prenosno plinovodno omrežje je 
lahko leto 2007 

Vipap 

Krško 

LEE002P 7.400 2007 Izgradnja M1/1 Ceršak – Rogatec  

Izgradnja M2/1  Rogatec – Rogaška Slatina 

Predelava MRP Vipap 

Leto 2008 

TE 

Brestanica 

PB5P 34.500 2008 Izgradnja M1/1 Ceršak – Rogatec  

Izgradnja M2/1  Rogatec – Rogaška Slatina 

Kompresorska postaja Kidričevo - razširitev 

Gradnja dodatne MRP Brestanica 

Leto 2008 

TE 

Šoštanj 

TEŠ45P 23.500 2008 Izgradnja M1/1 Kidričevo – Rogatec 

Izgradnja M2/1  Rogatec –  Vodice 

Kompresorska postaja Ajdovščina 

Kompresorska postaja Kidričevo - razširitev 

Izgradnja prenosnega plinovoda R25D 
Šentrupert - Šoštanj 

Kapaciteta 10.833 Sm3/h (ena enota) lahko že v tretjem 
kvartalu 2007 za dobavo zemeljskega plina preko vstopne 
točke v prenosno plinovodno omrežje na slovensko italijanski  
meji v Šempetru pri Novi Gorici – pogoj je le izgradnja 
plinovoda R25D Šentrupert – Šoštanj. 

Za dobavo zemeljskega plina preko vstopne točke v 
prenosno plinovodno omrežje na slovensko avstrijski meji pri 
Ceršaku mora biti realizirana razširitev kompresorske postaje 
Kidričevo (leto 2009) 

TE–TOL I. 

 

TETOLP 20.200 

 

2009 

 

Kompresorska postaja Ajdovščina 

Izgradnja prenosnega plinovoda M5/R51 
Vodice TE - TOL 

Leto 2009, če bo vstopna točka zemeljskega plina v 
prenosno plinovodno omrežje na slovensko italijanski  meji v 
Šempetru pri Novi Gorici 

Leto 2009/2010, če bo vstopna točka v prenosno plinovodno 
omrežje na slovensko avstrijski meji pri Ceršaku 



Št. dokumentacije: EIRN---2X/01       9-21/175 

  
 

    

Datoteka: EIRN_WEB.doc - I        Id.oznaka:EIRN---0X0009 
Objekt: INDIKATIVNI RAZVOJNI NAČRT        Datum:  September 2005 

Enota  Urna 
količina 

[Sm3/h] 

Leto vstopa v 
omrežje 

upoštevano v 
optimizaciji 

Potrebni ukrepi na plinovodnem omrežju Terminski plan za začetek prenosa zemeljskega plina 

TE–TOL II. TETOLP 20.200 2009 Izgradnja M1/1 in M2/1 Ceršak –Vodice 

Kompresorska postaja Ajdovščina 

Kompresorska postaja Kidričevo - razširitev 

Izgradnja prenosnega plinovoda M5/R51 
Vodice TE – TOL 

Enako kot pri TE–TOL A 

 

TE 
Kidričevo 

TEKP 72.600 2011 Izgradnja M1/1 Ceršak – Kidričevo  

Kompresorska postaja Kidričevo - razširitev 

Izgradnja prenosnega plinovoda R15/1 KP 
Kidričevo - Talum 

Leto 2009/2010 

Dobava zemeljskega plina preko vstopne točke v prenosno 
plinovodno omrežje na slovensko avstrijski meji pri Ceršaku 

TE 400MW PPE 72.600 2012 Odvisno od lokacije elektrarne Leto 2010, če gre za lokacijo v Trbovljah 

Tabela 9.2.3-1: Zagotavljanje zemeljskega plina za proizvodnjo električne energije [32] 

 



Št. dokumentacije: EIRN---2X/01 9-22/175 

  

Datoteka: EIRN_WEB.doc - I  Id.oznaka:  EIRN---0X0009 
Objekt: INDIKATIVNI RAZVOJNI NAČRT Datum:  September 2005 

9.2.4 Investicijski stroški v priključne plinovode (projektantska ocena) 
 
Tabela 9.2.4-1 prikazuje investicijske stroške v priključne plinovode (projektantske ocene) 
primernih objektov za proizvodnjo električne energije. 
 

Leto 
vstopa v 
omrežje 

Objekt Oznaka 
objekta 

Povezovalna infrastruktura 

Plinovodi (Projektantska ocena) 

2008/2009 Termoelektrarna 
Šoštanj -plin 

TEŠ45P Investicija: plinovod DN 400, 17 km z MRP = 1.83 mrd SIT 

2009 TETOL I. TETOLP1 Investicija: plinovod DN 400, 20 km z MRP = 2.33 mrd SIT 

2009/2010 TETOL II: TETOLP2 Vključen v TETOL A 

2011 TE Kidričevo* TEKP Investicija: priključni plinovod DN  400, 3,5 km z MRP = 

                                                                                  0.56 mrd SIT

2012 TE 400 MW TEKP 
PPE3P 
TELP 
TEAP 

Kidričevo - že vključeno v I. fazo 
Trbovlje: plinovod  DN 300, 20 km z MRP = 1,80 mrd SIT 
Lendava: plinovod DN 300, 65 km z MRP = 5,42 mrd SIT 
Anhovo: plinovod   DN 300, 20 km z MRP = 1,80 mrd SIT 

Tabela 9.2.4-1: Investicijski stroški v povezovalne plinovode (projektantske ocene) za 
primerne objekte za proizvodnjo električne energije 

 
9.2.5 Zaključek 
 
S planiranimi novimi transportnimi zmogljivostmi bo v bodoče plinovodna infrastruktura 
omogočala dobavo potrebnih količin plina za energetske potrebe.  
 
Preverjanje terminskega plana izgradnje novih proizvodnih enot in možne istočasne postavitve 
ustreznih plinovodov pa kaže, da je potrebno prvotne termine predvsem v obdobju do 2009 
nekoliko korigirati. Dejstvo je, da je umeščanje linijskih objektov v prostor vedno bolj zahtevno in 
kompleksno, ter da so postopki vedno daljši. V predlogu matrike bo zato korigirano (glej Tabela 
9.2.5-1). 
 

Objekt Oznaka objekta Novi rok  Komentar 

Sava Tires LEE0065P 2007 Prestavitev za 1 leto 

Vipap Krško LEE002P 2008 Prestavitev za 1 leto 

TEŠ plin 1x 42 MW TEŠ45P 2009 Ena enota ostane 2008, druga se prestavi za 1 leto 

TE-TOL I, II TETOLP12 2009 Pogojno 2009 kot je bilo predvideno 

Tabela 9.2.5-1: Korekcija v predlogu matrike 

V tem trenutku se s strani obratovalca plinovoda ne izvajajo aktivnosti na prostorski 
dokumentaciji za objekte: 
• TOŠ 
• Lendava 
• Anhovo. 
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10. ZAKLJUČEK - MATRIKA REŠITEV 
 
10.1 PREDLAGANI SCENARIJ 
 
V nalogi smo pri odločitvi za scenarij upoštevali osnovne cilje strategije oskrbe RS z električno 
energijo iz ReNEP [42], kar pomeni: 
 

– zanesljivo in kakovostno oskrbo z električno energijo, 
– uravnoteženo diverzifikacijo uporabe primarnih energetskih virov, 
– ohranjanje obstoječih lokacij za proizvodnjo električne energije, 
– ekonomsko upravičeno rabo OVE, 
– spodbujanje SPTE, 
– vpeljava novih proizvodnih tehnologij, 
– spodbujanje domače proizvodnje električne energije znotraj dovoljenih mehanizmov in 
– omejevanje direktne uvozne odvisnosti na največ 25% letne porabe. 

 
Na podlagi izvedenih evaluacij in optimizacije smo izbrali scenarij imenovan Premog, ki najbolj 
upošteva osnovne cilje strategije oskrbe RS z električno energijo. 
 
Izbrani scenarij predvideva v letu 2012 izgradnjo nove enote na premog v TE Šoštanj, ki 
omogoča večjo diverzifikacijo energetskih virov in s strateškega vidika večjo zanesljivosti pri 
oskrbi z električno energijo. 
 
Trend v Evropi je uporaba enot na zemeljski plin s tehnologijami, ki imajo visoke izkoristke. 
Takšna enota je predvidena kot osnovni vir v začetku naslednjega desetletja. 
 
Soproizvodnja elektrike in toplote (SPTE) v bližini uporabnikov je z vidika skupnega izkoristka 
nedvomno najboljša oblika izkoriščanja in pretvorbe energije. EU je sprejela posebno Strategijo 
za promocijo SPTE in odstranitev ovir za njen razvoj. V elaborat smo poskušali vključiti čim 
večje število enot SPTE. 
 
Del razvoja novih proizvodnih zmogljivosti bazira na obnovljivem energetskem viru – vodni 
energiji. Hidroenergetski objekti pokrivajo trapezni del  dnevnega diagrama potrošnje, po potrebi 
tudi vršni del. 
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10.2 PREDLOG MATRIKE  
 
Objekti uvrščeni v scenarij Premog so na podlagi kriterijev in izvedene optimizacije (glej pog. 8) 
ter analize delovanja infrastrukturnih sistemov (glej pog. 9) razvrščeni in prikazani v tabeli 10.2-
1, pokrivanje potreb po električni energiji pa prikazuje slika 10.2-1. 

 

Leto Novi objekti 

2006 HE Boštanj 

2007 Sava Tires 

 Papirnica Količevo 

2008 Vipap 

 TEB-dogradnja parnega dela 

 TEŠ-plinska turbina I. 

2009 TEŠ-plinska turbina II. 

 HE Blanca 

 Toplarna v Ljubljani I. 

 Toplarna v Ljubljani II. 

2010  

2011 HE Moste 

 TE 400 MW *) 

2012 HE Krško 

 TE Šoštanj 500 MW 

2013  

2014  

2015 HE Brežice 

 HE Suhadol 

 HE Ježica 

*) Najbolj primerna lokacija je Kidričevo 
 



Št. dokumentacije: EIRN---2X/01 10-3/175 

  

Datoteka: EIRN_WEB.doc - I  Id.oznaka:  EIRN---0X0010 
Objekt: INDIKATIVNI RAZVOJNI NAČRT Datum:  September 2005 

Tabela 10.2-1: Vrstni red vključitve novih objektov v EES v letih 2006-2015 
 

POKRIVANJE POTREB PO ELEKTRIČNI ENERGIJI (NOVE ENOTE)
Scenarij Premog kor
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Slika 10.2-1: Pokrivanje potreb po električni energiji – nove enote 
 
 
10.3 POTREBNA INFRASTRUKTURA ZA IZBRANI SCENARIJ 
 
Potrebna elektroenergetska infrastruktura za ta scenarij je izgradnja: 
 
• Obnova daljnovoda Laško-Brestanica (za objekt TEB, HE na spodnji Savi) 
• 2 x 400 kV NE Krško-Beričevo (za objekte TEŠ 6, TE Kidričevo (TE Trbovlje), HE na srednji 

Savi) 
• 2 x 400 kV Beričevo - TE-TOL  (za objekt TE-TOL) 
• 2 x 400 kV Dunaj – Keinachtal (za objekte TEŠ 6, TE Kidričevo) 
• 2 x 400 kV Linz – Cordignano (za objekte TEŠ 6, TE Kidričevo) 
• 2 x 400 kV Kranj – Udine (za objekte TEŠ 6, TE Kidričevo). 
 
Potrebni ukrepi na plinovodnem omrežju - izgradnja: 
 
• Magistralni plinovod M1/1a Ceršak - Kidričevo 
• Magistralni plinovod M1/1b Kidričevo - Rogatec 
• Magistralni plinovod M2/1a Rogatec - Rogaška Slatina 
• Magistralni plinovod M2/1b Rogaška Slatina - Trojane 
• Magistralni plinovod M2/1c Trojane - Vodice 
• Magistralni plinovod M5 Vodice - Jarše 
• Regionalni plinovod R25D Šentrupert - Šoštanj 
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• Regionalni plinovod R51 Jarše - TE-TOL 
• Regionalni plinovod R15/1 KP Kidričevo - Talum 
• Kompresorska postaja Ajdovščina 
• Razširitev kompresorske postaje Kidričevo 
• Regionalni plinovod R25A/1 Trojane – Hrastnik (opcija: TE Trbovlje) 
• Regionalni plinovod R15/1 KP Kidričevo – Lendava (opcija: TE Lendava). 
 
 
10.4 PREDSTAVITEV ENOT MATRIKE 
 
Hidroenergetski objekti (HE Boštanj, HE Blanca, HE Krško, HE Brežice, HE Moste, HE 
Suhadol, HE Ježica) 
 
Hidroenergetski objekti imajo najnižjo lastno ceno na proizvedeno kWh. Tako s stališča lastne 
cene, kot tudi povečevanju deleža obnovljivih virov in možnega vključevanja domačih podjetij v 
dobave in izgradnjo (makroekonomski učinki) se kažejo kot zelo primerna odločitev. 
 
V tem smislu bi bilo smotrno analizirati tudi objekte na Savi gorvodno od spodnje Save in Muri. 
 
Dejstvo pa je, da gre za kapitalno zelo intenzivne investicije, delež možnega pokrivanja rastočih 
potreb po električni energiji pa je relativno majhen. 
 
Kogeneracijske enote v industriji 
 
V IRN so vključene  tri kogeneracijske enote v industriji: 

 objekt v Sava Tires 2 x 5 MW 
 objekt v Papirnici Količevo 1 x 10 MW 
 objekt v papirnici Vipap Krško 1 x 16 MW 

 
Izračun lastne cene proizvedene energije v kogeneracijskih objektih kaže, da je potrebno 
izgradnjo tovrstnih naprav spodbujati, saj je ta tudi do četrtine nižja od proizvodnih cen v velikih 
termoenergetskih objektih. 
 
Plinski elektrarni v TEŠ-u 
 
V indikativni razvojni načrt je vključena tudi postavitev dveh plinskih turbin v Termoelektrarni 
Šoštanj. Njun izkoristek je v okviru vrednosti po BAT, ki je za odprt cikel med 36-40%.   
 
Objekt ima relativno visoko lastno ceno (najvišjo med objekti na plin), ker z odpadno toploto 
ogreva napajalno vodo in ne pare za dodatno proizvodnjo električne energije. V tem smislu po 
lastni ceni proizvedene energije ne more konkurirati novim blokom v kombi ciklu reda velikosti 
400 MW. 
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Prednost tega projekta, zaradi katere je tudi uvrščen v načrt, je možna postavitve naprav pred 
prvo od večjih plinskih turbin. Po analizah se ena enota lahko postavi 3 leta, druga pa 2 leti pred 
prvo 400 MW enoto. 
 
Pomanjkljivost tega projekta pa je poleg visoke lastne cene tudi dejstvo, da se v scenariju 
Premog proizvodnja enote TEŠ 5, na katero sta  agregata tehnološko vezana, bistveno zmanjša 
po izgradnji 500 MW enote TEŠ 6. 
 
Odločitev za izgradnjo ni enoumna in je odvisna tudi od: 
 

 potreb po proizvedenih dodatnih 300-600 GWh iz omenjenega objekta oziroma 
alternativnih možnostih uvoza (poleg nepokritih 2.900 GWh + eventuelnih 1.000 GWh 
predvidenih iz TEB) v letih 2008-2010, 

 potreb po rezervnih zmogljivostih in kasnejši vključitvi obeh 42 MW agregatov v rezervo 
(glede na starost enot tega namena v TET in TEB). 

 
Hitra odločitev je pomembna tudi iz razloga  projekta izgradnje plinovoda R 25 D Šentrupert - 
Šoštanj, ki je v fazi DLN-ja. 
 
Termolektrarna Brestanica - prigraditev parnega procesa k obstoječi plinski turbini 
 
Podobno kot plinski turbini v TEŠ je možno tudi v TEB do leta 2008 prigraditi parni proces eni 
od dveh obstoječih 114 MW plinskih turbin.  
 
Poleg termina vključitve je prednost projekta že zgrajen plinski del, vsa infrastruktura potrebna 
za dovod plina oz. odvod energije, kakor tudi ostala infrastruktura, saj se je že pri izgradnji 
plinskih turbin predvidelo  nadgradnjo v kombi proces. 
 
Pomanjkljivost projekta so omejitve obratovanja objekta v nočnem času zaradi lokacije  sredi 
mesta, nov kombi proces ni po BAT  (zaradi prenizkega izkoristka obstoječe plinske turbine), 
kakor tudi dejstvo, da je lastna cena proizvedene elektrike za 10% višja od proizvodne cene v 
sodobni 400 MW enoti. 
 
Objekt je aktualen v obdobju 2008-2011, nato v letih 2012 in 2013 po izgradnji TEŠ VI. zanj v 
bilanci ni prostora, od leta 2014 pa zopet postane aktualen in pokriva manjko zaradi zmanjšanja 
proizvodnje starih premogovih enot. 
 
Pri nadgradnji plinske turbine v kombi proces in spremenjeni vlogi v sistemu je potrebno 
upoštevati izpad istega vira v rezervi. 
 
Odločitev za izgradnjo objekta podobno kot pri plinskih turbinah v Šoštanju ni enoumna in je 
odvisna tudi od: 
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 potreb po proizvedenih dodatnih 1.000 GWh iz omenjenega objekta oziroma 
alternativnih možnostih uvoza (poleg nepokritih 2.900 GWh + eventuelnih 600 GWh TEŠ 
plin) v letih 2008-2010, 

 potreb po rezervnih zmogljivostih obstoječih agregatov. 
 
Toplarna v Ljubljani 
 
V Ljubljani bo potrebno v prihodnjih letih posodobiti enoti TE-TOL I. in II. z zamenjavo 
osnovnega energenta. Zemeljski plin je za mesto bolj primeren energent kot trda goriva.  
Proizvodnja toplote poteka v Ljubljani na dveh lokacijah, v Mostah in Šiški, s tem, da se ca 90% 
toplote proizvede v Mostah.  
 
V Mostah ima TE-TOL v planu projekt izgradnje dveh plinskih turbin 2 x 70 MW v kombi procesu 
(skupaj 200 MW), ki bi nadaljeval kontinuiteto proizvodnje toplote na tej lokaciji. Poleg tega pa 
tudi TOŠ načrtuje izgradnjo kombi procesa z eno plinsko turbino 1 x 70 MW v kombi procesu 
(skupaj 100 MW). 
 
V indikativnem razvojnem načrtu upoštevamo izgradnjo dveh enot v Ljubljani, glede na dejstvo, 
da gre za enake enote, se ne opredeljujemo  za lokacijo posameznih enot. 
 
Ker gre za toplarniški objekt, je s stališča izrabe primarnih energetskih virov objekt zelo 
interesanten, poleg tega pa ga je možno na lokaciji v Mostah postaviti že v letu 2009, torej dve 
leti pred večjim 400 MW blokom. Zaradi velikih potreb po elektriki v tistem obdobju je 
predpostavljena čimprejšnja istočasna izgradnja obeh enot. 
 
Termoelektrarna 400 MW  
 
Izmed vseh možnih lokacij 400 MW bloka (Kidričevo, Trbovlje, Lendava, Anhovo) se kaže 
lokacija Kidričevo kot najprimernejša. Leži ob novem magistralnem plinovodu Ceršak-Rogatec, 
v bližini kompresorske postaje Kidričevo ter 400 kV RTP Cirkovci. Tudi analize odvoda el. 
energije kažejo, da je z lokacije možno odvesti 2 x 400 MW energije. Ne glede na scenarij je 
izgradnja vsaj ene enote 400 MW potrebna v letu 2011. 
 
V primeru, da se da prioriteto Kjotskemu sporazumu nad rizikom uvozne odvisnosti od 
zemeljskega plina in nadaljnji eksploataciji premoga na vsaj na eni lokaciji v državi, se namesto 
premogovne enote leta 2012 zgradi še en 400 MW blok na zemeljski plin. Kot možnih lokacij se 
je kazalo več: Kidričevo, Trbovlje, Lendava, Anhovo. Najugodnejša je zopet lokacija v 
Kidričevem (poleg enote TE Kidričevo A), sledi lokacija v Trbovljah (priključni plinovod v 
projektiranju, električni priključek na obstoječem stikališču), bistveno bolj zahtevni pa sta lokaciji 
v Lendavi in Anhovem. Predvsem za slednjo se kaže, da odvod energije ni možen brez 
dodatnih komercialnih povezav z Italijo. 
 
TEŠ 6 
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V scenariju premog je predvidena izgradnja sodobnega 500 MW bloka na lokaciji TEŠ, kot 
nadomestilo za bloke 1, 2, 3, 4 deloma tudi 5, ki bi še nekaj časa obratoval vzporedno z novo 
enoto z znižanim številom obratovalnih ur. 
 
10.5 ZAKLJUČEK 
 
Na osnovi analiz v drugih študijah je bilo ugotovljeno, da lahko pričakujemo tudi do 2,5 % rast 
porabe električne energije v bodoče. V elaboratu želimo predstaviti, kaj je potrebno zagotoviti, 
če želimo omenjeno rast porabe pokrivati z domačimi proizvodnimi viri. Pri tem smo se 
osredotočili samo na proizvodne vire katerih zmogljivost je večja kot 10 MW. 
 
Upoštevano je tudi bilo, da bodo določeni termoenergetski objekti, ki danes pokrivajo potrebe, 
postopno zaustavljeni in da je ta izpad potrebno ustrezno nadomestiti. 
 
Ugotavljamo, da do leta 2010 tudi teoretično ne moremo pokriti predvidenih potreb, od leta 2011 
pa je to možno, če se bomo pravočasno odločili za nove objekte. 
 
V elaboratu predlagani scenarij predvideva v naslednjem obdobju med drugim tudi izgradnjo 
dveh večjih enot: ene na premog in druge na zemeljski plin. Scenarij je kompromis med 
izpolnjevanjem obveznosti Kjotskega protokola na eni strani in strategijo diverzifikacije 
energetskih virov za proizvodnjo električne energije na drugi. 
 
Dosledno izpolnjevanje Kjotskega protokola pri takšnem porastu porabe el. energije v bodoče ni 
možno, ker je obnovljivih virov premalo in se v tem trenutku kažejo objekti na fosilna goriva kot 
najbolj realna alternativa. 
 
Kar se tiče ostalih škodljivih snovi (SO2, NOx, CO, prah) predlagani scenarij z izvedenimi ukrepi 
iz Operativnega programa zmanjševanja emisij snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav [35] na 
obstoječih premogovih napravah ni problematičen. 
 
Analiza kaže, da je za izpolnitev programa tega elaborata in pokritja potreb po električni energiji 
v državi vsaj do leta 2011, potrebna koordinirana vzajemna aktivnost tako na področju 
proizvodnih virov, kot izgradnji prenosnih zmogljivosti in infrastrukture za zemeljski plin. 
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KRATICE 
 
AURE – Agencija za učinkovito rabo energije 
BAT – Best Available Techniques 
BDP – bruto družbeni proizvod 
ČHE – črpalna hidro elektrarna 
DLN – Dry low NOx  
DZ – dodatno zgorevanje 
EES – elektroenergetski sistem 
ELKO – elkstra lahko kurilno olje 
EZ – energetski zakon 
HE – hidroelektrarne 
HEP – hrvaška elektroprivreda 
LOLE – Loss of Load Expection, kazalec ki se največkrat uporablja pri ocenah trenutnega in 

bodočega stanja oskrbe z električno energijo 
LN – Low NOx 
NEK – nuklearna elektrarnma Krško 
NRDP – naprava za razžveplovanje dimnih plinov 
NSCR – Selective non Catalytic Reduction of NOx -selektivna nekatalitična redukcija NOx 
OdSPRS – Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije 
OVE – obnovljivi viri energije 
ReNEP – Resolucija nacionalnega energetskega programa 
SCR – Selective Catalytic Reduction of NOx -selektivna katalitična redukcija NOx 
SPTE – soproizvodnja toplote in električne energije 
TE – termoelektrarne 
TEB – Termoelektrarna Brestanica 
TET – Termoelektrarna Trbovlje 
TE-TOL – Termoelektrarna - toplarna Ljubljana 
TEŠ – Termoelektrarna Šoštanj 
TGP – toplogredni plini 
TKO – težko kurilno olje 
URE – učinkovita raba energije 
VOC – hlapne organske snovi 
ZP – zemeljski plin 
 


