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POVZETEK 

Uvod 

Za strateške in razvojne usmeritve glede oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom je 

potrebno stalno spremljati stanje oskrbe in njihove napovedi za več let naprej. Pravočasna ocena 

zmoţnosti sistema zadostiti potrebam odjemalcev je bistvenega pomena pri posredovanju 

ustreznih informacij proizvajalcem in odjemalcem električne energije in zemeljskega plina ter 

drţavnim organom za pripravo ustreznih ukrepov. 

 

Namen ocene je ugotoviti, ali so trenutne in predvidene proizvodne in prenosne zmogljivosti 

zadostne za pokrivanje naraščajočih potreb po električni energiji oz. ali so zadostne prenosne 

zmogljivosti za pokrivanje potreb po dobavi zemeljskega plina do leta 2030. Poročilo podaja: 

- pregled slovenske in evropske zakonodaje in direktiv na področju zagotavljanja 

zanesljive oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom, 

- oceno trenutnega stanja oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom, 

- oceno razvojnih načrtov izgradnje proizvodnih in prenosnih zmogljivosti v slovenskem 

elektroenergetskem in plinovodnem sistemu glede na ocenjene potrebe po energiji z 

upoštevanjem sprejete energetske politike (vpliv ukrepov racionalne rabe energije, 

uporabe obnovljivih virov energije, zniţanja emisij toplogrednih plinov, zniţanje 

potrebne primarne energije), 

- vpliv trga z energijo na zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo, 

- vpliv klimatskih sprememb in konkurenčnosti na zagotovitev zanesljive oskrbe z energijo 

in 

- predlog dopolnitev in sprememb slovenske zakonodaje s tega področja. 

 

Metodologija 

Ocena zadostnosti proizvodnih zmogljivosti električne energije temelji na naslednjih štirih 

kriterijih: 

- elektroenergetski bilanci; 

- razmerju med inštalirano močjo elektrarn in konično močjo odjema v sistemu; 

- podrobni bilanci moči po UCTE metodologiji; 

- kazalcu pričakovanega tveganja izpada napajanja (LOLE). 

 

Ocena zadostnosti prenosnih zmogljivosti elektroenergetskih sistemov (EES) temelji na 

sigurnostnih kazalcih preobremenitve vodov z upoštevanjem kriterija n-1. 

 

Vhodni podatki 

Ocena dolgoročne zanesljivosti oskrbe z električno energijo temelji na podatkih sistemskega 

operaterja prenosnega omreţja ELES, UCTE in Eurostata. Upoštevajo se podatki na ravni visoke 
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napetosti (VN) (110 kV, 220 kV in 400 kV) EES in meddrţavne izmenjave. Proizvodnja na 

srednji napetosti (SN) EES se upošteva kot zniţanje odjema na tem nivoju. 

 

Na podlagi načrtov upošteva analiza oskrbe z energijo poleg predvidenih investicij v slovenskem 

EES dva scenarija, pri čemer eden za razliko od drugega upošteva izgradnjo drugega bloka NEK. 

 

Štirje scenariji napovedi porabe električne energije [10] in konice izhajajo iz podatkov za 

izhodiščno leto 2005, posodobljeno glede na porabo za leti 2006 in 2007 ter glede na scenarije 

predčasno zaustavitev elektrolize B v Kidričevem v letu 2007. Scenariji napovedi obravnavajo 

obdobje 2007 – 2025, kjer smo za obdobje 2026 – 2030 uporabili ekstrapolacijo podatkov rasti 

porabe iz obdobja 2007 − 2025. Napovedi temeljijo na podlagi Resolucije o Nacionalnem 

energetskem programu (ReNEP), Gradiva za Nacionalni energetski program [4], Strategije 

razvoja Slovenije in dokumenta European energy and transport trends to 2030. Vsi scenariji 

porabe predvidevajo enak scenarij izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije ter vplive sklepov 

o 20 % zniţanju emisij toplogrednih plinov, 20 % zniţanju potrebne primarne energije in 

povečanju deleţa obnovljivih virov energije na 20% v primarni energiji. 

 

Ocena dolgoročne zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom temelji na podatkih sistemskega 

operaterja prenosnega omreţja Geoplin plinovodi, d.o.o., Eurogas in OME. 

 

Rezultati 

Analiza dolgoročne zanesljivosti oskrbe z električno energijo kaţe, da bo z izgradnjo drugega 

bloka NEK (JEK 2) domača proizvodnja električne energije pokrila vse scenarije rasti porabe le 

med leti 2019 do 2026, od 2026 naprej pa ne bo zmoţna pokrivati scenarija najvišje rasti porabe. 

Brez izgradnje JEK 2 domača proizvodnja električne energije ne bo pokrila nobenega od 

scenarijev rasti porabe. 

 

Za doseganje kazalca LOLE 10 ur/leto, kar velja za kriterij zadostnosti, bo potrebno glede na 

scenarije napovedi porabe po moči uvoziti od 550 MW do 1050 MW v letu 2030, če bo JEK 2 

izgrajen. Brez JEK 2 se uvozna odvisnost poveča na 1100 MW do 1650 MW za doseganje 

kazalca LOLE 10 ur/leto. 

 

Zaradi uvozne odvisnosti zajema analiza tudi oceno zadostnosti prenosnega omreţja, ki je 

zadovoljiva. Vprašanje pa je, če bodo preseţki električne energije v tujini na razpolago, ki bi 

pokrili domači primanjkljaj. 

 

Analiza dolgoročne zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom kaţe, da je celoten plinovodni 

sistem skrbno nadzorovan in vzdrţevan in je po ocenah v zelo dobrem stanju. Ker Slovenija 

nima lastnih virov, je odvisna od uvoza. Največje zaloge zemeljskega plina so v Rusiji in 

Srednjem Vzhodu. Rešitev je diverzifikacija nabavnih virov in trg z utekočinjenim zemeljskim 
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plinom, kar zahteva zmogljivo prenosno omreţje in moţnosti skladiščenja. Upoštevaje deleţ 

porabe zemeljskega plina v Sloveniji glede na porabo EU se smatra, da zagotovitev ustreznih 

količin zemeljskega plina v Sloveniji ne bi smela predstavljati resnejšega problema. 

 

Skladno z razvojnimi načrti prenosnega omreţja zemeljskega plina so predvidene investicije v 

plinovodno omreţje načrtovane v takšnem obsegu, da bodo nove prenosne zmogljivosti omreţja 

zadostile potrebam po prenosu zemeljskega plina na dolgi rok za obdobje do leta 2030 ter 

zagotovile ustreznim evropskim tranzitnim koridorjem. Z načrtovanimi investicijami se bo 

prenosna zmogljivost prenosnega omreţja zemeljskega plina predvidoma povečala do te mere, 

da bo zagotavljala zadostne zmogljivosti za pokrivanje potreb po energentu načrtovanim 

termoenergetskim objektom, razvoju na področjih široke porabe in industrije ter omogočala tudi 

določene rezervne zmogljivosti. 

 

Sklepi 

Preseţki električne energije v tujih EES hitro kopnijo, zato se pričakuje višanje cen. Dolgoročna 

strategija razvoja oskrbe z električno energijo ne more temeljiti na uvozni odvisnosti. S tega 

stališča je smiselno zgraditi drugi blok NE Krško. Problematični so zamudni postopki za 

izgradnjo novih objektov EES, zato je treba v okviru nacionalne zakonodaje poiskati načine, ki 

jih bodo poenostavili in pospešili. 

 

V skladu z napovedmi ReNEP naj bi bila rast porabe zemeljskega plina v Sloveniji najhitreje 

naraščajoča rast porabe med vsemi energenti. Rast porabe zemeljskega plina naj bi bila največja 

pri proizvodnji električne energije, saj se predvideva postavitev kar nekaj termoenergetskih 

objektov (Šoštanj, Trbovlje, TE-TOL). Pri široki porabi je predvidena rast nekoliko niţja, vendar 

še vedno občutna, saj naj bi se poraba do leta 2020 povečala za 50 %. Za oceno porabe industrije 

velja, da bo ostala na nivoju, ki ga trenutno dosega. Glede na predvidene investicije v prenosnem 

omreţju zemeljskega plina bodo nove prenosne zmogljivosti omreţja zadostile potrebam po 

prenosu zemeljskega plina na dolgi rok za obdobje do leta 2030. 
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1. UVOD 

Ocena dolgoročne oskrbe z energijo v Republiki Sloveniji je bistvenega pomena, saj daje 

smernice za oblikovanje ukrepov za zagotavljanje potrebne oskrbe z električno energijo in 

zemeljskim plinom, ki predstavljata dva izmed najpomembnejših oblik energije v Republiki 

Sloveniji. Odločitve o investiranju v nove proizvodne in prenosne objekte elektroenergetskega 

oz. plinovodnega sistema morajo biti pravočasne, ker izgradnje zahtevajo veliko časa in 

predstavljajo velik finančni zalogaj. Sistemski operater je zadolţen za zagotavljanje zanesljivega 

delovanja sistema, pristojno ministrstvo pa za strateške in razvojne usmeritve glede oskrbe z 

energijo. 

 

Namen ocene dolgoročne zanesljivosti oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom je 

ugotoviti, ali v teh sistemih obstajajo zadostne proizvodnje in prenosne zmogljivosti oz. ali so 

načrtovane investicije zadostne, da zagotovijo zanesljivo in kakovostno oskrbo odjemalcev z 

električno energijo in zemeljskim plinom do leta 2030 z upoštevanjem realnih moţnosti uvoza 

električne energije. 

 

Poročilo ločeno obravnava analizo zanesljivosti oskrbe z električno energijo in zemeljskim 

plinom. Uvodna poglavja predstavljajo zakonodajo in metodologijo, sledi analiza trenutnih 

razmer in analiza do leta 2030 glede na dolgoročne napovedi in predvidene investicije doma in v 

tujini. Analiza dolgoročne zanesljivosti oskrbe z energijo temelji na podatkih ELES, UCTE, 

Eurostata, Geoplina in Eurogasa. 

 

Na koncu obeh poglavij o električni energiji in zemeljskem plinu sledi sklep z ugotovitvami in 

predlogi. 
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2. OCENA DOLGOROČNE ZANESLJIVOSTI OSKRBE Z 

ELEKTRIČNO ENERGIJO 

2.1. DEFINICIJE POJMOV 

Poglavje podaja definicije osnovnih pojmov v zvezi z zanesljivostjo oskrbe: zanesljivost, 

zadostnost, sigurnost in celovitost, kakovost. Osnovne definicije teh pojmov so povzete po [1], 

[2], [72]. 

 

Termin kakovost električne energije (angl. power quality) se uporablja v primerih, kjer 

električno energijo obravnavamo s trţnimi principi in opredeljujemo neprekinjenost dobave oz. 

komercialne pogoje dobave električne energije, ki mora biti znotraj vnaprej določenih kazalcev 

prekinitev. V strokovni literaturi, ki govori o kakovosti električne energije, je kot osnovni pogoj 

oz. funkcija kakovosti električne energije jasno opredeljena kakovost napetosti, katera mora biti 

znotraj predpisanih toleranc in meja popačenja. 

 

Zanesljivost dobave električne energije (angl. reliability) določa verjetnost (ponavadi v obliki 

numeričnih kazalcev), da bo sistem sposoben dobaviti energijo zahtevane kakovosti do vseh 

odjemnih mest in v potrebnih količinah. Zanesljivost oskrbe se podaja z dvema osnovnima 

karakteristikama: zadostnost in sigurnost. 

 

Zadostnost sistema (angl. adequacy) je pokazatelj sposobnosti sistema za pokrivanje potreb 

odjemalcev po električni energiji in moči v vseh pričakovanih obratovalnih stanjih, torej z 

upoštevanjem načrtovanih in nenačrtovanih nerazpoloţljivosti elementov sistema. Zadostnost je 

statičnega značaja – veţe se na statično stanje in ne vključuje neposredno motenj, ki nastopajo v 

sistemu. 

 

Sigurnost sistema (angl. security) je sposobnost sistema, da je v določenem obratovalnem stanju 

odporen na mnoţico motenj (kratki stiki v omreţju, izpadi elementov sistema ter nepričakovane 

spremembe v odjemu v povezavi z omejitvami v proizvodnji), tako da sistem motnjo preţivi in 

pri tem ni ogroţena celovitost sistema, odjemalci pa posledic motnje ne čutijo. Sigurnost sistema 

največkrat obravnavamo na podlagi sigurnostnega kriterija n-1, ki je v skladu s pravili UCTE. Je 

osnovni kriterij, ki ga je potrebno izpolnjevati pri načrtovanju izgradnje, izgradnji in obratovanju 

EES. Namen izpolnjevanja kriterija je preprečiti nastop večjih motenj in njihovo širjenje zaradi 

izpada katerega koli posameznega elementa EES. 

 

Celovitost sistema določa stanje, ko so vsi priključeni odjemalci napajani, vsi postroji sistema, 

ki so vezani v sistem, pa obratujejo po programu. 
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2.2. ZAKONODAJA S PODROČJA ZANESLJIVOSTI OSKRBE Z 

ELEKTRIČNO ENERGIJO 

Dolgoročno zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo v Sloveniji obravnava 

Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP, Ur.l.RS 57/04, [3]) in vsakoletno 

poročilo o izvajanju politike ReNEP-a. V ReNEP so upoštevane prognoze o moţni oskrbi s 

primarnimi gorivi, predvideni so okvirni proizvodni viri, dane so moţne smeri razvoja omreţja 

ter ukrepi za razvoj trga z energijo in zaščito okolja. 

 

V sklopu energetske politike se v Republiki Sloveniji pripravljajo, skladno s 18. členom 

Energetskega zakona (Ur.l.RS, 26/05, [44]) na vsaki dve leti najmanj desetletni razvojni načrti 

omreţij električnih in plinskih omreţij, katere pripravljajo sistemski operaterji distribucijskih 

omreţij in prenosnega omreţja, kot tudi izvajalci dejavnosti proizvodnje ali predelave energije in 

goriv. Ti načrti morajo biti usklajeni z nacionalnim energetskim programom. V skladu s 14. 

členom Energetskega zakona morajo izvajalci energetskih dejavnosti sporočati predpisane 

podatke in elemente planiranja za izdelavo desetletnih razvojnih načrtov izvajalcev iz 18. člena 

tega zakona. 

 

Skladno s 53. členom Energetskega zakona se na vsaki dve leti izvajajo petletni razvojni načrti 

električnih in plinskih omreţij, ki jih pripravljajo sistemski operaterji. Na podlagi teh ocen, 

ministrstvo, pristojno za energetiko, indikativno načrtuje in določi vrste in obseg koncesij in 

energetskih dovoljenj za energetske dejavnosti. 

 

Izgradnja energetskih objektov poteka v Sloveniji na podlagi t.i. energetskih dovoljenj (49. – 

52.a člen EZ) [44], pri čemer končna odločitev o izgradnji elektrarn ostaja na energetskih 

podjetjih oz. investitorjih. 

 

Zaradi ugotavljanja stanja v zvezi z zanesljivo oskrbe z električno energijo v drţavi, ne nazadnje 

pa tudi zaradi zahteve 4. člena Direktive 2003/54/EC, ki zahteva poročanje Komisiji, je potrebno 

pripraviti periodične analize o moţnostih, da bi z lastnimi proizvodnimi viri ter v okviru realnih 

uvoznih moţnosti zagotovili kvalitetno oskrbo končnih odjemalcev. Obravnavano poročilo se 

ukvarja z »zadostnostjo proizvodnje«. Zadostnost proizvodnje je ocena o tem, ali v sistemu 

obstajajo zadostne proizvodnje zmogljivosti ter ali so načrtovane nove elektrarne tako, da 

pokrijejo pričakovano pasovno porabo električne energije kot tudi vršne potrebe upoštevajoč pri 

tem realne moţnosti uvoza električne energije. Interkonekcijski vodi se obravnavajo v tem 

poročilu s stališča dobave električne energije torej enako kot proizvodni viri. 

 

EZ v 52.a členu nalaga ministrstvu, pristojnemu za energetiko, da spremlja potek izgradnje 

proizvodnih energetskih objektov. V primeru, da iz podeljenih energetskih dovoljenj ni mogoče 
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zaključiti, da bo doseţena (kljub varčevalnim ukrepom) potrebna zadostnost proizvodnih virov, 

je ministrstvo dolţno pripraviti izredne ukrepe. 

 

Zadostnost proizvodnih virov na ravni EU je obravnavala tudi sektorska preiskava, ki je 

pripomogla, da je bila v začetku leta 2006 sprejeta direktiva 2005/89/ES. Ta zahteva določitev 

ukrepov na nacionalni ravni za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo ob 

zagotovitvi delovanja notranjega trga z električno energijo. Drţave morajo zagotoviti dovolj 

proizvodnih zmogljivosti, ustrezno ravnoteţje med ponudbo in povpraševanjem in ustrezno 

raven medomreţnih povezav med drţavami članicami. Skladno z Uredbo (ES) št. 1228/2003 o 

pogojih za dostop do omreţja za čezmejne izmenjave električne energije so bile 9. novembra 

2006 sprejete še smernice, ki vključujejo učinkovite metode reševanja prezasedenosti 

zmogljivosti interkonekcijskih povezav za prenos električne energije. 

 

Sprejeti sklepi Sveta EU narekujejo energetsko politiko o 20 % zniţanju emisij toplogrednih 

plinov, 20 % zniţanju potrebne primarne energije in povečanju deleţa obnovljivih virov energije 

na 20 % v primarni energiji. Za področje izrabe obnovljivih virov je bila v EU sprejeta direktiva 

2004/2153(INI) za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, kjer je bil za 

Slovenijo določen cilj dvig deleţa električne energije iz obnovljivih virov z 32 % v letu 2002 na 

33,6 % do leta 2010). V skladu z 65. – 68. členom Energetskega zakona so podane direktive za 

spodbujanje učinkovite rabe električne energije in rabe obnovljivih virov energije, s programi: 

izobraţevanja, informiranja, osveščanja javnosti, energetskim svetovanjem, spodbujanjem 

energetskih pregledov, spodbujanjem lokalnih energetskih konceptov, pripravo standardov in 

tehničnih predpisov, fiskalnimi ukrepi, finančnimi spodbudami ter drugih oblik spodbud. 
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2.3. METODOLOGIJA ZA OCENO ZANESLJIVOSTI OSKRBE Z 

ELEKTRIČNO ENERGIJO 

Poročilo je osredotočeno na dolgoročno zanesljivost oskrbe s stališča zadostnosti proizvodnje in 

prenosa električne energije. Ocena zadostnosti proizvodnje je izvedena na podlagi naslednjih 

kriterijev: 

 elektroenergetska bilanca; 

 bilanca moči - razmerje med inštalirano močjo elektrarn in konično močjo odjema; 

 bilanca moči po metodologiji UCTE; 

 tveganje izpada napajanja (LOLE). 

 

2.3.1. Elektroenergetska bilanca 

Elektroenergetska bilanca podaja proizvodnjo, porabo ter uvoz in izvoz električne energije. V 

oceni so elektroenergetske bilance podane za VN omreţje. Proizvodnja na SN nivoju pokriva del 

odjema končnih odjemalcev na teh in niţjih napetostnih nivojih, kar se na VN nivoju odraţa kot 

zniţanje porabe. 

 

2.3.2. Bilanca moči 

Za kakovostno oskrbo odjemalcev je treba v sistemu zagotoviti dovolj moči, ki je na razpolago 

za pokrivanje odjema in kot rezervna moč za zagotavljanje zanesljivosti obratovanja pri 

nepredvidenih dogodkih, negotovosti hidroloških razmer ipd.. Upoštevajo se razmere na VN 

napetostnem nivoju, t.j. inštalirana moč elektrarn in konična moč odjema. 

 

2.3.3. Bilanca moči po metodologiji UCTE 

Metodologija UCTE [67] ločeno obravnava preteklo in prihodnje obdobje, saj so podatki za 

nazaj znani, za prihodnost pa se upoštevajo napovedi. Ocenjujejo se razmere po drţavah, po 

regijah in na nivoju celotnega UCTE. Na razpolago so tako periodična poročila: 

- Zadostnost sistema za preteklo obdobje (System Adequacy Retrospective), 

- Zadostnost sistema za prihodnje obdobje (System Adequacy Forecast). 

 

Pri ocenjevanju razmer v preteklem obdobju se upoštevajo dejanske meritve za tretjo sredo v 

mesecu ob 11.00 uri oz. 10.00 uri v zimskem času. Primerjajo se urna povprečja merjenih 

vrednosti, s katerimi razpolagajo sistemski operaterji. Za prihodnje obdobje pa veljajo trije 

časovne reference: 

- tretja sreda v januarju ob 11.00 uri, 

- tretja sreda v januarju ob 19.00 uri, 
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- tretja sreda v juliju ob 11.00 uri, 

pri čemer ni na razpolago dejanskih meritev, ampak temelji analiza na napovedih. 

 

Pri proizvodnih zmogljivostih se za preteklo obdobje upoštevajo dejanske meritve, za prihodnje 

obdobje pa se upoštevata dva dolgoročna scenarija napovedi: 

- konservativni scenarij A, ki upošteva le projekte, ki se bodo zanesljivo realizirali, 

- optimistični scenarij B, ki poleg projektov iz prejšnjega scenarija upošteva še ostale 

predvidene projekte, 

pri čemer se upošteva geografska lega elektrarn. Metodologija nadalje upošteva nerazpoloţljivo 

moč (angl. non-usable capacity), ki vsebuje sistemsko rezervo, remonte termoelektrarn, 

zmanjšane moči hidroelektrarn zaradi hidrologije in izpade blokov termoelektrarn. Pri analizi 

preteklega obdobja se upošteva dejansko stanje v referenčnem trenutku, za analizo prihodnjega 

obdobja pa se upošteva predvideno obratovanje. Če se od inštalirane moči (angl. net generating 

capacity) odšteje nerazpoloţljiva moč, preostane zanesljivo razpoloţljiva moč (angl. reliably 

available capacity), ki mora pokriti odjem (angl. load). Na strani porabe se pri ocenjevanju 

zadostnosti za preteklo obdobje ne upošteva upravljanje z odjemalci (angl. load management), 

saj so na razpolago dejanske meritve, ki ţe zajemajo morebitno upravljanje z odjemom. 

 

Če se od zanesljivo razpoloţljive moči odšteje odjem, dobimo preostalo moč (angl. remaining 

capacity), ki je potrebna za pokritje nepredvidenih nihanj odjema in izpadov v referenčnem 

trenutku. Pri metodologiji za prihodnje obdobje se na tem mestu upošteva še predvideno 

upravljanje z odjemalci. 

 

Oceni se še sposobnost izmenjav (angl. exchange capacity), ki pokaţe sposobnost uvoza in 

izvoza moči med sosednjimi območji. Za preteklo obdobje se izmenjave določijo na podlagi 

razlike med fizičnimi pretoki v sistem in pretoki iz sistema v referenčnem trenutku in se 

upoštevajo pri določitvi preostale moči z upoštevanjem izmenjav (angl. remaining capacity with 

exchanges). 

 

Ker se referenčni čas in čas konične obremenitve ne sovpadata, upošteva model dodatno 

postavko, t.j. razliko med mesečno konico in odjemom v referenčnem trenutku (angl. margin 

against peak load). Za preteklo obdobje so na razpolago meritve, za prihodnost pa napovedi. Pri 

metodologiji za prihodnje obdobje se upošteva še rezervna zmogljivost (angl. spare capacity), ki 

jo je potrebno zagotoviti zaradi morebitnih nepredvidenih dogodkov v sistemu. Na podlagi 

verjetnostnih analiz [67] se ocenjuje, da se za slovenski EES potrebuje 10 % rezervnih 

zmogljivosti. Referenčna meja zadostnosti (angl. adequacy reference margin) za preteklo 

obdobje vsebuje razliko med mesečno konico in odjemom v referenčnem trenutku, za prihodnjo 

obdobje pa upošteva še rezervne zmogljivosti. 
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Preostala meja (angl. remaining margin) je razlika med preostalo močjo in referenčno mejo 

zadostnosti. Ta kazalec zadostnosti mora biti pozitiven, če naj bo imel EES zadosti proizvodnih 

zmogljivosti. 

 

 
Sl. 2.1: Bilanca moči po metodologiji UCTE. 

Vir: [67]. 

 

2.3.4. Tveganje izpada napajanja (LOLE) 

Tveganje izpada napajanja ali verjetnost nepokrivanja porabe (LOLE) predstavlja verjetnost, da 

domače proizvodne zmogljivosti z upoštevanjem moči iz tujine ne bodo zadostovale za celotno 

porabo v sistemu s stališča moči. Mejna vrednost za ocenjevanje izgube porabe in s tem 

kakovostne oskrbe znaša pribliţno 10 ur/leto. 

 

Metodologija upošteva razmere na VN nivoju, enako kot pri elektroenergetski bilanci. 

Teoretično podlago njegovega izračuna podaja razdelek 5.1. 

 

2.3.4.1. Metodologija izračuna kazalca LOLE 

Pri izračunu kazalca LOLE se upoštevajo naslednji vhodni podatki: 

 odjem vključno z izgubami v omreţju, 

 vpliv hidrologije na proizvodnjo hidroelektrarn, 

 razpoloţljivost termoelektrarn glede na načrtovane zaustavitve (remonti), 

 razpoloţljivost termoelektrarn glede na nenačrtovane zaustavitve (izpadi), 
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 moţno angaţiranje kogeneracijskih elektrarn glede na potrebe po toploti in tehnološki 

pari, 

 moţnosti uvoza in izvoza električne energije. 

 

Izračun kazalca LOLE za obdobje med letoma 2003 in 2007 (delno) temelji na dejanskih urnih 

podatkih odjema na VN nivoju, izračun za obdobje v letih med 2007 in 2030 pa upošteva štiri 

mejne napovedi obremenitve sistema, ki se razlikujejo glede na scenarije [10]: 

 višje napovedi gospodarskega razvoja ter zmernih trendov na področju racionalizacije in 

smotrne rabe energije in substitucije energentov; 

 višje napovedi gospodarskega razvoja ter intenzivnejših trendov na področju 

racionalizacije in smotrne rabe energije in substitucije energentov; 

 niţje napovedi gospodarskega razvoja ter zmernih trendov na področju racionalizacije in 

smotrne rabe energije in substitucije energentov; 

 niţje napovedi gospodarskega razvoja ter intenzivnejših trendov na področju 

racionalizacije in smotrne rabe energije in substitucije energentov, 

ki jih obravnavamo v naslednjih poglavjih. Scenarija pričakovanega tehnološkega razvoja nista 

enaka za oba scenarija gospodarske rasti, saj se sodi, da je na energetsko intenzivnost moţno bolj 

vplivati v primeru višje gospodarske rasti. Ta dva procesa sta povezana in vzajemna. 

 

Pri izračunu kazalca LOLE se upoštevajo tri karakteristične hidrologije: 

 10 % hidrologija (mokro leto), 

 50 % hidrologija (povprečno leto), 

 90 % hidrologija (suho leto). 

 

Vsaka od teh določa prispevek hidroelektrarn k pokrivanju odjema. Končna letna vrednost 

LOLE se izračuna kot uteţena srednja vrednost LOLE za posamezne hidrologije, pri čemer je 

vrednost LOLE, ki ustreza 50% hidrologiji, uteţena z 0,7, ostali dve vrednosti pa vsaka z 0,15, 

saj sta manj verjetni. 

 

Razpoloţljivost elektrarn zaradi remontov se v obdobju med letoma 2003 in 2007 upoštevajo 

glede na dejansko realizirano stanje, za obdobje med letoma 2007 in 2030 pa se določijo glede 

na načrte remontov, ki so jih posredovala proizvodna podjetja oz. glede na remontne cikle. 

 

Statistična verjetnost razpoloţljivosti elektrarn zaradi izpadov temelji na statističnih obratovalnih 

podatkih iz obdobja med letoma 1970 in 2006, ki so jih prav tako posredovala proizvodna 

podjetja. Vrednosti podaja Tab. 2.7. 
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2.3.5. Sigurnostni kazalec preobremenitev vodov 

Sistem mora biti dimenzioniran tako, da normalno obratuje vsaj z n-1 elementi, tj. s sigurnostjo 

n-1. Kriterij n-1 je v skladu z UCTE pravili osnovni kriterij, ki ga je potrebno izpolnjevati pri 

načrtovanju izgradnje, izgradnji in obratovanju EES. Namen izpolnjevanja kriterija je preprečiti 

nastop večjih motenj in njihovo širjenje zaradi izpada kateregakoli posameznega elementa EES. 

Izpad enega elementa ne sme povzročiti preobremenitev ostalih vodov in transformatorjev. 

 

Ocena sigurnosti sistema temelji na kazalcu: 

ij ijM

i

ijM

J w
P P

P
,      (1) 

kjer je PijM prenosna zmogljivost, Pij trenutna obremenitev voda ali transformatorja, wi je uteţ, ki 

se izbere za vsak vod v sistemu glede na njegovo pomembnost pri prenosu in napajanju 

pomembnih vozlišč. Uteţi smo izbrali na podlagi empiričnega opazovanja vplivov VN vodov na 

obratovanje slovenskega EES. Normirana vrednost kazalca leţi na intervalu med 0 in 1, kjer 

vrednost 1 predstavlja popolnoma neobremenjen sistem, vrednost 0 pa sistem v stanju popolne 

zamašitve. Analiza upošteva le obremenitev elementov z delovno močjo, kar je mogoče razširiti 

na jalovo in navidezno moč, vendar za potrebe študije to ni potrebno. 
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2.4. PREGLED TRENUTNEGA STANJA ELEKTROENERGETSKEGA 

SISTEMA SLOVENIJE 

EES Slovenije poleg odjemalcev sestavljajo elektrarne in omreţje, ki ga delimo na prenosno in 

distribucijsko, pri čimer so VN nivoji 400 kV, 220 kV in 110 kV, SN nivoji 35 kV, 20 kV in 10 

kV ter NN nivo 230 V. Sl. 2.2 prikazuje slovensko VN omreţje ter elektrarne, priključene na VN 

nivo. 

 

Sl. 2.2: Slovenski VN EES. 
Vir: ELES. 

 

Proizvodne objekte EES Slovenije sestavljajo t.i. sistemske elektrarne (HE, TE, NE), elektrarne 

samoproizvajalcev in male hidroelektrarne (mHE). 

 

2.4.1. Visokonapetostno elektroenergetsko omreţje 

VN elektroenergetsko omreţje Republike Slovenije sestavljajo vodi 400 kV (508 km), 220 kV 

(328 km) in 110 kV (2224 km
1
), ter spodaj podane razdelilne transformatorske postaje (RTP) z 

naslednjimi transformacijami: 

 RTP 400/110 kV Maribor, Okroglo in Krško, 

                                                 
1 V Sloveniji je nacionalno prenosno omreţje celotno 400 kV, 220 kV in 110 kV omreţje, ki sluţi prenosu ne glede na lastništvo. 

Del 110 kV omreţja (26,5 %) je v lasti distribucijskih podjetij. 
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 RTP 400/220/110 kV Beričevo in Podlog, 

 RTP 400/110 kV, 220/110 kV Divača, 

 RTP 220/110 kV Kleče in Cirkovce. 

 

Slovenski EES je na obravnavanih napetostnih nivojih povezan s sosednjimi elektroenergetskimi 

z naslednjimi vodi: 

 Z EES Avstrije z dvema 400 kV in enim 220 kV vodom: 

- 2 × 400 kV vod Maribor – Kainachtal, 

- 220 kV vod Podlog – Obersielach. 

 Z EES Hrvaške s tremi 400 kV, dvema 220 kV in tremi 110 kV vodi: 

- 2 × 400 kV vod Krško – Tumbri, 

- 400 kV vod Divača – Melina, 

- 200 kV vod Cirkovce – Ţerjavinec, 

- 200 kV vod Divača – Pehlin, 

- 110 kV vod Koper – Buje, 

- 110 kV vod Formin - Nedeljanec, 

- 110 kV Ilirska Bistrica – Matulji. 

 Z EES Italije z enim 400 kV in enim 220 kV vodom: 

- 400 kV vod Divača – Redipuglia, 

- 220 kV vod Divača – Padriciano. 

 

Tab. 2.1 prikazuje povprečne vrednosti pretokov delovne moči po vseh interkonekcijskih vodih, 

Tab. 2.2 povprečne vrednosti pretokov delovne moči po notranjih 400 kV in 220 kV vodih, kjer 

Pij predstavlja pretok delovne moči v smeri daljnovoda, Pji pa v obratni smeri. 

 

Tab. 2.1: Povprečne vrednosti pretokov delovnih moči na interkonekcijskih vodih 

Vod 
Napetostni 

nivo (kV) 

2005 2006 

Pij (MW) Pji (MW) Pij (MW) Pji (MW) 

 
Maribor - Kainachtal 1,2 2× 400 55 49 105 31 

Krško  - Tumbri 1,2 2× 400 110 26 109 38 

Divača - Redipuglia 400 752 0 502 1 

Divača - Melina 400 0 544 0 432 

 
Divača - Padriče 220 161 0 115 1 

Divača - Pehlin 220 0 162 0 143 

Podlog - Obersielach 220 6 104 16 63 

Cirkovce - Mraclin 220 0 113 0 112 

 
Formin - Nedeljanec 110 1 25 2 22 

Koper - Buje 110 4 4 6 3 

Il. Bistrica - Matulji 110 0 37 0 33 

Vir: [11]. 

 

Na 400 kV nivoju sta bila najbolj obremenjena voda Divača – Redipuglia in Divača – Melina, na 

220 kV nivoju pa Divača – Padriče in Divača Pehlin. 
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Tab. 2.2: Povprečne vrednosti pretokov delovnih moči na notranjih 400 in 220 kV vodov 

Vod 
Napetostni 

nivo (kV) 

2005 2006 

Pij (MW) Pji (MW) Pij (MW) Pji (MW) 

 
Podlog - Šoštanj 400 0 217 0 215 

Maribor - Krško 400 0 365 0 353 

Podlog - Maribor 400 2 203 4 127 

Beričevo - Okroglo 1 400 64 0 69 0 

Beričevo - Okroglo 2 400 63 0 67 0 

Divača - Beričevo 400 4 278 9 156 

Podlog - Beričevo 400 457 0 360 0 

 
Divača - Kleče 220 3 49 10 25 

Kleče - Beričevo 220 0 131 0 112 

Podlog - Beričevo 220 147 0 113 0 

Podlog - Šoštanj 220 0 143 0 166 

Podlog - Cirkovce 220 8 26 13 21 

Vir: [11]. 

 

Na 400 kV nivoju sta bila najbolj obremenjena voda Podlog – Beričevo in Maribor – Krško, na 

220 kV nivoju pa Podlog – Šoštanj, Podlog – Beričevo in Kleče – Beričevo. 

 

Tab. 2.3 prikazuje povprečne vrednosti pretokov delovne moči po transformatorjih na 400 kV, 

220 kV in 110 kV napetostnem nivoju, kjer P+ predstavlja oddajo, P- pa odjem delovne moči. 

 

Tab. 2.3: Povprečni pretoki delovne moči po transformatorjih. 

Transformator 
Transformacija 

(kV) 

2005 2006 

P+ (MW) P- (MW) P+ (MW) P- (MW) 

 
Podlog TR421 400 / 220 9 49 21 22 

Beričevo TR421 400 / 220 26 1 37 0 

Beričevo TR422 400 / 220 27 1 38 0 

 
Divača TR411 400 / 110 67 1 78 0 

Krško TR411 400 / 110 188 0 176 0 

Maribor TR411 400 / 110 107 0 79 0 

Maribor TR412 400 / 110 104 0 77 0 

Okroglo TR411 400 / 110 127 0 137 0 

 
Beričevo TR211 220 / 110 33 0 38 0 

Beričevo TR212 220 / 110 32 0 36 0 

Cirkovce TR211 220 / 110 48 0 52 0 

Cirkovce TR212 220 / 110 47 0 52 0 

Divača TR211 220 / 110 25 1 21 0 

Divača TR212 220 / 110 25 1 23 0 

Kleče TR211 220 / 110 36 0 49 0 

Kleče TR212 220 / 110 40 0 48 0 

Podlog TR211 220 / 110 35 0 44 0 

Podlog TR212 220 / 110 37 0 41 0 

Vir: [11]. 

 

Leta 2006 je bil najbolj obremenjen transformator TR411 400/110 kV v Krškem in TR411 

400/110 kV v RTP Okroglo. V RTP Beričevo se je v letu 2006 obremenitev na transformatorjih 
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povečala za pribliţno 5 MW v primerjavi z letom 2005. Na vseh transformatorjih 220/110 kV se 

je v primerjavi z letom 2005 povečala obremenitev, razen v RTP Divača, kjer se je obremenitev 

zniţala. 

 

2.4.2. Hidroelektrarne 

Skupna inštalirana moč na pragu hidroelektrarn je bila konec leta 2006 enaka 859 MW. 

Karakteristike posameznih HE na prenosnem nivoju kaţe Tab. 2.4. 

 

Tab. 2.4: Hidroelektrarne na prenosnem omreţju konec leta 2006. 

 ELEKTRARNA TIP LETO IZGRADNJE 

MOČ NA 

PRAGU 

(MW) 

LETNA 

PROIZVODNJA 

2006 (GWh) 

HE na 

DRAVI
2
 

- DEM - 

Dravograd 

pretočne 

1955 26 

575 2400 

Vuzenica 1957 56 

Vuhred 1958 72 

Oţbalt 1962 73 

Fala 1977, 1991 58 

Mariborski otok 1960 60 

Zlatoličje 1969 114 

Formin 1978 116 

HE na 

SAVI 

- SEL - 

Moste akumulacijske 1952, 1977 21 

152 350 

Vrhovo 

pretočne 

1993 34 

Mavčiče 1986 38 

Medvode 1955 25 

Boštanj 2005 34 

HE na 

SOČI 

- SENG - 

Doblar 1, 2 

pretočne 

1939, 2002 70 

132
3
 370 Plave 1, 2 1940, 2002 34 

Solkan 1986 32 

Vir: [79]. 

 

2.4.3. Termoelektrarne 

Proizvodni park slovenskih termoelektrarn sestavljajo dve klasični elektrarni na premog (TE 

Šoštanj in TE Trbovlje), plinski elektrarni PE Brestanica in PE Trbovlje, termoelektrarna 

toplarna TE-TO Ljubljana in nuklearna elektrarna Krško. 

 

 

 

                                                 
2 Zaradi razprojevanja struge je dejanska moč HE na Soči 132 MW namesto 136 MW. 
3 Pri izračunih se ne upošteva slovenskega 10 MW deleţa HE Golica (celota 50 MW) v avstrijskem EES. 



Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko 

Laboratorij za elektroenergetske sisteme 

 

17 

 

Tab. 2.5: Termoelektrarne na prenosnem omreţju konec leta 2006. 

ELEKTRARNA AGREGAT GORIVO 
LETO 

IZGRADNJE 

MOČ NA 

PRAGU 

(MW) 

LETNA 

PROIZVODNJA 

2006 (GWh) 

TE ŠOŠTANJ 

 - TEŠ - 

TEŠ 1 

premog, 

lignit 

1956 254 

672 3683 

TEŠ 2 1956 25 

TEŠ 3 1960 69 

TEŠ 4 1972 248 

TEŠ 5 1978 305 

TE-TO 

LJUBLJANA 

- TE-TOL - 

TE-TO 1 
uvoţen 

premog 

1966 (2004) 38 

112 393 TE-TO 2 1966 29 

TE-TO 3 1984 45 

TE TRBOVLJE 

- TET - 

TET 4 
rjavi 

premog 
1968 105 

164 632 
TET PB 1 

plin/ELKO 
1976 29,5 

TET PB 2 1976 29,5 

TE 

BRESTANICA 

- TEB - 

Parna 1 

plin/ELKO 

1943 10 

312 20 

Parna 2 1961 11 

TEB 1 1975 215 

TEB 2 1975 21 

TEB 3 1975 21 

TEB 4 2001 114 

TEB 5 2001 114 

Vir: [79]. 

 

V okviru TE Šoštanja, ki ima inštalirano moč na pragu elektrarne 672 MW, obratuje pet blokov. 

Z dogradnjo plinskih turbin k bloku TEŠ 5, bo termoelektrarna prešla na kombinirani plinsko 

parni proces. 

 

TE Trbovlje ima na pragu inštalirano moč 164 MW, od tega 105 MW v premogovnem bloku in 

59 MW v dveh plinskih turbinah, ki uporabljata tekoče gorivo. Plinska bloka sluţita preteţno kot 

sistemska rezerva v primeru izrednih dogodkov v EES. 

 

V zadnjem desetletju sta bila od večjih enot zgrajeni le dve plinski turbini TEB 4 in 5 s po 114 

MW električne moči. Tako znaša skupna moč na pragu TE Brestanica ob obstoječih treh manjših 

plinskih in dveh parnih agregatih 312 MW. TEB predstavlja za slovenski EES predvsem 

zanesljiv rezervni vir napajanja v najbolj kritičnih trenutkih ter je neodvisni in neposredni vir 

napajanja NEK. Uporablja predvsem zemeljski plin in posebno lahko kurilno olje, mogoča pa je 

tudi kombinacija obeh virov. 

 

                                                 
4 Zaradi izrabe blokov TEŠ 1 in 2 je razpoloţljiva moč zniţana na 25 MW. 
5 Če bloki TEB 1, 2 in 3 delujejo v kombiniranem obratovanju s TEB 4 in 5, znaša moč 3 × 21 MW na pragu, sicer 

3 × 23 MW na pragu. 
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TE-TO Ljubljana je proizvajalec ogrevne toplote, električne energije in tehnološke pare. Njene 

proizvodne zmogljivosti v letu 2006 so bile proizvodnja 1122,5 GWh ogrevne toplote, 393 GWh 

električne energije na pragu elektrarne in 109,7 GWh tehnološke pare [82]. 

 

2.4.4. Nuklearna elektrarna Krško 

NEK je pričela obratovati leta 1983 z močjo na pragu elektrarne 632 MW. Po zamenjavi 

uparjalnikov leta 2000 se je moč povečala na 676 MW na pragu. Vgradnja nove nizkotlačne 

turbine v letu 2006 je povečala moč elektrarne na 696 MW na pragu. 

 

Razmerja med Slovenijo in Hrvaško glede lastništva in delitve proizvedene energije so podana v 

razdelku 2.4.4.1., ki navaja tudi podatke o moči in letni proizvodnji električne energije na pragu 

elektrarne. 

 

2.4.4.1. Delitev Nuklearne elektrarne Krško med Slovenijo in Hrvaško 

Nuklearna elektrarna Krško ima poseben poloţaj v slovenskem EES, saj je v deljenem lastništvu 

Slovenije in Hrvaške z enakovrednima deleţema. Odnos definira meddrţavni sporazum. V 

skupni drţavi je bila predvidena enakovredna delitev proizvodnje, ki se je leta 1999 prekinila in 

je celotna proizvodnja NEK pripadala Sloveniji do konca prvega četrtletja 2003. Po ureditvi 

statusnih in drugih pravnih razmerij med Slovenijo in Hrvaško v NEK je Hrvaška ponovno 

začela prevzemati polovico proizvedene električne energije. Delitev proizvodnje med drţavama 

prikazujeta Tab. 2.6 in Sl. 2.3. 

 

Tab. 2.6: Proizvodnja električne energije in inštalirana moč NEK v obdobju 1990 in 2006. 

Leto  

 

Slovenija Hrvaška Skupaj 

 

Inštalirana 

moč (MW) Letna proizvodnja (GWh) 

1990 2192 2191 4383 630 

1991 2354 2354 4708 630 

1992 1881 1876 3757 630 

1993 1875 1875 3750 630 

1994 2195 2196 4391 630 

1995 2279 2279 4558 630 

1996 2177 2182 4359 630 

1997 2392 2393 4785 630 

1998 3559 1250 4809 630 

1999 4484 0 4484 630 

2000 4540 0 4540 670 

2001 5030 0 5030 670 

2002 5303 0 5303 670 

2003 3340 1623 4963 670 

2004 2606 2606 5212 670 

2005 2806 2806 5612 670 

2006 2640,5 2640,5 5281 696 
Vir: [10], [70] do leta 2005, [9] za leto 2006. 
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Sl. 2.3: Proizvodnja električne energije v NEK. 
Vir: [10], [70] do leta 2005, [9] za leto 2006. 

 

2.4.5. Razpoloţljivost proizvodnih zmogljivosti 

Pomemben obratovalni kazalec elektrarne je razpoloţljivost (angl. availability) elektrarne, 

definiran kot razmerje med časom obratovanja generatorja (sinhroniziranega z omreţjem ne 

glede na moč agregata) in ciklom, ki predstavlja vsoto časa obratovanja ter časa popravila v 

določenem obdobju. 

 

Natančni podatki o razpoloţljivosti posameznih blokov niso na voljo. Proizvodna podjetja 

večinoma objavljajo skupne rezultate po posameznih elektrarnah ali, v okviru posamezne 

elektrarne, zdruţeno po agregatih s podobnimi karakteristikami. V analizi zadostnosti 

proizvodnih virov se upoštevajo podatki po [39] in [40], ki temeljijo na obratovalnih statistikah v 

obdobju med letoma 1973 in 1991, in podatki, pridobljeni od posameznih proizvajalcev za 

obdobje 2002 - 2006: 

 

Tab. 2.7: Ocenjena razpoloţljivost termoagregatov. 
NEK TEB TET 4 TET PB1,2 TEŠ 1-3 TEŠ4 TEŠ5 TE-TOL1-3 

0,9718 0,8954 0,8383 0,7 0,9843 0,9137 0,9557 0,9267 
Vir: [39], [40], TE-TO Ljubljana. 

 

Podatek o razpoloţljivosti je merodajen za oceno oskrbe z električno energijo s pomočjo 

verjetnostnega kazalca LOLE (razdelek 2.3.4). 
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Pri izračunu kazalca LOLE so poleg navedene razpoloţljivosti, ki podaja informacijo o 

nenačrtovanih izpadih ali zmanjšanju razpoloţljive moči, upoštevani tudi podatki o načrtovanih 

nerazpoloţljivostih (predvidenih remontih), ki so jih posredovala proizvodna podjetja oz. so bili 

ocenjeni na podlagi običajnih ciklusov remontov posameznih agregatov. 

 

2.4.6. Splošni pregled 

Proizvodne enote, priključene na VN nivo, imajo skupno inštalirano moč na pragu 2816 MW, od 

tega 863 MW v hidroelektrarnah, 1260 MW v termoelektrarnah in 696 MW v NEK. Celotna 

letna proizvodnja na območju Slovenije je konec leta 2006 znašala 10489 GWh. Tab. 2.8 podaja 

energetsko infrastrukturo RS konec leta 2006. 

 

Tab. 2.8: Inštalirana moč na pragu elektrarn konec leta 2006. 

  Inštalirana moč (MW) (%)  Proizvodnja (GWh) (%) 

NEK 696 24,7 2641 25,1 

Termoelektrarne 1260 44,8 4728 45,1 

Hidroelektrarne 859 30,5 3120 29,8 

Skupno 2815 100  10489 100 
Vir: [79]. 

 

2.4.7. Primerljivost podatkov različnih statističnih poročil 

Različne podatkovne baze o proizvodnji in porabi električne energije ter o inštaliranih močeh 

agregatov se med seboj razlikujejo, ker ne temeljijo na enakih izhodiščih. Razlike nastajajo 

predvsem pri naboru elektrarn, ki so zajete v bazah (vse elektrarne ali le elektrarne na VN 

omreţju), pri navajanju proizvedene energije (na generatorju ali na pragu) ter pri obravnavi 

proizvodnje v industrijskih elektrarnah (celotna proizvedena energija ali le energija, ki ni bila 

porabljena v tehnološkem procesu tovarne in je bila oddana v javno omreţje). Referenčne so 

predvsem baze od ELES, UCTE in Eurostata. 

 

Pri izdelavi elektroenergetske bilance upoštevata UCTE in Eurostat v svojih poročilih le 

geografsko lokacijo proizvodnih enot. Pri tem je celotna razpoloţljiva moč in proizvedena 

energija elektrarne zajeta v bilanci drţave, v kateri je elektrarna fizično locirana. Tako se 

proizvodna zmogljivost NEK upošteva v celoti v slovenskem EES. 

 

Pri analizah smo upoštevali izključno podatke, ki so usklajeni s sistemskim operaterjem 

prenosnega omreţja, ELES. 
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2.5. ANALIZA DOSEDANJEGA STANJA OSKRBE 

2.5.1. Elektroenergetska bilanca 

Sl. 2.4 prikazuje porabo električne energije na prenosnem omreţju v letih med 1990 in 2006. 

Poraba zajema: 

 odjem neposrednih odjemalcev, priključenih na 110 kV napetostni nivo, 

 odjem distribucijskih podjetij iz VN omreţja, ki pokriva izgube v SN in NN omreţju in 

porabo končnih odjemalcev, priključenih na SN in NN omreţje (proizvodnja na NN 

nivoju pokriva del odjema končnih odjemalcev na teh napetostnih nivojih, kar se na VN 

nivoju odraţa kot zniţanje porabe), 

 izgube na VN omreţju. 

 

 

Sl. 2.4: Poraba električne energije na VN nivoju. 
Vir: [10] do leta 2005, [9] za leto 2006. 

 

Za isto obdobje prikazuje Sl. 2.5 proizvodnjo elektrarn, priključenih na VN nivo. 
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Sl. 2.5: Proizvodnja električne energije elektrarn, priključenih na VN nivo. 

Vir: [10] do leta 2005, [9] za leto 2006. 

 

Skupno proizvodnjo in porabo na VN nivoju ter vrednost izvoza po posameznih letih prikazujeta 

Tab. 2.9 in Sl. 2.6. 

 

Tab. 2.9: Proizvodnja, poraba in izmenjave na VN nivoju. 

Leto 

 

Proizvodnja 

(GWh) 

Poraba 

(GWh) 

Razlika 

(GWh) 

1990 8.891 10.150 -1.259 

1991 9.112 9.515 -403 

1992 8.950 9.071 -121 

1993 8.634 9.149 -515 

1994 9.143 9.465 -322 

1995 9.043 9.732 -689 

1996 9.180 9.779 -599 

1997 9.374 10.136 -762 

1998 10.992 10.399 593 

1999 11.744 10.476 1.268 

2000 12.072 10.824 1.248 

2001 12.828 11.126 1.702 

2002 12.966 11.775 1.191 

2003 10.604 12.342 -1.738 

2004 10.817 12.615 -1.798 

2005 10.501 13.065 -2.564 

2006 10.489 13.405 -2.916 
Vir: [10] do leta 2005, [9] za leto 2006. 
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Sl. 2.6: Proizvodnja in poraba na VN nivoju. 
Vir: [10] do leta 2005, [9] za leto 2006. 

 

Zaradi naraščajoče porabe, vrnitve polovice proizvodnje NEK Hrvaški in zastale izgradnje novih 

proizvodnih zmogljivosti je Slovenija v letu 2003 postala neto uvoznica električne energije. 

Zaradi bojazni, da bo tudi v bodoče Sloveniji primanjkovalo električne energije, se morajo 

oblikovati primerni ukrepi in postopki za zagotavljanje potrebnih proizvodnih zmogljivosti. To 

problematiko predstavljajo poglavja v nadaljevanju. 

 

2.5.2. Bilanca moči - razmerje med inštalirano močjo elektrarn in 

konico odjema 

Vrednosti letnih konic odjema in inštalirane moči agregatov na VN nivoju prikazuje Sl. 2.7. Po 

letu 1993 je rast koničnega odjema dokaj stabilna, od leta 1990 pa sta bila od večjih enot 

zgrajena le dva plinska agregata po 114 MW v TE Brestanica (leta 2000), ki sta namenjena 

predvsem zagotavljanju rezerve za pokrivanje izpada največjega bloka, tj. NEK. 
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Sl. 2.7: Konične moči porabe in inštalirane moči generatorjev na VN nivoju. 
Vir: ELES za podatke o inštalirani moči, [10] za podatke o konici odjema do leta 2005, ELES za konico odjema leta 2006. 

 

Tab. 2.10: Razmerje med inštalirano močjo in konico odjema. 

Leto 

 

Inštalirana 

moč 

(MW) 

Konica 

odjema 

(MW) 

Razmerje 

Pinst/Podj 

1990 2.375 1.688 1,40 

1991 2.375 1.616 1,47 

1992 2.375 1.423 1,67 

1993 2.409 1.484 1,62 

1994 2.409 1.507 1,60 

1995 2.409 1.551 1,32 

1996 2.409 1.599 1,51 

1997 2.409 1.652 1,46 

1998 2.409 1.734 1,39 

1999 2.409 1.686 1,43 

2000 2.677 1.705 1,57 

2001 2.677 1.838 1,46 

2002 2.740 1.901 1,44 

2003 2.744 1.923 1,43 

2004 2.762 1.991 1,39 

2005 2.756 2.043 1,35 

2006 2.815 2.109 1,33 
Vir: ELES za podatke o inštalirani moči, [10] za podatke o konici odjema do leta 2005, ELES za konico odjema leta 2006. 

 

Tab. 2.10 in Sl. 2.8 prikazujeta razmerje med inštalirano močjo elektrarn in konico odjema. 

Prirastek inštalirane moči z izgradnjo plinskih agregatov v TE Brestanica v letu 2000 je le pokril 

naraščanje porabe, ni pa izboljšal zanesljivosti oskrbe v primerjavi s predhodnimi leti, Sl. 2.7. 
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Sl. 2.8: Razmerje med inštalirano močjo in konico odjema. 
Vir: ELES za podatke o inštalirani moči, [10] za podatke o konici odjema do leta 2005, ELES za konico odjema leta 2006. 

 

2.5.3. Bilanca moči po metodologiji UCTE – zadostnost sistema za 

preteklo obdobje 

Metodologijo UCTE predstavlja razdelek 2.3.3. Rezultate zadostnosti sistema za preteklo 

obdobje podajata Tab. 2.11 in Tab. 2.12 za obdobje 2003 - 2006. Opozoriti velja, da rezultati v 

študiji minimalno odstopajo od rezultatov v poročilih UCTE [66], ker smo upoštevali bolj 

natančne podatke od tistih, s katerimi razpolaga UCTE. 

 

Za zagotovitev zanesljive oskrbe z električno energijo mora biti končna ocena zadostnosti, tj. 

kazalec preostale meje v Tab. 2.11 in Tab. 2.12 pozitiven. 

 

Tab. 2.11: Bilanca moči za leti 2003 in 2004 po metodologiji UCTE. 

Moč v GW 
2003 2004 

Jan Jul Jan Jul 

Inštalirana moč (a) 2,744 2,744 2,762 2,762 

Nerazpoloţljiva moč (b) 0,806 0,536 0,671 0,498 

Razpoloţljiva moč (c=a-b) 1,938 2,208 2,091 2,264 

Referenčni odjem (d) 1,799 1,703 1,747 1,674 

Raz. med ref. odjem. in mesečno konico (e) 0,009 0,091 0,137 0,045 

Preostala meja brez izmenjav (f=c-d-e) 0,130 0,414 0,207 0,545 

Izmenjava (g)* 0,033 -0,007 0,070 -0,199 

Preostala meja z upoštevanjem izmenjav 

(končna ocena zadostnosti) (h=f+g) 
0,163 0,407 0,277 0,346 

* ... pozitivne vrednosti predstavljajo uvoz 

Vir: [66], [67]. 
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Tab. 2.12: Bilanca moči za leti 2005 in 2006 po metodologiji UCTE. 

Moč v GW 
2005 2006 

Jan Jul Jan Jul 

Inštalirana moč (a) 2,756 2,756 2,815 2,815 

Nerazpoloţljiva moč (b) 0,765 0,712 0,760 0,720 

Razpoloţljiva moč (c=a-b) 1,991 2,044 2,055 2,095 

Referenčni odjem (d) 1,858 1,703 2,045 1,863 

Raz. med ref. odjem. in mesečno konico (e) 0,104 0,026 0,055 0,016 

Preostala meja brez izmenjav (f=c-d-e) 0,029 0,315 -0,045 0,216 

Izmenjava (g)* -0,099 -0,173 0,114 -0,146 

Preostala meja z upoštevanjem izmenjav  

(končna ocena zadostnosti) (h=f+g) 
-0,070 0,142 0,069 0,070 

* ... pozitivne vrednosti predstavljajo uvoz 

Vir: [66], [67] 

 

Rezultati kaţejo počasen trend zmanjševanja vrednosti končne ocene zanesljivosti, ki je leta 

2006 še vedno pozitivna, torej zanesljivost oskrbe z električno energijo po tej metodologiji ni 

ogroţena. 

 

2.5.4. Kazalec LOLE 

Pri načrtovanju EES se v evropskih drţavah upošteva LOLE 10 ur/leto za kritično vrednost pri 

oceni zanesljivosti oskrbe z električno energijo. Sistemom z višjo vrednostjo kazalca 

primanjkuje proizvodnih zmogljivosti ali pa imajo obstoječe enote zelo slabo razpoloţljivost, na 

katero vpliva predvsem njihovo stanje. 

 

Pri analizi smo se omejili na obdobje 2003 – 2007. Sl. 2.9 in Sl. 2.10 prikazujeta vrednosti 

kazalca za slovenski EES za to obdobje. Metodologijo izračuna podaja razdelek 2.3.4., pri čemer 

se upošteva razpoloţljivost agregatov v Tab. 2.7. 
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Sl. 2.9: Kazalec LOLE v obdobju 2003 – 2007 v odvisnosti od uvoza. 

 

 

Sl. 2.10: Kazalec LOLE v obdobju 2003 – 2007 v odvisnosti od uvoza (izsek). 
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Pomemben vpliv na kazalec LOLE ima uvoz električne energije, ki nadomesti proizvodnjo iz 

domačih elektrarn, s čimer se poveča rezerva moči v EES in posledično zmanjša kazalec LOLE. 

 

Sl. 2.9 in Sl. 2.10 prikazujeta vpliv uvoza na kazalec LOLE za obdobje 2003 – 2007. Od leta 

2003 naprej se je kazalec LOLE vsako leto povečeval zaradi slabše zanesljivosti oskrbe z 

energijo. Vzrok so zaostale investicije v nove proizvodnje objekte ob stalnem večanju odjema. 

Za leto 2006 kazalec LOLE doseţe ţeleno vrednost 10 ur/leto pri uvozu okvirno do 550 MW. 

 

Doseganje mejnih vrednosti kazalca LOLE je moţno le s pospešeno izgradnjo novih proizvodnih 

zmogljivosti ali pa z bistvenim povečevanjem uvoza, kjer pa so moţnosti omejene zaradi 

primanjkovanja električne energije v tujini in fizičnih omejitev ter zamašitev čezmejnih 

prenosnih zmogljivosti. 

 

2.5.5. Sklep 

Ekonomske razmere neposredno pred in po osamosvojitvi Slovenije v letu 1991 so povzročile 

zmanjšanje porabe električne energije. Kljub temu, da so investicije v nove proizvodne objekte 

praktično zastale, je to dejstvo omogočilo, da se zanesljivost oskrbe ni zniţevala. 

 

Pospešenemu oţivljanju gospodarstva po letu 1993 je sledila rast porabe, čemur pa ni sledila 

izgradnja novih proizvodnih virov. Ob stalni rasti odjema in zastali izgradnji novih proizvodnih 

zmogljivosti se je bistveno zmanjšala zanesljivost oskrbe z električno energijo. Slovenija je leta 

2003 postala neto uvoznica električne energije, ko se je ponovno vzpostavila delitev proizvodnje 

NEK med Slovenijo in Hrvaško. Tako je morala Slovenija leta 2006 uvoziti okvirno 2,5 TWh 

električne energije. Razmerje med inštalirano močjo elektrarn in konično porabo v sistemu se 

vsako leto zmanjšuje in hitro pribliţuje vrednosti 1,3. Leta 2006 je bilo še sprejemljivo vrednost 

kazalca LOLE v višini 10 ur na leto mogoče doseči le z uvozom do okvirno 550 MW. 

 

Za zanesljivo oskrbo so ključnega pomena domači viri, katerih pomanjkanje je mogoče 

nadomestiti z energijo iz drugih sistemov, vendar uvoz in njegovo stalno povečevanje ne 

predstavlja dolgoročne rešitve za zagotovitev zanesljive oskrbe. Uvoz električne energije je 

namreč dolgoročno nezanesljiva rešitev, kar je pojasnjeno v poglavju 2.10. 

 

Analize trenutnega stanja kaţejo, da je po kazalcih LOLE zanesljivost oskrbe z domačimi viri 

ogroţena, in da se bo trend poslabševanja nadaljeval, če ne bo novih investicij v nove domače 

proizvodne objekte. 
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2.6. OCENA BODOČIH POTREB PO ELEKTRIČNI ENERGIJI 

Za ocenjevanje bodočih potreb po električni energiji se uporablja več metod, ki so podrobneje 

opisane v dodatku, razdelek 5.2. 

 

2.6.1. Scenariji potreb po električni energiji 

Na podlagi metodologije, podane v dodatku, razdelek 5.2.1., so za oceno zanesljivosti oskrbe do 

leta 2025 uporabljeni štirje mejni scenariji rasti obremenitve sistema [10], za obdobje od leta 

2025 do 2030 pa smo predpostavili rast porabe na podlagi ekstrapolacije napovedane rasti porabe 

do leta 2025 (na grafih predstavljeno črtkano). Mejni scenariji rasti porabe temeljijo na 

naslednjih osnovnih dokumentih: 

 Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP) [3]. 

 Gradivo za Nacionalni energetski program [4]. 

 Strategija razvoja Slovenije [45], osnutek za javno razpravo, ki ga je za potrebe Vlade 

Republike Slovenije pripravil Urad za makroekonomske analize in razvoj. V tem 

dokumentu je predstavljena vizija moţnega razvoja Slovenije ter najpomembnejši robni 

pogoji nadaljnjega razvoja porabe končne in električne energije v Sloveniji. 

 European energy and transport trends to 2030 [46], ki ga je pripravila Evropska komisija, 

Generalni direktorat za energijo in transport. V tem dokumentu so predstavljeni moţni 

razvojni trendi, scenariji porabe, stopnje rasti porabe, spremembe na področju energetske 

učinkovitosti in energetske intenzivnost ter energetske politike v evropskih drţavah. 

 

Vsi uporabljeni scenariji temeljijo na predpostavljenih napovedih gospodarskega in 

demografskega razvoja in usmeritvah energetske politike v zgoraj naštetih dokumentih in 

izhajajo iz izhodiščnih energetskih bilanc končne energije v letu 2004 in 2005 in so popravljeni 

glede na dejanski potek porabe električne energije v letih 2006 in 2007 ter upoštevajo 

zaustavitev elektrolize B v Kidričevem v letu 2007. Nadalje pa zanje velja: 

 S05-VZ Scenarij pripravljen na izhodiščih iz leta 2005 (S05). Upoštevana je višja 

napoved gospodarskega razvoja (V) ter zmernih trendov na področju racionalizacije in 

smotrne rabe energije in substitucije energentov (Z). 

 S05-VI Scenarij pripravljen na izhodiščih iz leta 2005 (S05). Upoštevana je višja 

napoved gospodarskega razvoja (V) ter intenzivnejših trendov na področju racionalizacije 

in smotrne rabe energije in substitucije energentov (I). 

 S05-NZ Scenarij pripravljen na izhodiščih iz leta 2005 (S05). Upoštevana je niţja 

napoved gospodarskega razvoja (N) ter zmernih trendov na področju racionalizacije in 

smotrne rabe energije in substitucije energentov (Z). 

 S05-NI Scenarij pripravljen na izhodiščih iz leta 2005 (S05). Upoštevana je niţja 

napoved gospodarskega razvoja (V) ter intenzivnejših trendov na področju racionalizacije 

in smotrne rabe energije in substitucije energentov (I). 
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Scenarija pričakovanega tehnološkega razvoja (Z) in (I) nista enaka za oba scenarija gospodarske 

rasti, saj se sodi, da je na energetsko intenzivnost moţno bolj vplivati v primeru višje 

gospodarske rasti. Ta dva procesa sta povezana in vzajemna.  

 

Po študiji [10] je v scenarijskih ocenah prikazana poraba električne energije na ravni končne 

energije. Poraba električne energije narašča hitreje kot skupna poraba vseh vrst končne energije 

(trda, tekoča in plinasta goriva…), vendar počasneje kot raste BDP.  

 

Razvoj porabe energije v sektorju industrije je vezan na stopnjo gospodarske aktivnosti tega 

sektorja, ta pa je v obeh scenarijih S05-V in S05-N zelo visoka. Dodana vrednost tega sektorja se 

povečuje po povprečni letni stopnji 5,7 % višji oz. 4,6 % niţji scenarij, ob tem, da se deleţ 

energetsko intenzivnih panog skoraj ne spreminja, kljub upoštevanem zmanjšanju obsega dela v 

elektrolizi v Kidričevem leta 2007. Scenarijsko je predvideno, da je pri višjih scenarijih rasti 

dodane vrednosti tudi intenzivnost rabe energije ugodnejša (t.j. da je poraba na enoto dodane 

vrednosti niţja). Scenarijska predpostavka temelji na prepričanju, da pomeni višja dodana 

vrednost tudi racionalnejši odnos do energije in večje moţnosti vlaganj v posodabljanje 

proizvodnje ter v energetsko ustreznejše tehnologije. 

 

Na področju prometa se poraba končne energije v največji meri določa glede na štiri razvojne 

predpostavke: 

- opravljeno delo na področju transporta blaga, to pa je posledica gospodarske 

aktivnosti, 

- opravljeno delo na področju potniškega prevoza – katerega osnovni generatorji so 

število in struktura prebivalcev ter njihov ţivljenjski standard, 

- opravljeno delo na področju tovornega in potniškega tranzita in 

- ukrepi prometne politike na področju usmerjanja prometnih tokov (cesta – ţeleznica, 

javni – individualni promet, prometna infrastruktura), ter kvaliteta in energetska 

intenzivnost uporabljenih prevoznih sredstev. 

 

Zaradi vsega naštetega se pričakuje v prometu veliko rast porabe (čeprav je strukturno deleţ 

porabe električne energije v prometu še vedno majhen). V prometu narašča poraba bolj v 

scenarijih smotrnejšega ravnanja z energijo in intenzivnejšega izvajanja energetske politike. 

Vzrok je v tem, da v teh scenarijih pričakujemo večji deleţ prometa na ţeleznici in večji deleţ 

elektro-vleke. Posebej velikega obsega porabe električnih avtomobilov v tem obdobju še ne 

načrtujemo. Pri tem izhajamo iz predpostavljenih trendov svetovnih cen naftnih derivatov 

(umirjanje in blag padec cen). Če bi se trendi rasti cen nafte nadaljevali dlje, kot kaţejo sedanje 

projekcije ali če bi se cena ustalila na višjem nivoju od do sedaj pričakovane, bi bili tudi tu priča 

večjim spremembam. 
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Sektor ostalih dejavnosti je v naših analizah predstavljen s porabo v gospodinjstvih, v 

storitvenem sektorju, v kmetijstvu in ribištvu. Posebej pomembna sta poraba v gospodinjstvih in 

v sektorju storitev. V gospodinjstvih na porabo vplivajo: število prebivalcev, število 

gospodinjstev, velikost in struktura stanovanjskega fonda, ţivljenjski standard ter predvsem 

način ogrevanja in toplotne izgube, ki nastajajo pri tem. Za ogrevanje se še vedno porabi daleč 

največji deleţ vseh vrst energije v gospodinjstvih. Število prebivalcev v naših scenarijih pada, 

raste pa ţivljenjski standard ter s tem velikost ogrevanih površin. Scenarijsko je predvideno, da 

se močno poveča toplotna izolacija stavb ter izraba obnovljivih virov za potrebe ogrevanja. 

Posebej je potrebno opozoriti na pričakovano širšo uporabo klimatskih naprav v tem sektorju, 

kar vpliva na porabo električne energije in tudi na diagramu obremenitve prenosnega nivoja. 

Rast porabe za ostale namene v gospodinjstvih ni tako izrazita. 

 

V sektorju storitev je predvidena nadaljnja ekspanzija v smislu razvoja tega sektorja, kot 

posledica tranzicije proti »v storitve usmerjeni druţbi«. Podobno kot v gospodinjstvih tudi tu 

pričakujemo znatno povečanje izrabe obnovljivih virov, velike premike na področju površin tega 

sektorja in še nadaljnje izboljšanje toplotnih izolacij. Predvidena je dodatna klimatizacija (delno 

izboljšanje standarda v javni upravi, šolstvu zdravstvu…) V sektorju storitev je rast porabe 

električne energije primerjalno višja kot v gospodinjstvih. 

 

Izhodišče napovedi predstavlja poraba v letu 2005, ki je znašala 13.065 GWh. Sl. 2.11 prikazuje 

letno porabo električne energije na prenosnem omreţju od leta 2000 in njeno projekcijo do leta 

2030 za vse izbrane scenarije. Dejanske in napovedane letne rasti porabe prikazuje Sl. 2.12. 

 

 

Sl. 2.11: Dejanska in napovedana poraba na prenosnem omreţju v obdobju 2000 – 2030. 
Vir: ELES, [9], [10], popravljeno izhodišče bilance glede na dejansko porabo v letu 2007, zaustavitev elektrolize B v Kidričevem v letu. 
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Dejansko in predvideno porabo in preteklo in predvideno letno rast električne energije za 

obdobje 2000 – 2030 podajata Tab. 6.1 in Tab. 6.2, podani v prilogi.  

 

Analiza pretekle rasti porabe električne energije kaţe dokaj stalno vrednost do leta 2001 v višini 

okvirno 3 % letno z izjemo let 1996 in 1999. Po letu 2000 sledi izjemno povečanje rasti porabe 

kot posledica velike rasti odjema neposrednih odjemalcev ob nezmanjšanem trendu povečevanja 

odjema distribucijskih odjemalcev. Scenariji napovedi porabe kaţejo na zmanjševanje rasti 

porabe električne energije na prenosnem nivoju po letu 2011 zaradi upada velike rasti 

neposrednih odjemalcev. 

 

 

Sl. 2.12: Dejanska in napovedana rast porabe v obdobju 2000 – 2030. 
Vir: ELES, [9], [10], popravljeno izhodišče bilance glede na dejansko porabo v letu 2007, zaustavitev elektrolize B v Kidričevem v letu. 

 

2.6.2. Uvajanje ukrepov racionalne rabe električne energije 

Vsi scenariji porabe predvidevajo izvajanja enakih ukrepov učinkovite rabe energije. Poudariti je 

treba, da so učinki teh ukrepov dolgoročnega značaja, torej so opazni šele po daljšem obdobju 

njihovega izvajanja. V okviru Evropske unije je bila sprejeta direktiva o učinkoviti rabi energije. 

Tako so morale posamezne članice Evropski komisiji leta 2007 posredovati prve akcijske načrte 

o učinkovitejši rabi energije. 

 

Analiza učinkov ukrepov racionalne rabe je zajela industrijo, gospodinjstva, javno razsvetljavo 

in ostalo široko rabo. Tako se je za cilj določilo, da se izboljša učinkovita raba energija do leta 

2010 glede na leto 2004 tako, da se poveča učinkovitost rabe energije v: 

 industriji in storitvenem sektorju za 10 %, 

 stavbah za 10 %, 

 javnem sektorju za 15 %, 
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 prometu za 10% in 

 da se podvoji deleţ električne energije proizveden v soproizvodnji. 

 

V okviru posameznih sektorjev so bili ocenjeni pričakovani učinki ukrepov racionalne rabe po 

namenu porabe (elektromotorski pogonski sistemi, toplotni in hladilni nameni in razsvetljava) in 

vidika moţnih obsegov s spodnjo in zgornjo mejo. 

 

Spodnja meja izvedbe racionalizacij ni definirana kot moţnost, ki se bo izvedla brez potrebnih 

posegov oz. spodbujevalnih ukrepov, najmanj kar je potrebno za doseganje spodnje meje, je 

informiranje oz. vzpodbujanje po področjih z minimalnimi sredstvi. Zgornja meja izvedbe 

racionalizacij je določena z najvišjim pričakovanim učinkom, ob aktivnih posegih na vseh 

področjih od informiranja do izdatnih izvedbenih programov z znanimi finančnimi spodbudami. 

 

Kljub temu, da so moţni učinki ukrepov racionalne rabe opazni, pa v smislu povečevanja 

zanesljivosti oskrbe ne predstavljajo pomembnejšega dolgoročnega prispevka. Predvidena rast 

odjema namreč ţe pri minimalnih upoštevanih vrednostih v slabih dveh letih preseţe zniţanje 

odjema zaradi ukrepov racionalne rabe tudi ob upoštevanju njihovega najvišjega pričakovanega 

učinka. 

 

2.6.3. Vloga obnovljivih virov v energetiki 

Energetski Svet EU je 15.2.2007 sprejel sklepe za področje obnovljivih virov energije (OVE) ter 

cilje v okviru boja proti klimatskim spremembam. Ti sklepi narekujejo energetsko politiko o 20 

% zniţanju emisij toplogrednih plinov, 20 % zniţanju potrebne primarne energije in povečanju 

deleţa obnovljivih virov energije na 20 % v primarni energiji. Med drugimi cilji je bil podprt 

cilj, da se do leta 2020 v EU pokrije 20 % deleţ porabe iz OVE ter zmanjša poraba električne 

energije v primerjavi z napovedmi do leta 2020.  

 

Tako se do leta 2020 ocenjuje potencial malih HE kot dodatnih 135 GWh električne energije. 

Glede na pokritost Slovenije z gozdom se zdi izkoriščanje biomase za proizvodnjo električne 

energije primerno, vendar pa bo potrebno zagotoviti tudi vso pripadajočo infrastrukturo ter 

primerno gorivo po ustrezni ceni. Leta 2020 ocenjujemo letno proizvodnjo 110 GWh električne 

energije iz lesne biomase, 150 GWh iz bioodpadkov, 206 GWh iz bioplina ter 800 GWh iz 

vetrnih elektrarn. Ţal so vse tehnologije za pridobivanje električne energije iz OVE precej 

finančno zahtevne. Izjeme so le velike HE. Zato so pri uporabi OVE podane velike finančne 

spodbude. 

 

Trenuten deleţ OVE je majhen in ne prispeva k večji zanesljivosti oskrbe z električno energijo, z 

izjemo hidroelektrarn. Deleţ ostalih OVE, kot so veter, sonce, ipd. je v Sloveniji tako majhen, da 

nima vpliva na občutno izboljšanje zanesljivosti sistema. V Sloveniji rabimo proizvodnje vire, ki 
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proizvajajo več GWh letno, saj proizvodni viri z zmogljivostjo nekaj kWh letno ne prispevajo k 

večji zanesljivosti EES in je nerealno pričakovati, da bi lahko na ta način rešili razkorak med 

potrebami po električni energiji ter pomanjkanjem domačih proizvodnih zmogljivosti. Pri tem je 

potrebno opozoriti na moţnost nasprotnega učinka uporabe vetrnih elektrarn pri zanesljivosti 

oskrbe električne energije, saj vetrne elektrarne predstavljajo nezanesljiv vir električne energije.  

 

Zastavljeni načrti na področju izkoriščanja obnovljivih virov so v zaostanku in jih bo Slovenija v 

prihajajočih letih zelo teţko uresničila. 
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2.7. NOVE PROIZVODNE ZMOGLJIVOSTI 

2.7.1. Cilji in strateške usmeritve do 2030 

Cilji strategije oskrbe Republike Slovenije z električno energijo so (povzeto po ReNEP, [3]): 

- zanesljiva in kakovostna oskrba z električno energijo, 

- uravnoteţena raznolikost uporabe primarnih energetskih virov, 

- ohranjanje obstoječih lokacij za proizvodnjo električne energije, 

- ekonomsko upravičena raba OVE, 

- vzpodbujanje soproizvodnje, 

- promocija in vpeljava novih proizvodnih tehnologij, 

- spodbujanje domače proizvodnje električne energije znotraj dovoljenih mehanizmov in 

- ukrepi, da uvozna odvisnost pri električni energiji ne bo presegla 25% letne porabe. 

 

Slovenija ima glede oskrbe z električno energijo dolgoročno dve moţni strategiji: 

 uvozna strategija, ki jo je potrebno zaradi pomanjkanja proizvodnih zmogljivosti 

izvajati, in 

 oskrbo z lastnimi viri, ki zahteva dolgoročno načrtovanje in dolg čas za izgradnjo novih 

proizvodnih enot ob trenutnem pomanjkanju energije. 

 

Pri obeh strategijah je treba upoštevati nestabilne razmere na evropskem energetskem trgu, kjer 

se cena električne energije stalno povečuje (v primerjavi z letom 2005 se je v letu 2006 

povprečna cena na borzi dvignila za 28 %). Podoben trend se pričakuje tudi v prihodnje zaradi: 

- vse višjih cen energentov na svetovnih trgih, 

- napovedanega zapiranja jedrskih elektrarn, 

- ekološkega omejevanja proizvodnje termoelektrarn in 

- visoke stopnje izkoriščenosti ekonomsko upravičenega hidropotenciala. 

 

Glede na našteto se odpira tudi vprašanje, ali bo v prihodnje v Evropski uniji sploh dovolj 

energije za uvoz, kar je predstavljeno v razdelku 2.10.3. 

 

2.7.2. Nove proizvodne zmogljivosti 

V dolgoročnih načrtih proizvodnih zmogljivosti so poleg revitalizacij agregatov na HE še 

dodatni projekti, ki pa so vsi v fazi predinvesticijskih zasnov, tako da dokončne odločitve o 

investicijah še niso sprejete. Tako je v obravnavanem obdobju 2007-2030 realno pričakovati 

izgradnjo oz. zaustavitev naslednjih proizvodnih enot [10]: 

 TE Šoštanj: dogradnja dveh plinskih turbin k bloku 5, vsaka z inštalirano močjo 42 MW 

na pragu, pričetek obratovanja enega konec leta 2008 in drugega konec leta 2009, skupna 

inštalirana moč bloka 5 bo 399 MW po rekonstrukciji, gradnja v teku; 
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 HE Zlatoličje: Prenova predvideva povečanje skupnega pretoka, s čimer bo usklajena 

pretočna zmogljivost verige elektrarn. Tako se bo inštalirana moč povečala za 24 MW na 

138 MW. Predvideno povprečno letno povečanje proizvedene električne energije bo 

znašalo okrog 45 GWh. Prenovljen objekt naj bi začel obratovati v letu 2009; 

 HE Blanca: Inštalirana moč hidroelektrarne bo 42 MW, letno pa bo v povprečju 

proizvedla okrog 160 GWh električne energije, predviden pričetek obratovanja v letu 

2009, gradnja v teku; 

 ČHE Avče: Črpalna elektrarna Avče bo s svojim obratovanjem (vršno turbinsko 

obratovanje, nočno črpalno obratovanje ter prispevek k sistemskim storitvam) 

pripomogla k večji zanesljivosti oskrbe z električno energijo in pripomogla k 

ekonomičnosti proizvodnje električne energije. ČHE Avče bo v črpalnem reţimu imela 

spremenljivo moč med 121 MW in 175 MW, v proizvodnem reţimu pa spremenljivo 

moč med 80 MW in 178 MW. Pričakuje se, da bo proizvedla v povprečju letno pribliţno 

420 GWh električne energije, za črpanje pa bo porabila pribliţno 550 GWh električne 

energije. Predviden pričetek obratovanja v letu 2009, gradnja v teku; 

 TE-TO Ljubljana: rekonstrukcija bloka 2, predvideno povečanje moči iz 29 MW 

inštalirane moči na pragu na 50 MW in načrtovana izgradnja plinskega agregata moči 70 

MW leta 2009. Povečanje skupne moči na 204 MW; 

 NE Krško: predvideno povečanje moči za 40 MW zaradi remonta generatorja leta 2009; 

 TE Šoštanj: izgradnja bloka 6 do leta 2012, načrtovane inštalirane moči 550 MW in 

zaustavitev blokov 1, 2, 3 pred začetkom gradnje bloka 6. Z izgradnjo bloka 6 bo blok 4 

prešel v strateško rezervo. Projekt je v fazi načrtovanja; 

 TE Brestanica: zaustavitev starih plinskih in parnih blokov, predvideno leta 2012, 

zmanjšanje skupne moči na 228 MW; 

 HE Krško: Inštalirana moč bo 40 MW, pričakovana letna proizvodnja pa okrog 149 GWh 

električne energije. Predviden pričetek obratovanja v letu 2013, projekt je v fazi 

načrtovanja; 

 TE Trbovlje: Izgradnja 200 MW plinskega bloka, pričakovana letna proizvodnja 

električne energije bo 1035 GWh. Predvidena izgradnja leta 2015, projekt je v fazi 

načrtovanja. Ob tem bo sledila zaustavitev starih plinskih blokov; 

 TE Trbovlje: zaustavitev bloka 4, zmanjšanje moči za 105 MW. Skupna moč TE Trbovlje 

se bo spremenila na 200 MW, predvideno leta 2016, projekt je v fazi načrtovanja; 

 ČHE Kozjak: Inštalirana moč črpalne elektrarne bo 400 MW v turbinskem in črpalnem 

reţimu. Pričakovana povprečna letna proizvodnja električne energije bo 860 GWh, za 

črpanje pa bo porabila pribliţno 1075 GWh. Predviden pričetek obratovanja leta 2016, 

projekt je v fazi načrtovanja; 

 HE Breţice: Inštalirana moč bo 41 MW, pričakovana povprečna letna proizvodnja 

električne energije pa bo okrog 161 GWh. Predviden pričetek obratovanja leta 2016, 

projekt je v fazi načrtovanja; 
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 HE Učja: Inštalirana moč bo 24 MW, predviden pričetek obratovanja leta 2016, projekt je 

v fazi načrtovanja; 

 HE Formin: Povečanje skupnega pretoka, s čimer se bo povečala moč za 10 MW na 126 

MW, predvidena povprečna letna proizvodnja električne energija pa za 32 GWh. 

Prenovljen objekt naj bi začel z obratovanjem v letu 2016; 

 HE Mokrice: Inštalirana moč bo 31 MW, letno pa bo v povprečju proizvedla okrog 135 

GWh električne energije. Predviden pričetek obratovanja v letu 2018, projekt je v fazi 

načrtovanja. 

 

Upoštevali smo tudi naslednje proizvodne enote, ki so v fazi načrtovanja, vendar je njihova 

izgradnja vpršljiva zaradi moţnega nasprotovanja javnosti zaradi naravovarstvene zaskrbljenosti: 

 VE Volovja reber: 29 MW, predvidena letna proizvodnja 51 GWh električne energije. 

Predviden pričetek obratovanja v letu 2009, projekt je v fazi načrtovanja; 

 VE Divača: 40 MW, predvidena letna proizvodnja 70 GWh električne energije. 

Predviden pričetek obratovanja v letu 2012, projekt je v fazi načrtovanja; 

 NE Krško: izgradnja drugega bloka NEK (JEK 2), predvidena inštalirana moč JEK 2 

okrog 1000 MW, letna pričakovana proizvodnja pa bo okrog 8000 GWh. Predviden 

pričetek obratovanja leta 2019, projekt je v fazi načrtovanja. 

 

Zgoraj naštete investicije oz. zaustavitve proizvodnih enot podamo v Tab. 2.13, kjer so z modro 

označene proizvodne enote, katere izgradnja je vprašljiva. Glede na leto 2006 se bo z izgradnjo 

vseh zgoraj naštetih elektrarn v letu 2030 celotna inštalirana moč hidroelektrarn povečala za 

24,53 %, za termoelektrarne bo povečanje enako 24,52 % rasti, za nuklearne elektrarne pa za 

148,56 %. 

 

Pri oceni dolgoročne zanesljivosti oskrbe z električno energijo smo uporabili dva moţna 

scenarija izgradnje proizvodnih enot: 

 prvi scenarij upošteva vse zgoraj podane investicije, 

 drugi scenarij pa predvideva, da JEK 2 v obravnavanem obdobju ne bo zgrajen, torej 

upošteva vse zgoraj podane investicije z izjemo JEK 2. 
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Tab. 2.13: Izgradnja oz. zaustavitev proizvodnih enot do leta 2030. 

 Sprememba proizvodnih zmogljivosti 

Sprememba inšt. 

moči (MW)
6
 

Sprememba letne proizv. el. 

energije (GWh)
 7
 

    
2007    
    
2008    
    
2009    
 TE Šoštanj (dogradnja plinske turbine k bloku 5) + 42 + 300 

 HE Zlatoličje (povečanje skupnega pretoka) + 24 + 45 

 HE Blanca (izgradnja HE Blanca) + 42 + 160 

 ČHE Avče (izgradnja ČHE Avče) +/− 180 − 100 

 VE Volovja reber (izgradnja VE Volovja reber) + 29 + 51 

 TE-TOL (prenova bloka 2, izgradnja plinskega agregata) + 91 + 260 

 NE Krško (remont generatorja, povečanje moči) + 40 + 1508 

    
2010    

 TE Šoštanj (dogradnja plinske turbine k bloku 5) + 42 + 300 

    
2011    
    
2012    
 TE Šoštanj (izgradnja bloka TEŠ 6) + 550 + 3800 

 TE Šoštanj (zaustavitev blokov TEŠ 1, 2, 3) − 119 − 340 

 TE Šoštanj (prehod bloka TEŠ 4 v rezervo) − 248 − 1600 

 TE Brestanica (zaustavitev starih plinskih in parnih blokov) − 84 Zanemarljivo 

 VE Divača (izgradnja VE Divača) + 40 + 70 

    
2013    

 HE Krško (izgradnja HE Krško) + 40 + 149 

    
2014       
    
2015       
 TE Trbovlje (izgradnja plinskega bloka) + 200 + 1035 

 TE Trbovlje (zaustavitev starih plinskih blokov) − 60 Zanemarljivo 

    
2016       
 TE Trbovlje (zaustavitev bloka TET 4) − 105 − 630 

 ČHE Kozjak (izgradnja ČHE Kozjak) +/− 400 − 200 

 HE Breţice (izgradnja HE Breţice) + 41 + 161 

 HE Učja (izgradnja HE Učja) + 24 + 35 

 HE Formin (povečanje skupnega pretoka) + 10 + 32 

    
2017       
    
2018       
 HE Mokrice (izgradnja HE Mokrice) + 31 + 135 

    
2019       
 JEK 2 (izgradnja drugega bloka NEK) + 1000 + 8000 

 

 

                                                 
6 Ocenjene vrednosti spremembe inštalirane moči 
7 Ocenjene vrednosti spremembe proizvodnje električne energije 
8 Skupno povečanje proizvodnje električne energije je 300 GWh. 
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2.8. OCENA ZADOSTNOSTI PROIZVODNIH ZMOGLJIVOSTI ZA 

PRIHODNJE OBDOBJE 

Ocenjevanje zadostnosti proizvodnih zmogljivosti za prihodnje obdobje je izvedeno po enakih 

metodologijah kot za preteklo obdobje (razdelek 2.5). Uporabo razpršene proizvodnje, uporaba 

OVE in vpliv ukrepov racionalne rabe električne energije se je upoštevala pri samih uporabljenih 

scenarijih napovedi porabe, kjer se del odjema končnih prebivalcev pokriva razpršena 

proizvodnja, kar se odraţa kot zniţanje porabe. 

 

2.8.1. Elektroenergetska bilanca 

Sl. 2.13 prikazuje bilanco električne energije v obdobju od leta 2000 do 2030. Podatki o 

proizvodnji in porabi električne energije do leta 2007 izhajajo iz razdelka 2.5. Za prihodnje 

obdobje pa veljajo napovedi porabe po scenarijih rasti podanih v razdelku 2.6.1. Krivulja 

proizvodnje za prihodnje obdobje upošteva: 

- proizvodnjo na nivoju prenosnega omreţja v letu 2007 (delno), 

- proizvodnja HE pri 50 % hidrologiji rek, 

- podatki o načrtovanih predvidenih remontih, ocenjenih na podlagi običajnih ciklusov 

remontov posameznih agregatov, 

- scenarija za predvidene investicije v proizvodne zmogljivosti, ki ju navaja razdelek 2.7.2. 

 

 

Sl. 2.13: Predvidena bilanca električne energije v slovenskem EES za obdobje 2000-2030. 
Vir: ELES, [9], [10], popravljeno izhodišče bilance glede na dejansko porabo v letu 2007, zaustavitev elektrolize B v Kidričevem v letu. 
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Glede na predviden trend rasti porabe in pričakovanih investicij v nove proizvodne zmogljivosti, 

bo RS v prihodnosti močno odvisna od uvoza električne energije. Z izgradnjo JEK 2 bo domača 

proizvodnja pokrila vse scenarije rasti porabe le v obdobju 2019 – 2026, od 2026 naprej, pa ne 

bo zmoţna pokrivati scenarija najvišje rasti porabe. Pri drugem scenariju razvoja proizvodnih 

zmogljivosti, kjer ne upoštevamo izgradnje JEK 2, bo potrebno uvaţati električno energijo za vse 

scenarije rasti porabe za celotno obdobje 2007 - 2030. 

 

Primanjkljaj električne energije bo v naslednjih nekaj letih zahteval povečano potrebo po uvozu, 

če bodo investicije v nove proizvodnje vire zastale. Zaradi tehničnih omejitev in nevarnosti 

preobremenitve čezmejnih povezav bi se sigurnost obratovanja slovenskega EES močno 

poslabšala. Rešitev bi bila izgradnja novih interkonekcijskih vodov ob predpostavki, da bodo v 

interkonekciji obstajali ustrezni viški energije. Problematiko podrobneje opisuje poglavje 2.10. 

 

2.8.2. Bilanca moči - razmerje med inštalirano močjo elektrarn in 

konico odjema 

Sl. 2.14 prikazuje razmerje med inštalirano močjo in napovedano konico v slovenskem EES v 

letih med 1990 in 2030 za prvi scenarij (izgradnja JEK 2). Razmerje med inštalirano močjo in 

konico odjema se pribliţuje vrednosti 1,3 do leta 2006, kar opozarja na nezadostnost domačih 

virov. Zaradi izklopa elektrolize B v Kidričevem se je konica odjema v letu 2007 zmanjšala, s 

čimer se razmerje v naslednjih letih izboljša. Z načrtovanimi izgradnjami proizvodnih 

zmogljivosti med leti 2009 in 2018 razmerje dosega zadovoljive vrednosti za vse scenarije rasti 

porabe. S pričetkom obratovanja JEK 2 v letu 2019 pa se to razmerje močno poveča na okvirno 

vrednost 1,9. Ker po letu 2019 še ni predvidenih novih domačih proizvodnih zmogljivosti, se 

razmerje med inštalirano močjo in konico odjema začne ponovno upadati proti zadovoljivim 

vrednostim 1,5 - 1,8 za različne scenarije rasti porabe. 

 

Sl. 2.15 prikazuje razmerje med inštalirano močjo in napovedano konico za scenarij, ki ne 

predvideva izgradnje JEK 2. Razmere so po letu 2019 občutno slabše, kjer se razmerje pri 

scenarijema višje rasti pribliţuje nezadostni vrednosti okvirno 1,3, pri scenarijema niţje rasti 

porabe pa razmerje dosega še zadostne vrednosti okvirno 1,45. 
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Sl. 2.14: Razmerje med inštalirano močjo in napovedano konico v obdobju 1990 – 2030 z 

izgradnjo JEK 2. 
Vir: ELES, [10] za scenarij proizvodnih zmogljivosti. 

 

 

Sl. 2.15: Razmerje med inštalirano močjo in napovedano konico v obdobju 1990 – 2030 brez 

izgradnje JEK 2. 
Vir: ELES, [10] za scenarij proizvodnih zmogljivosti. 
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2.8.3. Bilanca moči po metodologiji UCTE 

Razdelek 2.3.3 predstavlja metodologijo UCTE. Rezultati v nadaljevanju veljajo za obdobje 

2007 – 2030, in sicer za leta 2010, 2013, 2015, 2020, 2025 in 2030, Izračun upošteva podatke iz 

UCTE System Adequacy Forecast 2008 – 2020, [86], in sicer za prvo sredo v januarju in juliju 

ob 11.00 uri. Scenarij A upošteva vse predvidene investicije v proizvodne zmogljivosti v 

razdelku 2.7.2, scenarij B pa izvzema izgradnjo JEK 2. 

 

Tab. 2.14 velja za oba scenarija predvidenih investicij, saj se zagon JEK 2 predvideva šele v letu 

2019. 

 

Tab. 2.14: Bilanca moči za leta 2010, 2013 in 2015 po podatkih UCTE. 

Moč v GW 
2010 2013 2015 

Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. 

Inštalirana moč (a) 3,299 3,299 3,478 3,478 3,619 3,619 

Nerazpoloţljiva moč (b) 0,695 0,675 0,875 0,965 0,875 0,965 

Razpoloţljiva moč (c=a-b) 2,604 2,624 2,603 2,513 2,744 2,654 

Referenčni odjem (d) 2,179 1,950 2,361 2,240 2,463 2,350 

Upravljanje z odjemom (e) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Preostala moč brez izmenjav (f=c-d+e) 0,425 0,674 0,224 0,273 0,281 0,304 

Rezervna zmogljivost (10 % inšt. moči) (g) 0,330 0,330 0,348 0,348 0,362 0,362 

Raz. med ref. odjem. in mesečno konico (h) 0,150 0,100 0,150 0,100 0,150 0,100 

Referenčna meja zadostnosti (i=g+h) 0,480 0,430 0,498 0,448 0,512 0,462 

Preostala meja brez izmenjav 

(končna ocena zadostnosti) (j=f-i) 
-0,055 0,244 -0,256 -0,175 -0.231 -0.158 

Interkonekcijska prenosna zmogljivost 

Uvozna zmogljivost 1,71 1,67 4,2 4,2 5,2 5,2 

Izvozna zmogljivost 1,98 1,88 4,2 4,2 5,2 5,2 
* ... pozitivne vrednosti predstavljajo uvoz 

Vir: [10] za inštalirane moči, ostalo [66], [67], [86]. 

 

Tab. 2.15 podaja bilance moči za leta 2020, 2025 in 2030 za scenarij z izgradnjo JEK 2.  
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Tab. 2.15: Bilanca moči za leta 2020, 2025 in 2030 po podatkih UCTE z izgradnjo JEK 2. 

Moč v GW 
2020 2025 2030 

Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. 

Inštalirana moč (a) 5,020 5,020 5,020 5,020 5,020 5,020 

Nerazpoloţljiva moč (b) 1,480 1,220 1,480 1,220 1,480 1,220 

Razpoloţljiva moč (c=a-b) 3,540 3,800 3,540 3,800 3,540 3,800 

Referenčni odjem (d) 2,650 2,620 2,805 2,816 3,013 3,084 

Upravljanje z odjemom (e) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Preostala moč brez izmenjav (f=c-d+e) 0,890 1,180 0,735 0,984 0,527 0,716 

Rezervna zmogljivost (10 % inšt. moči) (g) 0,502 0,502 0,502 0,502 0,502 0,502 

Raz. med ref. odjem. in mesečno konico (h) 0,150 0,100 0,150 0,100 0,150 0,100 

Referenčna meja zadostnosti (i=g+h) 0,652 0,602 0,652 0,602 0,652 0,602 

Preostala meja brez izmenjav 

(končna ocena zadostnosti) (j=f-i) 
0,238 0,578 0,083 0,382 -0,125 0,114 

Interkonekcijska prenosna zmogljivost 

Uvozna zmogljivost 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 

Izvozna zmogljivost 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 
* ... pozitivne vrednosti predstavljajo uvoz 

Vir: [10] za inštalirane moči, ostalo [66], [67], [86]. 

 

Tab. 2.16 podaja bilanco moči za leta 2020, 2025 in 2030 za scenarij izgradnje predvidenih 

investicij brez izgradnje JEK 2. 

 

Tab. 2.16: Bilanca moči za leta 2020, 2025 in 2030 po podatkih UCTE brez izgradnje JEK 2. 

Moč v GW 
2020 2025 2030 

Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. 

Inštalirana moč (a) 4,020 4,020 4,020 4,020 4,020 4,020 

Nerazpoloţljiva moč (b) 1,480 1,220 1,480 1,220 1,480 1,220 

Razpoloţljiva moč (c=a-b) 2,540 2,800 2,540 2,800 2,540 2,800 

Referenčni odjem (d) 2,650 2,620 2,650 2,620 3,013 3,084 

Upravljanje z odjemom (e) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Preostala moč brez izmenjav (f=c-d+e) -0,110 0,180 -0,110 0,180 -0,473 -0,284 

Rezervna zmogljivost (10 % inšt. moči) (g) 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 

Raz. med ref. odjem. in mesečno konico (h) 0,150 0,100 0,150 0,100 0,150 0,100 

Referenčna meja zadostnosti (i=g+h) 0,552 0,502 0,552 0,502 0,552 0,502 

Preostala meja brez izmenjav 

(končna ocena zadostnosti) (j=f-i) 
-0,662 -0,322 -0,662 -0,322 -1,025 -0,786 

Interkonekcijska prenosna zmogljivost 

Uvozna zmogljivost 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 

Izvozna zmogljivost 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 
* ... pozitivne vrednosti predstavljajo uvoz 

Vir: [10] za inštalirane moči, ostalo [66], [67], [86]. 

 

Rezultati kaţejo, da bodo z JEK 2 domače proizvodne zmogljivosti zadovoljive, z izjemo v letu 

2030, kjer preostala meja brez izmenjav doseţe negativno vrednost. Zadostnost domačih 

proizvodnih zmogljivosti bo brez izgradnje JEK 2 nezadovoljiva, saj preostala meja brez 

izmenjav dosega negativno vrednost v celotnem obravnavanem obdobju. Potreben bo torej uvoz 

električne energije, kar čezmejne povezave omogočajo (glej uvozno zmogljivost). 
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2.8.4. Izračun kazalca LOLE 

Izračun kazalca LOLE poteka po metodologiji v razdelku 2.3.4., pri čemer se upošteva: 

 obravnavane scenarije rasti porabe, podane v 2.6.1., 

 obstoječe proizvodnje enote iz poglavja 2.4. in scenarija izgradnje novih proizvodnih 

enot, podana v poglavja 2.7.2., 

 ocena povprečnih pričakovanih razpoloţljivosti na podlagi podatkov v Tab. 2.7 in 

 proizvodnja hidroelektrarn pri treh tipičnih hidrologijah rek 

 predvidenih razpoloţljivosti proizvodnih zmogljivosti novih enot. 

 

2.8.4.1. Analiza scenarija z izgradnjo drugega bloka NEK 

Sl. 2.16 do Sl. 2.19 prikazujejo izsek kazalcev LOLE za leta 2010, 2015, 2020, 2025 in 2030 za 

prvi scenarij, z upoštevanjem predvidene investicije izgradnje drugega bloka NEK, za štiri 

različne scenarije porabe iz razdelka 2.6.1. Razdelek 6 v prilogi, Sl. 6.1 do Sl. 6.4, podaja celoten 

pregled kazalcev LOLE. 

 

 

Sl. 2.16: Kazalec LOLE po scenariju S05 – VZ v odvisnosti od uvoza (izsek), z izgradnjo JEK 2. 
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Sl. 2.17: Kazalec LOLE po scenariju S05 – VI v odvisnosti od uvoza (izsek), z izgradnjo JEK 2. 

 

 

Sl. 2.18: Kazalec LOLE po scenariju S05 – NZ v odvisnosti od uvoza (izsek), z izgradnjo JEK 2. 
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Sl. 2.19: Kazalec LOLE po scenariju S05 – NI v odvisnosti od uvoza (izsek), z izgradnjo JEK 2. 

 

Z upoštevanjem izgradnje JEK 2 se kazalec LOLE izboljša. Scenarija višjega gospodarskega 

razvoja kaţeta na potrebno okvirno uvozno odvisnost 1050 MW za scenarij S05-VZ, oz. 850 

MW za scenarij S05-VI v letu 2030 za doseganje zadostne vrednosti kazalca LOLE 10 ur/leto. 

Scenarija niţjega gospodarskega razvoja kaţeta na potrebno uvozno odvisnost do okvirno 700 

MW za scenarij S05-NZ, oz. 550 MW za scenarij S05-NI za doseganje ustrezne vrednosti 

kazalca LOLE leta 2030. 

 

2.8.4.2. Analiza scenarija brez izgradnje drugega bloka NEK 

Sl. 2.20 do Sl. 2.23 prikazujejo izsek kazalcev LOLE za leta 2010, 2015, 2020, 2025 in 2030 za 

scenarij, ki ne predvideva izgradnje JEK 2, za štiri različne scenarije porabe iz razdelka 2.7.1. 

Razdelek 6 v prilogi, Sl. 6.5 do Sl. 6.8, podaja celoten pregled kazalcev LOLE. 
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Sl. 2.20: Kazalec LOLE po scen S05 – VZ v odvisnosti od uvoza (izsek), brez izgradnje JEK 2. 
 

 

Sl. 2.21: Kazalec LOLE po scen. S05 – VI v odvisnosti od uvoza (izsek), brez izgradnje JEK 2. 
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Sl. 2.22: Kazalec LOLE po scen S05 – NZ v odvisnosti od uvoza (izsek), brez izgradnje JEK 2. 
 

 

Sl. 2.23: Kazalec LOLE po scen S05 – NI v odvisnosti od uvoza (izsek), brez izgradnje JEK 2. 
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Ob izostali izgradnji JEK 2 rezultati izračuna kazalca LOLE kaţejo na uvozno odvisnost nad 

1650 MW za scenarij S05-VZ, oz. 1450 za scenarij S05-VI ter okvirno 1300 MW za scenarij 

S05-NZ, oz. 1100 MW za scenarij S05-NI za doseganje zadovoljive vrednosti 10 ur/leto kazalca 

LOLE v letu 2030. 

 

2.8.5. Sklep 

Ob upoštevanju izgradnje JEK 2 bo domača proizvodnja električne energije pokrila vse scenarije 

rasti porabe le med letoma 2019 in 2026. Bilanca moči po metodologiji UCTE kaţe na 

zadovoljivo zadostnost domačih proizvodnih zmogljivosti, z izjemo v letu 2030. 

 

Izračuni kazalca LOLE kaţejo, da bo za scenarija višjega gospodarskega razvoja potrebna 

uvozna odvisnost od 850 MW do 1050 MW v letu 2030 za doseganje zadostne vrednosti kazalca 

LOLE 10 ur/leto. Scenarija niţjega gospodarskega razvoja kaţeta na potrebno uvozno odvisnost 

od 550 MW do 700 MW za doseganje ustrezne vrednosti kazalca LOLE leta 2030. 

 

Ob izostali izgradnji JEK 2 domača proizvodnja ne bo pokrila nobenega od scenarijev rasti 

porabe v obravnavanem obdobju. Bilanca moči po UCTE metodologiji bo brez izgradnje JEK 2 

nezadovoljiva, saj preostala meja brez izmenjav dosega negativno vrednost v celotnem obdobju. 

Potreben bo uvoz električne energije, kar čezmejne povezave omogočajo. 

 

Izračuni kazalca LOLE kaţejo na uvozno odvisnost od 1450 MW do 1650 MW za scenarija 

višjega gospodarskega razvoja, oz. od 1100 MW do 1300 MW za scenarija niţjega 

gospodarskega razvoja za doseganje zadovoljive vrednosti kazalca LOLE v letu 2030. 
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2.9. OCENA ZADOSTNOSTI PRENOSNIH ZMOGLJIVOSTI ZA 

PRIHODNJE OBDOBJE 

Ocenjevanje zadostnosti prenosnih zmogljivosti za prihodnje obdobje je izvedeno z uporabo 

sigurnostne analize, podane v razdelku 2.3.5. 

 

2.9.1. Načrtovane ojačitve slovenskega prenosnega omreţja 

Ojačitve omreţja so bistvene, saj se pretoki po interkonekciji UCTE povečujejo. Do leta 2012 se 

v Sloveniji načrtuje izgradnja naslednjih interkonekcij na VN nivoju [10]: 

 400 kV vod Okroglo – Udine, povezava z Italijo (do leta 2011); 

 2x 400 kV vod Cirkovce – Pince, s povezavo proti Madţarski oz. Hrvaški in RTP 

400/110kV Cirkovce (do leta 2011); 

 2 × 110 kV vod Murska Sobota – Mačkovci (leta 2008); 

 110 kV kablovod Pekre – Melje (leta 2008); 

 110 kV kablovod Šiška – Litostroj (leta 2008); 

 110 kV vod Kleče – Litostroj (leta 2008-2009); 

 2 × 110 kV vod Grosuplje – Trebnje (leta 2008-2010); 

 110 kV vod Potoška vas – Trbovlje (Vodenska) (leta 2008-2010); 

 110 kV vod Hrastnik – Trbovlje (Vodenska) (leta 2009-2010); 

 110 kV vod Bršljin – Gotna vas (leta 2009-2010); 

 2 × 110 kV vod Murska Sobota – Lendava (leta 2009); 

 2 × 400 kV vod Beričevo – Krško, (leta 2009); 

 vgradnja prečnega transformatorja 400/400 kV v RTP Divača, (do leta 2012); 

 2 × 110 kV vod Polje – Vič (leta 2009-2011); 

 110 kV vod Ţelezniki – Bohinj (leta 2010); 

 2 × 110 kV vod Lenart – Radenci (leta 2010); 

 110 kV vod Maribor – Murska Sobota (leta 2010-2012); 

 vključitev RTP 110/20 kV Ptuj breg v 110 kV omreţje (leta 2011); 

 110 kV vod/kablovod Jesenice – Kranjska Gora (leta 2011); 

 110 kV vod Kobarid – Ţaga (leta 2011); 

 110 kV vod Beričevo – Trbovlje (leta 2011). 

 

Sistemski operater prenosnega omreţja ELES še ni podal časovnega okvira za prehod 220 kV 

omreţja na 400 kV napetostni nivo, vendar se prehod načrtuje. 

 

Z novimi investicijami se bo prenosna zmogljivost slovenskega EES povečala, zato bo sistem 

sposoben zanesljivo prenesti okoli 2150 MW, njegova prepustnost v normalnem obratovanju pa 

naj bi bila 3200 MW, [9]. Za nadzor in regulacijo pretokov moči na meji z Italijo pa je v RTP 

Divača načrtovana vgradnja 400 kV transformatorja s prečno regulacijo, s katerim bo 
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zagotovljena ustrezna stopnja zanesljivosti obratovanja slovenskega prenosnega sistema, ki jo 

narekujejo tudi pravila obratovanja v okviru UCTE. Izostale investicije v omreţje bi ogrozila 

zanesljivost obratovanja domačega in tujih EES. 

 

2.9.2. Izračun sigurnostnega kazalca 

Izračun sigurnostnega kazalca preobremenitev vodov poteka po metodologiji v razdelku 2.3.5., 

pri čemer se upošteva: 

 obravnavane scenarije rasti porabe, podane v 2.6.1., 

 obstoječe proizvodne enote iz poglavja 2.5 in scenarija investicij v nove proizvodnje 

enote iz razdelka 2.7.2., 

 načrtovane ojačitve slovenskega EES iz razdelka 2.9.1., 

 pričakovanih obremenitev v sosednjih sistemih, podanih v 2.10.3. in 

 sigurnostne uteţi, izbrane na podlagi empiričnega opazovanja obratovanja slovenskega 

EES. 

 

Izračun sigurnostnega kazalca temelji na karakterističnem posnetku slovenskega EES ter 

zunanjih vozlišč. Posnetek opisuje tipično obratovalno stanje za zimski čas ob dopoldanski 

konici, torej gre za stanje z veliko obremenitvijo. 

 

Sl. 2.24 prikazuje kazalec preobremenitve slovenskega VN omreţja za obdobje 2007 – 2030 za 

prvi scenarij predvidenih investicij v nove proizvodnje enote, torej z upoštevanjem izgradnje 

drugega bloka NEK. 

 

Sl. 2.25 prikazuje kazalec preobremenitve za drugi scenarij predvidenih investicij, ki ne 

predvideva izgradnje drugega bloka NEK. 

 

Celoten pregled sigurnostnih kazalcev za notranje slovenske 400 kV povezave za scenarija 

predvidenih investicij za vse štiri scenarije rasti porabe je podan v prilogi, razdelek 6. Sl. 6.9 do 

Sl. 6.12 podajajo pregled kazalcev za prvi scenarij predvidenih investicij (izgradnja NEK 2). Sl. 

6.13 do Sl. 6.16 veljajo za drugi scenarij predvidenih investicij (brez izgradnje NEK 2). 
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Sl. 2.24: Sigurnostni kazalec preobremenitve vodov za obdobje 2007 – 2030, z izgradnjo NEK 2. 

 

 

Sl. 2.25: Sig. kazalec preobremenitve vodov za obdobje 2007 – 2030, brez izgradnje NEK 2. 

 

Rezultati izračunov sigurnostnih kazalcev kaţejo na zadostno prenosno zmogljivost omreţja, saj 

se kazalci ne pribliţajo vrednosti 0 za scenarija predvidenih investicij v nove proizvodne enote. 

Z investicijami v nove prenosne in proizvodnje objekte, načrtovane do leta 2012 se sigurnostni 

kazalec sistema izboljša za okvirno vrednost 0,3. Sigurnostni kazalci preobremenitve 400 kV 

vodov, Sl. 6.9 do Sl. 6.16 kaţejo da je omreţje dovolj močno, saj se kazalci ne pribliţujejo 

vrednostim proti 0, ne glede na scenarije rasti porabe in scenarija predvidenih investicij. V 
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primeru izgradnje drugega bloka NEK, sigurnostni kazalci preobremenitve 400 kV vodov 

dosegajo vrednosti od 0,45 do 0,5, v primeru izostale gradnje drugega bloka NEK pa dosegajo 

vrednosti od 0,4 do 0,5. 

 

2.9.3. Sklep 

Rezultati kaţejo na zadostno prenosno zmogljivost omreţja, saj dosegajo sigurnostni kazalci 

vrednosti od 0,73 do 0,80 in se ne pribliţajo vrednosti 0 za oba scenarija načrtovanih 

proizvodnih enot. Močan vpliv na sigurnostni kazalec ima načrtovan drugi blok NEK, s katero se 

čezmejne in nekatere notranje povezave razbremenijo. S pričakovanim prehodom 220 kV 

omreţja na 400 kV napetostni nivo, se bodo kazalci še dodatno izboljšali. 
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2.10. OCENA MOŢNOSTI UVOZA ELEKTRIČNE ENERGIJE 

Uvoz električne energije potrebuje zadostne prenosne zmogljivosti domačega in tujih EES ter 

preseţke energije v tujini. Razdelki v nadaljevanju obravnavajo problema ločeno. 

 

2.10.1. Prenosna zmogljivost 

ETSO (European Transmission System Operators) je novembra 1999 definiral v [20] in [21] 

metodologijo za določitev razpoloţljivih prenosnih zmogljivosti med članicami, pri čemer je 

bistvena neto prenosna zmogljivost, NTC (angl. Net Transfer Capacity) ki predstavlja vrednost 

maksimalne mogoče komercialne izmenjave med dvema sosednjima EES ob upoštevanju vseh 

kriterijev zanesljivega in varnega obratovanja obeh omreţij. NTC se določajo na podlagi 

veljavne ETSO metodologije dvakrat letno za zimsko in za poletno sezono. 

 

Vrednosti NTC se izračunajo na podlagi tehničnih omejitev fizičnih pretokov moči na vodih 

(angl. Total Transfer Capacity, TTC) in prenosne rezerve, določene glede na ocenjene 

negotovosti izračunov pretokov moči, nepopolnih informacij o sistemu in trţnih izmenjavah in 

nepričakovanih dogodkov (angl. Transmission Reliability Margin, TRM). Vrednosti TRM določi 

vsak SOPO zase, glede na pretekle izkušnje ali pa z uporabo statističnih metod. Zaradi tega ni 

skupnih pravil za določitve vrednosti NTC. Pri določitvi vrednosti NTC se upoštevajo prenosne 

zmogljivosti v notranjosti EES, zato so na nekaterih mejah te vrednosti nizke, saj jih kljub 

velikim čezmejnim prenosnim zmogljivostim omejuje šibko notranje omreţje. Vrednost NBC 

uskladita sosednja SOPO za posamezne vode. 

 

2.10.2. Interkonekcijske zmogljivosti med slovenskim in sosednjimi 

EES 

Slovenski EES se povezuje s sosednjimi sistemi na vseh treh napetostnih nivojih z naslednjimi 

povezavami: 

 Avstrija: 

- 2 × 400 kV vod Maribor – Kainachtal, 

- 220 kV vod Podlog – Obersielach, 

 Hrvaška: 

- 2 × 400 kV vod Krško – Tumbri, 

- 400 kV vod Divača – Melina, 

- 200 kV vod Cirkovce – Ţerjavinec, 

- 200 kV vod Divača – Pehlin, 

- 110 kV vod Koper – Buje, 

- 110 kV vod Formin - Nedeljanec, 
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- 110 kV Ilirska Bistrica – Matulji, 

 Italija: 

- 400 kV vod Divača – Redipuglia, 

- 220 kV vod Divača – Padriciano. 

 

ELES je objavil [79] najvišje vrednosti NTC za leto 2007 po posameznih mejah in smereh 

prenosa: 

Tab. 2.17: Najvišje vrednosti NTC na mejah slovenskega EES za leto 2007 

Iz države V državo NTC (MW) 

Avstrija Slovenija 300 (pas) + 300 (vršno) 

Italija Slovenija 

73(1) / 73(2) (od 0:00 ure do 7:00 ure) 

60(1) / 73(2) (od 07:00 ure do 23:00 ure) 

73(1) / 73(2) (od 23:00 ure do 24:00 ure) 

Hrvaška Slovenija 1000 (pas) 

Slovenija Avstrija 350 (pas) + 300 (vršno) 

Slovenija Italija 

310(1) / 310(2) (od 0:00 ure do 7:00 ure) 

330(1) / 300(2) (od 07:00 ure do 23:00 ure) 

310(1) / 310(2) (od 23:00 ure do 24:00 ure) 

Slovenija Hrvaška 1000 (pas) 

 
∑ V Slovenijo 1360 / 1373 (pas) + 300 (vršno) 

∑ Iz Slovenije 1650 / 1660 / 1680 (pas) + 300 (vršno) 

              * maksimalna vrednost NTC-jev se spreminjajo glede na sezono 

              (1) velja za Pon., Tor., Sre., Čet., Pet., Sob. 

              (2) velja za Ned. in praznike 

Vir: ELES, [79] 

 

Slovenija je glede na svojo velikost odjema in proizvodnje dobro povezana s sosednjimi sistemi, 

vendar je realna moţnost komercialnih izmenjav energije močno omejena zaradi zamašitev v 

notranjih omreţij sosednjih drţav. Po podatkih UCTE [85] se v sosednjih EES načrtuje izgradnja 

naslednjih interkonekcijskih vodov: 

 400 kV vod Slavetice (CZ) – Durnrhor (AT) (leta 2008); 

 2 × 400 kV vod Ernestinovo (HR) – Pecs (HU) (leta 2008); 

 2 × 400 kV vod Békéscsaba (HU) – Nadab (RO) (leta 2008); 

 400 kV vod Sombor (SRB) – Pecs (HU) (leta 2010); 

 400 kV vod Thaur (AT) – Bressanone-Brenner (IT) (leta 2015 – 2020); 

 380 kV vod Dunaj/Südost (AT) - Gÿor (HU) (do leta 2020); 

 220 kV vod Nauders (AT) - Curon / Glorenza (IT) (do leta 2020); 

 380 kV vod Lienz (AT) - Cordignano (IT) (do leta 2020); 

 380 kV vod Udine/Sandigro (IT) - Lienz (AT) (do leta 2020). 
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Z izgradnjo načrtovanih interkonekcijskih povezav je pričakovano povečanje vrednosti NTC na 

mejah. 

 

2.10.3. Razpoloţljivost električne energije v drugih sistemih 

Pri načrtovanju moţnosti uvoza bo glede na energetske bilance drţav interkonekcije UCTE ţe v 

srednjeročnem obdobju razpoloţljivost viškov energije pomembnejši dejavnik kot 

razpoloţljivost prenosnih zmogljivosti. 

 

Odstopanje med predvideno proizvodnjo in napovedano porabo v Sloveniji prikazuje Sl. 2.13 v 

razdelku 2.8.1. Rezultati kaţejo vse večjo porabo električne energije, ki povzroča primanjkljaj 

energije, ki se mora pokriti z energijo iz drugih sistemov, vendar je treba oceniti, ali so viški 

električne energije v sosednjih sistemih sploh na razpolago. 

 

Tab. 2.18 prikazuje proizvodnjo, porabo in primanjkljaj oz. višek električne energije v TWh za 

posamezne članice interkonekcije UCTE v letih 2005 in 2006 [64]. Pozitivna vrednost 

predstavlja višek električne energije, negativna pa primanjkljaj. Za laţji pregled stanja so drţave 

s primanjkljaji električne energije označene osenčeno. 
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Tab. 2.18: Proizvodnja, poraba in razlika med uvozom in izvozom v TWh 

Država 

 

2005 

 

2006 

Proizvodnja Poraba 
Višek / 

Primanjkljaj 
Proizvodnja Poraba 

Višek / 

Primanjkljaj 

AT 57,792 57,133 0,659 55,5 58,924 -3,424 

BA 12,602 11,191 1,411 13,309 11,114 2,195 

BE 83,396 87,925 -4,529 81,421 89,901 -8,480 

BG 40,239 32,122 8,117 41,535 33,333 8,202 

CH 57,918 61,637 -3,719 62,141 62,124 0,017 

CS 41,4 41,6 -0,200 41,3 42,4 -1,100 

CZ 76,191 62,690 13,501 77,812 64,235 13,577 

DE 581,2 563,2 18,000 596,1 567 29,100 

ES 254,523 246,822 7,701 261,988 253,2 8,788 

FR 550,129 483,21 66,919 549,074 478,36 70,714 

GR 49,943 52,877 -2,934 50,394 53,988 -3,594 

HR 11,608 16,629 -5,021 11,568 17,073 -5,505 

HU 33,089 39,313 -6,224 33,418 40,626 -7,208 

IT 290,6 330,5 -39,900 301,7 337,8 -36,100 

LU 4,084 6,231 -2,147 4,209 6,625 2,416 

MK 6,475 8,074 -1,599 6,564 8,36 -1,796 

NL 96,354 114,647 -18,293 94,785 116,244 -21,459 

PL 143,946 130,604 13,342 148,854 136,497 12,358 

PT 41,689 47,94 -6,251 44,438 49,176 -4,738 

RO 54,804 51,889 2,915 57,423 53,02 4,403 

SI 13,254 13,0312 0,223 13,134 13,363 -0,229 

SK 29,141 26,282 2,859 29,041 27,206 1,835 

UA-W 8,08 4,36 3,720 8,4 4,33 4,070 

UCTE 1468,337 1414,834 48,550 1481,241 1420,728 59,210 
Vir: [66] 

 

V preteklih letih so viški obstajali predvsem v drţavah Vzhodne Evrope, vendar trendi večje rasti 

porabe od izgradnje novih proizvodnih zmogljivosti in zapiranje starejših proizvodnih enot 

nakazujejo na pomanjkanje energije oz. na zmanjševanje viškov tudi v teh drţavah. 

 

Ugotovitev podpirajo tudi predvideni scenariji napovedi proizvodnje in porabe s strani 

Eurelectrica do leta 2020 [90]. Tab. 2.19 prikazuje razmere v sosednjih sistemih za leti 2010 in 

2020. Obeta se pomanjkanje energije v sosednjih sistemih, torej Slovenija ne more računati na 

energijo iz neposredne okolice. V prihodnje bo treba zagotoviti domače proizvodne zmogljivosti, 

ki bodo pokrile domačo porabo in zagotovile zadostne sistemske rezerve za sigurno obratovanje 

sistema. 
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Tab. 2.19: Proizvodnja, poraba in razlika med uvozom in izvozom v TWh v letu 2010 in 2020. 

Država 

 

2010 

 

2020 

Proizvodnja Poraba 
Višek / 

Primanjkljaj 
Proizvodnja Poraba 

Višek / 

Primanjkljaj 

I 318 366,4 -48,4 392,9 450,4 -57,5 

A 64.4 70,2 -5,8 67,9 83,1 -15,2 

H 39.2 45,2 -6 47,6 53,3 -5,7 

HR (ocena) 17.5 18,5 -1 - - - 

CH 63.9 64,9 -1 66,7 80 -13,3 

D 570 570 0 578 585 -7 

CZ 71.9 66,8 5,1 73,9 72,1 1,8 

SK 31,4 31 0,4 35,6 35,2 0,4 

PL 145,3 135,9 9,4 168,9 159,5 9,4 

RO 58,9 58,9 0 76,1 80,1 -4 

BG 36,5 35,7 0,8 46,3 45,5 0,8 
Vir: [90] 

 

2.10.4. Sklep 

Ker domače proizvodne zmogljivosti ne bodo omogočale zanesljive oskrbe z energijo, bo treba 

primanjkljaj energije kupiti v tujih sistemih, a vprašanje je, če bo dovolj energije na razpolago, 

saj napovedi kaţejo, da evropskim drţavam, ki imajo ali so do nedavnega imele viške, grozi 

primanjkljaj električne energije. Pričakovati je, da bo razpoloţljiva energija dosegala visoke, 

nesprejemljive cene, kar je spodbuda za domače investicije. S stališča prenosnih zmogljivosti je 

slovenski EES dobro povezan s sosednjimi sistemi, zato ob predvidenih investicijah 

preobremenitev prenosnih poti ni pričakovati. 
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2.11. VPLIV TRGA NA DOLGOROČNO ZANESLJIVOST OSKRBE Z 

ELEKTRIČNO ENERGIJO 

Z liberalizacijo v Evropski uniji leta 1996 je prišlo do nastanka skupnega notranja trga, s prostim 

pretokom delovne sile, dobrin in kapitala znotraj unije. Z uvedbo evropske Direktive 96/92/EC, 

se je električna energija uvrstila med dobrine. Prišlo je do nastanka trga z električno energijo. 

Nasledila jo je Direktiva 2003/54/EC, katera velja še danes. 

 

Z uvedbo trga je poleg izmenjave električne energije zaradi ohranjanja zanesljivosti omreţja 

prišlo tudi do izmenjav električne energije zaradi trgovanja. Trgovanje z električno energijo je v 

stalnem porastu, negotovost obnašanja sistemov se je s prostim trgovanjem povečala, posamezne 

drţave pa se soočajo z vse večjimi primanjkljaji električne energije, ker je odločanje o 

investicijah v nove proizvodne vire prepuščeno podjetjem. Ta se ravnajo na podlagi ekonomskih 

kazalcev (dobiček) in ne na podlagi druţbeno-tehnično sprejemljive zahteve po zanesljivi oskrbi 

z električno energijo. 

 

Po ekonomski teoriji se cena električne energije oblikuje glede na ponudbo in povpraševanje, 

zato cene električne energije naraščajo, saj se primanjkljaji večajo. V trţni ureditvi je 

pričakovati, da bodo potencialni investitorji v določenem trenutku, ko bo cena električne energije 

primerno visoka, začeli investirati v EES, vendar velja opozoriti na dejstvo, da izgradnja novih 

objektov traja tudi do nekaj let. Vprašanje je, kako premostiti vmesno vrzel. Razmere v Evropi 

kaţejo, da trg ne podaja pravočasne signale za izgradnjo novih proizvodnih in prenosnih 

zmogljivosti. Primer je Italija, kjer se je v zadnjem času začela intenzivna gradnja novih 

proizvodnih enot – ta pa se je začela šele pod prisilo trţnih razmer, torej več let prepozno. 

 

Trţna ureditev vpliva torej na zanesljivost oskrbe z energijo, saj trg narekuje, kje in koliko 

proizvodnih in prenosnih zmogljivosti se bo gradilo, kar neposredno vpliva na stopnjo 

zanesljivosti oskrbe. Podjetja se odločajo na podlagi trţnih priloţnosti in ne na podlagi potreb po 

energiji in moči v EES. Posledično je mogoče doseči primerno stopnjo zanesljivosti oskrbe 

vprašanje je po kakšni ceni. Trţne razmere silijo k iskanju optimalne rešitve dosega zanesljivosti 

in doseganja najmanjših stroškov oz. največjih prihodkov. 

 

Na zanesljivost oskrbe z električno energijo v RS se bo v prihodnjem obdobju prav tako močno 

poznal vpliv izvajanja določil Kjotskega protokola, saj z OVE ni mogoče nadomestiti 

proizvodnjo električne energije iz termoelektrarn. Zmanjševanje proizvodnje termoelektrarn bo 

mogoče nadomestiti samo z uvozom električne energije ali izgradnjo večjih hidroelektrarn in 

drugega bloka NEK oz. bodo morali termo proizvajalci dodatno kupiti emisijske kupone na trgu, 

s čimer se pričakuje porast cen električne energije. 
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Trenutno je togost odjema tolikšna, da do sedaj ni prihajalo do drastičnega zmanjševanja porabe 

zaradi trţnih razmer, t.j. visokih cen električne energije, kar pa je za pričakovati v prihodnosti, s 

pričakovanim naraščanjem cen električne energije. 

 

Tehnične poglede na zanesljivost oskrbe podajajo predhodna poglavja. 
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2.12. VPLIV UKREPOV ZA ZAGOTOVITEV ZANESLJIVE OSKRBE NA 

KONKURENČNOST IN KLIMATSKE SPREMEMBE 

2.12.1. Vpliv izvajanja določil Kjotskega protokola na zanesljivost 

oskrbe 

Direktiva 2003/87/EC [34], sprejeta v oktobru 2003, je zahtevala od Slovenije kot članice EU, da 

je s 01.01.2005 uvedla sistem trgovanja z dovolilnicami za emisije CO2 za štiri gospodarske 

panoge, med katerimi je tudi energetika. V prvi fazi implementacije direktive, ki se bo zaključila 

leta 2007, morajo drţave sprejeti program zmanjševanja emisij CO2, ki zahteva tristopenjski 

odločitveni proces. V prvi stopnji se morajo drţave članice odločiti, kolikšen del obveznosti 

zmanjšanja emisij CO2, ki izhajajo iz Kjotskega protokola, bodo prenesle na onesnaţevalce štirih 

gospodarskih panog, zajetih v program zmanjševanja emisij CO2. V drugi stopnji morajo drţave 

članice določiti deleţe bremen posameznih panog. V tretji stopnji morajo drţave članice breme 

zmanjševanja emisij razdeliti med posamezne onesnaţevalce znotraj panog, ki so zajete v prvi 

fazi. 

 

RS je z ratifikacijo Kjotskega protokola prevzela obveznost, da bo povprečno letne emisije 

toplogrednih plinov (TGP) v obdobju od 2008 do 2012 zmanjšala za 8 % glede na izhodiščno 

leto 1986. Emisije TGP so v izhodiščnem letu 1986 znašale 20,203 mio. tCO2 ekv., iz česar 

sledi, da morajo povprečne letne emisije v obdobju od 2008 do 2012, z upoštevanjem ponorov, 

znašati 19,909 mio. tCO2ekv. Podatki zadnjih evidenc emisij TGP kaţejo, da so bile emisije v 

letu 2004 (19,946 mio. tCO2ekv) na ravni 98,7 % emisij iz leta 1986, oz. 0,037 mio. tCO2ekv 

nad ciljnimi emisijami za obdobje od 2008 do 2012. Republika Slovenija lahko pri izpolnjevanju 

obveznosti upošteva ponore CO2 skladno s členi 3.3 in 3.4 Kjotskega protokola. Kot drţava iz 

Priloge I Kjotskega protokola lahko Republika Slovenija, poleg lastnih ukrepov za zmanjševanje 

emisij, za izpolnjevanje svojih obveznosti uporabi tudi skupne naloţbe v projekte zmanjšanja 

obremenjevanja okolja skladno z določbami Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - 

uradno prečiščeno besedilo, 49/08-ZMetD in 66/06-odl.US). 

 

Drţavni načrt razdelitve emisijskih kuponov za obdobje od 2008 do 2012 [89], bo začel veljati z 

začetkom leta 2008 in bo, kot drţavni načrt razdelitve emisijskih kuponov za obdobje od 2005 

do 2007, veljal tudi za proizvajalce električne energije. Določitev celotne količine emisijskih 

kuponov, ki se podelijo upravljavcem izhaja iz obveznosti RS , da omeji in zmanjša emisije 

toplogrednih plinov (TGP) skladno z Zakonom o ratifikaciji Kjotskega protokola h Okvirni 

konvenciji Zdruţenih narodov o spremembi podnebja (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 

17/02). Ta načrt predvideva postopno zmanjševanje količine razdeljenih emisijskih kuponov. 

 

Celotna količina emisijskih kuponov, ki se podelijo upravljavcem za obdobje od 2008 do 2012, 

je bila določena na podlagi Operativnega programa ter revizije projekcij emisij v sektorjih, ki 
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niso vključeni v drţavni načrt. V Tab. 2.20 je podano število emisijskih kuponov, ki jih bodo v 

tem obdobju prejeli domači proizvajalci električne energije. 

 

Tab. 2.20: Število dodeljenih emisijskih kuponov za obdobje 2008-2012 

Elektrarna / Dodeljena količina emisijskih 

kuponov (tCO2) 

Povprečna letna 

alokacija (2008-2012) 

Celotna količina za 

obdobje 2008-2012 

Termoelektrarna Šoštanj 4.300.824 21.504.120 

Termoelektrarna Trbovlje 681.420 3.407.100 

Termoelektrarna Brestanica 65.200 326.000 

Termoelektrarna toplarna Ljubljana 769.556 3.847.780 

Vir: [89] 

 

Na podlagi podatkov Tab. 2.20 smo izračunali povprečno moţno proizvodnjo domačih 

proizvajalcev električne energije v tem obdobju. Povprečna letna moţna proizvodnja 

termoelektrarn na podlagi dodeljenih emisijskih kuponov za obdobje 2008 – 2012 znaša 4404 

GWh. 

 

Sl. 2.26 prikazuje zmanjšanje proizvodnje električne energije v obdobju 2009 – 2030, če 

slovenski termo proizvajalci električne energije ne bodo kupovali dodatnih emisijskih kuponov 

in če se dodeljena količina emisijskih kuponov do leta 2030 ne bo občutno spremenila. Če se 

upoštevajo vse predvidene investicije, bo pri scenarijih višje rasti porabe primanjkovalo domačih 

proizvodnih zmogljivosti v celotnem obdobju 2007 – 2030, scenarija niţje rasti porabe pa bosta 

delno pokrita le med leti 2019 – 2030. Brez izgradnje JEK 2 proizvodnja ne bo pokrila nobenega 

od scenarijev rasti porabe in bo potrebno uvoziti tudi do 10 TWh energije letno, Sl. 2.27. 

 

Primanjkljaj emisijskih kuponov je zelo odvisen od količine uvoţene energije ter od hidroloških 

razmer. Slovenski termo proizvajalci električne energije bi le v primeru visokega uvoza in ob 

ugodnih hidroloških razmerah razpolagali s preseţki emisijskih kuponov. Tako v večini razmer 

razpoloţljivi emisijski kuponi ne zadostujejo za proizvodnjo potrebnih količin energije. 
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Sl. 2.26: Bilanca električne energije v slovenskem EES za obdobje 2000-2030 z omejeno 

proizvodnjo (z izgradnjo JEK 2). 
Vir: ELES, [9], [10], popravljeno izhodišče bilance glede na dejansko porabo v letu 2007, zaustavitev elektrolize B v Kidričevem v letu. 

 

 

Sl. 2.27: Bilanca električne energije v slovenskem EES za obdobje 2000-2030 z omejeno 

proizvodnjo (brez izgradnje JEK 2). 
Vir: ELES, [9], [10], popravljeno izhodišče bilance glede na dejansko porabo v letu 2007, zaustavitev elektrolize B v Kidričevem v letu. 

 

Ker tako v EU, kot v slovenskem EES obratuje večje število starejših neekonomičnih in 

ekološko neustreznih enot, Tab. 2.21, se zaradi izvajanja določil Kjotskega sporazuma pričakuje 

močan dvig stroškov proizvodnje električne energije iz klasičnih termoelektrarn, s čimer je 

pričakovano povečanje uvoza električne energije (problematika se navezuje na razdelek 2.10.) in 

s tem dvig cen na trgu električne energije. Zaradi zastarelosti in povečanja proizvodnih stroškov 

zaradi izvajanja določil Kjotskega sporazuma in s tem povezanih emisijskih kuponov, nadaljnja 

uporaba oz. prenova teh enot ni ekonomična in jo lahko smatramo le kot izhod v sili. 
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Tab. 2.21: Izkoristek in specifične emisije CO2 starejših enot 

Termoelektrarna Moč (MW) 
Leto 

izgradnje 

Izkoristek 

(%) 

Emisija CO2 

(kg/kWh) 

Predvidena 

zaustavitev 

TEŠ 1 in 2 2× 27 1956 28 1,433 do leta 2012 

TEŠ 3 68 1960 30,5 1,396 do leta 2012 

TET PB1 in PB2* 2× 29,5 1976 - - 2015 

TET 4 105 1968 33,1 1,212 2016 

TE-TOL 1 in 2 39 in 29 1966 - 2,150 - 
* Bloka predstavljata rezervo moči, ki jo angaţira SOPO za primer izpada drugih enot. Letna proizvodnja teh enot je zanemarljiva. 

 

2.12.2. Vpliv izvajanja ukrepov za zagotavljanje zanesljive oskrbe z 

električno energijo na konkurenčnost 

Za spodbujanje konkurenčnosti različnih virov električne energije skrbi Resolucija o evropski 

strategiji za trajnostno, konkurenčno in varno energijo [68]. Podlaga za celovitejšo energetsko 

politiko temelji na spodbujanju konkurenčnih OVE ter drugih virov energije z nizko vsebnostjo 

ogljika, zagotavljanju, da bo odpiranje energetskih trgov prineslo koristi porabnikom in 

gospodarstvu kot celoti, ter hkrati spodbudi naloţbe v OVE ter ublaţiti vpliv višjih mednarodnih 

cen električne energije. Pri tem je ključna varnost oskrbe, kjer je potrebno obravnavati 

naraščajočo odvisnost EU od uvoţene energije, katero bi zmanjšali z diverzifikacijo energetskih 

virov EU, z večjo rabo OVE ter spremenili načine in poti oskrbe z uvoţeno energijo. 

 

V Sloveniji je zmanjševanje obremenitve okolja z nadomeščanjem neobnovljivih virov z OVE 

ena od prioritet ReNep. Prednostni način spodbujanja konkurenčnosti izgradnje in uporabe OVE 

so zagotovljene višje odkupne cene proizvedene električne energije.  

 

Poleg tega drţavni proračun RS prispeva sredstva za ureditev infrastrukture za kakovostne 

projekte rabe OVE v višini do 1/3 celotne investicijske vsote. Za projekte OVE, ki še niso 

konkurenčni (demonstracijski in promocijski projekti, npr.: sončne elektrarne, mikro- in male 

vodne elektrarne na prednostnih lokacijah, promocijske vetrne turbine) velja individualna, ciljna 

shema subvencioniranja za omejen obseg s ciljem prikazati dolgoročne moţnosti OVE. 

 

Z vse večjim primanjkljajem električne energije se bodo cene na trgu električne energije 

povečale, kar bo omogočalo konkurenčnost do sedaj še nekonkurenčnim virom električne 

energije, opisano v poglavju 2.11. 
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2.13. PREDLOG DOPOLNITEV IN SPREMEMB SLOVENSKE 

ZAKONODAJE 

V skladu z 53. Členom Energetskega zakona se v RS na vsaki dve leti izvajajo petletni razvojni 

načrti EES, vendar udeleţenci v elektrogospodarstvu, tako večji proizvajalci električne energije 

kot neposredni odjemalci, ne pripravljajo sprotnih podatkov o njihovih obstoječih proizvodnih 

zmogljivostih oz. porabi ter njihovih razvojnih načrtov. Iz tega vidika bi bilo smiselno pripraviti 

pravilnik, ki bi zahteval sprotno spremljanje podatkov elektroenergetskih objektov s strani 

lastnikov, ki bi podatke posredovali pristojnim organom. Poleg tega bi bilo potrebno definirati 

enotne metode in kriterije za določanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo, kar bi 

omogočalo nedvoumen in jasen pregled nad razvojnimi načrti in trenutnim stanjem EES. 

 

Prav tako se zaradi vse večjih nasprotovanj javnosti gradnje novih elektroenergetskih objektov 

zastanejo za več let, kar povzroča teţave pri zagotavljanju zanesljive in kakovostne oskrbe z 

električno energijo. Poiskati je treba zakonodajno rešitev, ki bi omogočila hitrejšo gradnjo EES 

objektov, kakor je urejeno na drugih gospodarskih sektorjih, na primer pri prometu. 
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2.14. UGOTOVITVE 

Analiza dolgoročne zanesljivosti oskrbe z električno energijo kaţe, da bo z izgradnjo JEK 2 

domača proizvodnja električne energije pokrila vse scenarije rasti porabe le med leti 2019 do 

2026. Brez izgradnje JEK 2 domača proizvodnja ne bo pokrila nobenega od scenarijev rasti 

porabe električne energije. V tem primeru bo Slovenija močno odvisna od uvoza električne 

energije. 

 

Za doseganje kazalca LOLE 10 ur/leto, kar velja za kriterij zadostnosti, bo potrebno glede na 

scenarije napovedi porabe po moči uvoziti od 550 MW do 1050 MW v letu 2030, če bo JEK 2 

izgrajen. Brez JEK 2 se uvozna odvisnost poveča na 1100 MW do 1650 MW za doseganje 

kazalca LOLE 10 ur/leto. 

 

Ob predvidenih investicijah v prenosne zmogljivosti ni pričakovati preobremenitev prenosnih 

poti z upoštevanjem sigurnostnega kriterija n-1. 

 

Zastavljeni načrti energetske politike EU o 20 % zniţanju emisij toplogrednih plinov, 20 % 

zniţanju potrebne primarne energije in povečanju deleţa obnovljivih virov energije na 20 % v 

primarni energiji, so v zaostanku in jih bo Slovenija v prihajajočih letih zelo teţko uresničila 

brez primernih finančnih spodbud. Trenuten deleţ OVE je majhen in ne prispeva k večji 

zanesljivosti oskrbe z električno energijo, z izjemo hidroelektrarn. Deleţ OVE, kot so veter, 

sonce, ipd. je v Sloveniji tako majhen, da nima vpliva na občutno izboljšanje zanesljivosti 

sistema. Pri tem pa je potrebno opozoriti na moţnost nasprotnega učinka uporabe OVE, kot so 

vetrne elektrarne, pri zanesljivosti oskrbe električne energije, saj predstavljajo nezanesljiv vir 

električne energije. 

 

Analize razmer v tujini kaţejo, da evropskim drţavam, ki imajo ali so do nedavnega imele viške, 

grozi primanjkljaj električne energije in je pričakovati, da bo razpoloţljiva energija dosegala 

visoke, nesprejemljive cene. Pretekle izkušnje so pokazale, da uvoz električne energije ne 

predstavlja dolgoročne rešitve za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo in da bo 

izgradnja druge nuklearne elektrarne v Krškem nujno potrebna za zagotavljanje ustrezne stopnje 

zanesljivosti in samozadostnosti. 
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3. OCENA DOLGOROČNE ZANESLJIVOSTI OSKRBE Z 

ZEMELJSKIM PLINOM 

3.1. UVOD 

Svetovne energetske potrebe se iz leta v leto povečujejo, pri čemer je rast porabe zemeljskega 

plina še občutno večja. V letu 2005 je svetovna poraba zemeljskega plina dosegla 2.750 mrd 

Sm
3
, od tega je deleţ Evrope in Evrazije v svetovni porabi znašal 41 %, Severne Amerike 28 %, 

Azije (Pacifik) pa slabih 15 %. Preostali deleţ porabe zemeljskega plina je odpadel na Srednji 

Vzhod (9 %), Srednjo in Juţno Ameriko (4,5 %) ter Afriko (2,5 %). V obdobju 1980 – 2005 se je 

svetovna poraba skoraj podvojila, v zadnjih desetih letih pa se je povečala za 28 %. 

 

Po napovedih naj bi zemeljski plin do leta 2020 postal drugi najpomembnejši energent. Čeprav 

pri napovedih cen zemeljskega plina obstajajo razne špekulacije in negotovosti vezane predvsem 

na prihodnjo okoljsko regulativo, trgovanje z emisijami, razvoj novih tehnologij ter prispevek 

nuklearne energije k proizvodnji električne energije, ostaja vodilno gonilo rasti porabe prav 

poraba zemeljskega plina za namen proizvodnje električne energije. Ne glede na omenjene 

pomisleke pa je gotovo, da bo uveljavljanje zemeljskega plina na globalnem trgu samo še raslo. 

Čeprav se rezerve zemeljskega plina nahajajo na vseh kontinentih, je velika večina zalog 

skoncentrirana na dveh območjih – Rusiji in Srednjem Vzhodu. Zaradi slednjega bo rast porabe 

zemeljskega plina v svetu močno vplivala na velik obseg mednarodne menjave, transporta 

energenta na dolge razdalje (s poudarjeno ekspanzijo trgovanja z utekočinjenim zemeljskim 

plinom - UZP) ter neizogibno realizacijo pomembnejših investicijskih projektov. 

 

Razvoj trga z utekočinjenim zemeljskim plinom spremljajo specifične značilnosti, saj občutno 

prispeva k diverzifikaciji nabavnih virov in predstavlja dober način za prilagajanje dobave 

»trenutni« porabi, pri čemer postaja dejstvo, da na določanje ciljev transporta UZP-ja odločilno 

vplivajo cene na dnevnem trgu. Trgovanje z UZP-jem, ki sloni na dolgoročnih pogodbah, se je 

izkazalo kot učinkovito pri razvoju infrastrukture vzdolţ celotne oskrbovalne verige ter uspešen 

element pri zagotavljanje zanesljivosti oskrbe. Fleksibilnost vezana na dnevni trg, moţnosti 

hitrega spreminjanja cilja dobave in dostopa do terminalov lahko še dodatno prispeva k 

optimizaciji dobavnih poti. 

 

3.2. ZAKONODAJA S PODROČJA ZANESLJIVOSTI OSKRBE Z 

ZEMELJSKIM PLINOM 

Z zastavljeno energetsko politiko v Sloveniji se zagotavlja tudi zanesljiva in kakovostna oskrba z 

energijo. Energetski zakon tako ţe v drugem členu navaja da zagotavlja pogoje za varno in 

zanesljivo oskrbo uporabnikov z energetskimi storitvami po trţnih načelih, načelih trajnostnega 



Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko 
Laboratorij za elektroenergetske sisteme 

 

68 

 

razvoja, ob upoštevanju njene učinkovite rabe, gospodarne izrabe obnovljivih virov energije ter 

pogojev varovanja okolja. 

 

V 32. členu so podrobneje določene obveznosti vezane na zagotavljanje zanesljivosti oskrbe tako 

sistemskih operaterjev prenosnih in distribucijskih omreţij zemeljskega plina, ki morajo med 

drugim zagotavljati ustrezne zmogljivosti na meji med sosednjimi prenosnimi in distribucijskimi 

omreţji za zagotavljanje prenosa za zanesljivost dobave zemeljskega plina, kot tudi dobaviteljev 

zemeljskega plina, ki morajo zemeljski plin dobavljati na način, da bo v primeru izrednih motenj 

zaradi izpada dobavnega vira ali motenj na prenosnih omreţjih zunaj Republike Slovenije, 

zagotovljena ustrezna dobava. Poleg tega mora najpozneje do 31. januarja vsak dobavitelj 

zemeljskega plina poslati ministrstvu, pristojnemu za energijo, poročilo o zagotavljanju 

zanesljivosti dobave zemeljskega plina v preteklem koledarskem letu, v katerem mora navesti 

ukrepe za zagotavljanje zanesljivosti dobave zemeljskega plina, merila in način njihove uporabe, 

še posebej pa obseg uporabljenih skladiščnih zmogljivosti in dolgoročnih pogodb o dobavi 

zemeljskega plina, začetek njihove sklenitve in njihovo trajanje. 

 

Prav tako zakon ureja tudi status t.i. posebnih odjemalcev (gospodinjstva, odjemalci, ki 

opravljajo zdravstveno, vzgojno-varstveno, izobraţevalno in socialno varstveno dejavnost, 

odjemalci, ki prevzemajo zemeljski plin za proizvodnjo toplote za ogrevanje prostorov), saj jim 

mora dobavitelj zemeljskega plina, ki dobavlja zemeljski plin posebnim odjemalcem, dobavljati 

zadostne količine zemeljskega plina tudi v primeru izjemnih razmer – skladno s standardi 

zanesljivosti dobave zemeljskega plina. Če je zaradi obsega in trajanja izjemnih razmer ogroţena 

zanesljivost dobave zemeljskega plina oz. je dobava zemeljskega plina v Republiki Sloveniji 

resno motena dalj časa, morajo sistemski operaterji omreţij zemeljskega plina storiti vse, da v 

okviru varnega obratovanja omreţja zemeljskega plina omogočajo prenos in distribucijo za 

dobavo zemeljskega plina posebnim odjemalcem. 

 

Sistemski operaterji prenosnega ali distribucijskega omreţja zemeljskega plina morajo skladno s 

53. členom EZ vsaki dve leti pripraviti petletni razvojni načrt,  ki vključuje manjkajoče 

proizvodne in transportne zmogljivosti, potrebe po interkonekcijskih povezavah ter napoved 

porabe zemeljskega plina. 

 

Podrobneje ureja področje zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom Uredba o zagotavljanju 

zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom, ki med drugim določa način določitve ustreznih 

zadostnih količin zemeljskega plina za zagotavljanje standardov zanesljivosti dobave, čas 

trajanja ukrepov ter seznam moţnih ukrepov za zagotavljanje zanesljivosti dobave zemeljskega 

plina zlasti posebnim odjemalcem. Med moţne ukrepe za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z 

zemeljskim plinom uredba tako uvršča naslednje ukrepe: 

 zagotavljanje razpoloţljivega zemeljskega plina v skladiščih; 

 zagotavljanje ustreznih zmogljivosti odjema zemeljskega plina iz skladišča; 
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 zagotavljanje zmogljivosti omreţja zemeljskega plina, ki omogoča diverzifikacijo dobave 

zemeljskega plina posameznim območjem; 

 dostop do likvidnih trgov zemeljskega plina; 

 prilagodljivost sistema; 

 razvoj povpraševanja po prekinljivi dobavi; 

 uporaba alternativnih nadomestnih goriv pri odjemalcih; 

 zagotavljanje ustreznih zmogljivosti povezovalnih vodov; 

 sodelovanje med sistemskimi operaterji prenosnega omreţja zemeljskega plina sosednjih 

drţav članic Evropske skupnosti za usklajeno delovanje; 

 usklajeno delovanje med sistemskimi operaterji prenosnega omreţja in sistemskimi 

operaterji distribucijskega omreţja zemeljskega plina; 

 domača proizvodnja zemeljskega plina; 

 proţnost proizvodnje zemeljskega plina; 

 prilagodljivost uvoza zemeljskega plina; 

 diverzifikacija virov dobave zemeljskega plina; 

 dolgoročne pogodbe o dobavi zemeljskega plina; 

 vlaganje v infrastrukturo za uvoz zemeljskega plina prek terminalov za uplinjanje in 

plinovodov. 

 

Vodilo pri pripravi ustrezne zakonodaje vezane na področje zemeljskega plina drţavam članicam 

EU predstavlja Direktiva 2003/55/ES. Direktiva določa pravila delovanja internega trga ter s tem 

posega tudi na področje zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom. Skladno z besedilom direktive 

je zaradi vzpostavljanja notranjega trga z zemeljskim plinom potreben minimalen skupni pristop 

k zanesljivosti oskrbe, zlasti s preglednimi in nediskriminatornimi usmeritvami za zanesljivost 

oskrbe, ki so zdruţljive z zahtevami takega trga, da ne pride do njegovega izkrivljanja. 

Opredelitev jasnih vlog in odgovornosti vseh akterjev na trgu je torej ključna pri zagotavljanju 

zanesljivosti oskrbe in dobrega delovanja notranjega trga. Obveze druţb glede zanesljivosti 

oskrbe tako ne bi smele ovirati dobrega delovanja notranjega trga in akterjem na trgu s plinom ne 

bi smele predstavljati nerazumnega in nesorazmernega bremena, vključno z novimi tekmeci in 

majhnimi akterji na trgu. 

 

Dolgoročne pogodbe so igrale pomembno vlogo pri zagotavljanju zanesljivosti dobave plina za 

Evropo, to vlogo pa bodo imele tudi v prihodnje. Trenutni obseg dolgoročnih pogodb je zadosten 

na ravni EU, verjeti pa je, da bodo take pogodbe tudi v prihodnje znatno prispevale k celotni 

dobavi plina saj druţbe še naprej vključujejo take pogodbe v svoje dobavne portfelje celotne 

oskrbe z zemeljskim plinom. Komisija mora glede na pomen dolgoročnih pogodb pri 

zagotavljanju zanesljive dobave (na podlagi poročil drţav članic) spremljati dogajanje na trgu z 

zemeljskim plinom. 
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EU ima pri zagotavljanju trajnih naloţb v infrastrukturo za zagotavljanje zanesljivosti dobave 

zemeljskega plina velik skupni interes z drţavami dobaviteljicami plina in tranzitnimi drţavami, 

potrebno pa je razmišljati tudi o postavitvi okvirnih minimalnih ciljev za skladiščenje 

zemeljskega plina (nacionalna raven ali raven industrije). 

 

Direktiva prav tako ugotavlja potrebo o ustanovitvi koordinacijske skupine za plin, ki naj bi 

usklajuje ukrepe za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe na ravni EU v primeru večje motnje v 

oskrbi, lahko pa tudi pomaga drţavam članicam pri usklajevanju ukrepov, sprejetih na nacionalni 

ravni. 

 

Direktiva 2004/67/ES o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom 

določa ukrepe, ki naj bi prispevali tudi k ustreznemu delovanju notranjega trga s plinom. 

Direktiva vzpostavlja skupni okvir znotraj katerega drţave članice EU opredelijo splošne, 

pregledne in nediskriminatorne usmeritve za zagotavljanje zanesljive oskrbe z zemeljskim 

plinom. Usmeritve, ki jih opredeljuje direktiva, morajo biti zdruţljive z zahtevami 

konkurenčnega notranjega trga z zemeljskim plinom, pojasniti morajo splošne vloge in 

odgovornosti različnih akterjev na trgu in omogočati izvajanje posebnih nediskriminatornih 

postopkov za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe, pri čemer so pomembnejše naslednje zahteve: 

 definiranje vlog in odgovornosti različnih akterjev na trgu z zemeljskim plinom pri 

oblikovanju splošnih usmeritev pri zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z zemeljskim 

plinom, 

 določitev standardov zanesljivosti oskrbe, ki jih morajo izpolnjevati akterji na trgu z 

zemeljskim plinom za posebne odjemalce, 

 priprava nacionalnih nujnih ukrepov za odziv na izredne razmere. 
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3.3. OCENA ZADOSTNOSTI OSKRBE Z ZEMELJSKIM PLINOM 

3.3.1. Poraba zemeljskega plina v Sloveniji 

Poraba zemeljskega plina je v letu 2006 znašala 1,094 mrd Sm
3
, kar je za 3 % manj kot v letu 

poprej (1,141 mrd Sm
3
). Struktura porabe zemeljskega plina v letu 2005 je bila naslednja: 

 transformacije: 165 mio Sm
3
 oz. 14,5 % celotne porabe, 

 končna poraba: 976 mio Sm
3
 oz. 85,5 % celotne porabe. 

 

V strukturi končne porabe je največje deleţ odpadel na predelovalne dejavnosti in gradbeništvo 

(665 mio Sm
3
 oz. 68 % končne porabe), sledi neenergetska raba s 155 mio Sm

3
 oz. 16 % končne 

porabe ter gospodinjstva s 121 mio Sm
3
 oz. 12 % končne porabe. Poraba energetskega sektorja 

in drugih porabnikov v letu 2005 (36 mio Sm
3
) je skupaj predstavljala slabe 4 % končne porabe. 

Gibanje porabe zemeljskega plina v letih od 1990 do 2006 je podano na Sl. 3.1. 

 

Sl. 3.1: Gibanje porabe zemeljskega plina v letih od 1990 do 2006. 
Vir: Letopisi 

 

Po občutnem padcu v začetku 90-tih let poraba bolj ali manj konstanto narašča v celotnem 

obravnavanem obdobju. 
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3.3.1.1. Količinska bilanca zemeljskega plina 

Proizvodnja, uvoz in poraba zemeljskega plina v obdobju 1990 do 2006 so prikazani v Tab. 3.1. 

 

Tab. 3.1: Proizvodnja, uvoz in poraba zemeljskega plina v obdobju 1990 do 2006. 

Leto 
Proizvodnja 

(mio Sm
3
) 

Uvoz 

(mio Sm
3
) 

Poraba 

(mio Sm
3
) 

1990 24,8 858,1 882,9 

1991 20,3 816,6 836,9 

1992 16,8 674,1 690,9 

1993 13,4 688,5 701,9 

1994 12,6 710,6 723,2 

1995 18,2 819,8 838,0 

1996 13,0 839,5 852,6 

1997 12,1 918,0 930,1 

1998 8,0 948,4 956,4 

1999 5,7 990,8 996,5 

2000 7,0 1.007,0 1.014,0 

2001 6,0 1.038,0 1.044,0 

2002 6,0 1.001,0 1.007,0 

2003 5,0 1.109,0 1.114,0 

2004 5,0 1.099,0 1.104,0 

2005 4,0 1.137,0 1.141,0 

2006  -  - 1.094,1 
Vir: Letopisi 

 

Kljub dejstvu, da je proizvodnja zemeljskega plina v drţavi ţe leta 1990 predstavljala le slabe 3 

% celotne porabe, se ta še vedno občutno zmanjšuje (v letu 2005 je lastna proizvodnja 

predstavljala le še 16 % proizvodnje iz leta 1990). Zaradi tega indeks rasti uvoza zemeljskega 

plina še nekoliko prehiteva rast porabe zemeljskega plina v Sloveniji. 

 

Uvozna odvisnost Slovenije, ki je bila ţe v prvem letu obravnavanega obdobja zelo visoka (97,3 

%) se tako iz leta v leto še povečuje. V letu 2005 je slovenska odvisnost od tujih virov 

zemeljskega plina tako znašala ţe kar 99,6 %. Proizvodnjo, uvoz in uvozno odvisnost podaja Sl. 

3.2. 
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Sl. 3.2: Proizvodnja, uvoz in uvozna odvisnost Slovenije. 
Vir: Letopisi 

 

3.3.1.2. Dobavni viri zemeljskega plina 

Glede na razpoloţljivo minimalno lastno proizvodnjo zemeljskega plina je Slovenija povsem 

odvisna od dobave energenta iz tujine. V letu 2006 sta poleg glavnega dobavitelja podjetja 

Geoplin, d.o.o. zemeljski plin na meji drţave zagotavljala še dva manjša tuja dobavitelja (eden iz 

Italije, eden iz Hrvaške – skupen deleţ v količini prodanega zemeljskega plina je predstavljal 

manj kot 0,3 %). 

 

Podjetje Geoplin, d.o.o. dobavlja zemeljski plin v Slovenijo iz Rusije, Alţirije in Avstrije. 

Dobavne vire in transportne poti zemeljskega plina do Slovenije podaja Sl. 3.3. 
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Sl. 3.3: Dobavni viri in transportne poti zemeljskega plina do Slovenije. 
Vir: Geoplin 

 

Struktura virov v letu 2006 dobavljenih količin zemeljskega plina je bila naslednja: 

 Rusija 51 %, 

 Alţirija 32 %, 

 Avstrija 17 %. 

 

Višji deleţ dobav iz Avstrije (predvsem na račun zakupljenih skladiščnih zmogljivosti) je 

posledica zmanjšanih tako napovedanih kot nenapovedanih dobav iz Rusije. Delno je na manjšo 

dobavo vplival rusko-ukrajinski spor v začetku leta, delno pa vzdrţevalna dela na transportnem 

omreţju za prenos zemeljskega plina do meje Slovenije. 

 

Slovenija nima skladišča zemeljskega plina na svojem ozemlju, zato si dobavitelj zemeljskega 

plina skladiščenje zagotavlja z najetjem ustreznih kapacitet (okoli 10 % celotne porabe) pod 

posebnim reţimom v sosednjih drţavah (Avstrija, Italija in Hrvaška). 

 

Zakupljena kapaciteta najetih skladišč znaša cca. 100 mio Sm
3
, pri čemer večina skladiščnega 

prostora odpade na Avstrijo in Hrvaško. Uporaba najetih kapacitet skladišč zemeljskega plina v 

sosednih drţavah je urejena tako, da polnjenje poteka v poletnem času oz. času manjše porabe, 

izkoriščanje (praznjenje oz. odjem) pa v zimskem času oz. času višje porabe ali pri motnjah v 

dobavi.  
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Dodatni zakup skladiščenja zemeljskega plina v Avstriji je načeloma moţen, vendar je strošek 

zakupa izredno visok. V trenutni situaciji bi se zaradi premajhne prenosne zmogljivosti lahko 

pojavil celo problem omejitve pretoka, če bi dodatno potrebovali urno več kot 10.000 Sm
3
. 

Dejstvo je namreč, da pred letom 2010 na tej interkonekcijski povezavi realno ni pričakovati 

povečanja prenosnih zmogljivosti. V Italiji zakup dodatnih skladiščnih kapacitet ni na voljo, saj 

so rezervirane za domače t.i. občutljive odjemalce. Skladiščenje dodatnih količin zemeljskega 

plina na Hrvaškem ni mogoče. Po podatkih izvajalca dejavnosti oskrbe z zemeljskim plinom 

dejanske dobave zemeljskega plina iz skladišča na Hrvaškem v Slovenijo ni, ampak se zemeljski 

plin po potrebi odvzame iz transporta po prenosnem omreţju do aktualnega skladišča (količinsko 

do 15 %). Na Madţarskem znašajo skladiščne kapacitete zemeljskega plina 3,4 mrd Sm
3
 (23 % 

porabe zemeljskega plina v letu 2005) vendar so skladišča  namenjena samo za domače potrebe 

in v 100 % lasti dobavitelja zemeljskega plina. Skladiščenje zemeljskega plina za potrebe 

Slovenije na Madţarskem iz navedenih razlogov ni primerno, teţavo pa predstavlja tudi 

neobstoječa plinovodna povezava med drţavama. Transport skladiščenih količin zemeljskega 

plina ni moţen tudi preko avstrijskega plinovodnega omreţja. 

 

3.3.2. Poraba zemeljskega plina v Evropski uniji 

V EU 25 je leta 2005 poraba zemeljskega plina znašala nekaj manj kot 490 mrd Sm
3
 in je bila 

glede na leto 2004 višja za 1,9 %. Če pri porabi zemeljskega plina v EU upoštevamo še dve 

članici, ki sta se zadnji priključili evropski druščini – Bolgarijo in Romunijo, pa je poraba v 

omenjenem letu presegla 513 mrd Sm
3
. 

 

Struktura porabe zemeljskega plina po sektorjih je bila leta 2005 naslednja: 

 gospodinjski in komercialni odjem  39 %, 

 industrija     33 %, 

 proizvodnja električne energije  23 %, 

 ostalo      5 %. 

 

Poraba zemeljskega plina gospodinjskega in komercialnega sektorja se je glede na leto 2004 

povečala za 1 %, pri čemer z rastjo porabe v tem segmentu močno izstopajo Grčija (89 %), 

Portugalska (22 %), Španija (8,5 %) in Italija (6,9 %).  Pri sektorju industrije se poraba glede na 

leto 2004 ni bistveno spremenila, opazen pa je občuten negativen trend porabe pri nekaterih 

drţavah članicah – Irska (-24,0 %), Finska (-7,3 %) in VB (-5,2 %). Pri Grčiji in Portugalski pa 

je bila prisotna rast porabe tudi v tem segmentu (12,8 % oz 8,8 %). Gonilno silo rasti porabe v 

letu 2005 glede na predhodno leto pa predstavlja rast porabe zemeljskega plina za namen 

proizvodnje električne energije, saj je bila slednja kar 7 %. Poraba zemeljskega plina v tem 

segmentu se je največ povečala v Španiji (68 %), na Portugalskem (15,7 %) in v Italiji (14,3 %), 

poleg tega pa je v letu 2005 pričela zemeljski plin za proizvodnjo električne energije uporabljati 
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tudi Francija. Še močnejšo rast je nekoliko ublaţila Finska, saj se je poraba zemeljskega plina za 

namen proizvodnje električne energije zmanjšala za 19,3 %. 

 

3.3.2.1. Oskrba z zemeljskim plinom 

Evropa ima srečo, da jo obkroţajo tri velike dobaviteljice zemeljskega plina (Rusija, Norveška in 

Alţirija). Razen z »velikimi tremi« pa evropski dobavitelji zemeljskega plina sklepajo pogodbe o 

dobavi tudi z Libijo, Egiptom, Katarjem in Nigerijo, kar do neke mere predstavlja diverzifikacijo 

nabavnih virov in oskrbovalnih poti. Kljub temu pa ostaja dejstvo, da so moţnosti diverzifikacije 

virov močno omejene, domača proizvodnja v EU upada ter da se pomemben poloţaj Rusije, 

Norveške in Alţirije pri dobavi energenta v prihodnjih letih ne bo zmanjšal. 

 

Deleţ ruskega zemeljskega plina v porabi EU je leta 2005 predstavljal 24 %, Norveška je v 

omenjenem letu dobavila količine v obsegu 15 % porabe, 11 % porabe je predstavljal alţirski 

zemeljski plin, 9 % porabe pa so zagotovili ostali dobavitelji. 

 

Poleg oskrbe z zemeljskim plinom iz uvoza predstavlja omembe vreden del oskrbe tudi lastna 

proizvodnja EU. Drţave članice so v letu 2005 tako same proizvedle nekaj več kot 205 mrd m
3
, 

kar predstavlja 41 % količin zemeljskega plina porabljenega znotraj EU območja. Lastna 

proizvodnja se je glede na preteklo leto zmanjšala za 7 %, pri tem pa je potrebno opozoriti še na 

to, da Velika Britanija in Nizozemska proizvedeta dobre tri četrtine količin zemeljskega plina 

proizvedenega znotraj območja EU. 

 

Samo lastna proizvodnja zemeljskega plina ali v kombinaciji z uvozom iz EU zagotavlja 100 %-

no oskrbo le Danski, Irski, Luksemburgu in Švedski. Pri ostalih drţavah članicah ima odvisnost 

od uvoza izven območja EU pri zagotavljanju potrebnih količin zemeljskega plina izredno velik 

pomen. 
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Sl. 3.4: Oskrba z zemeljskim plinom v EU v letu 2006 - mrd Sm
3
. 

 

Iz navedenega sledi, da zgolj iskanje diverzifikacije virov in nabavnih poti znotraj za EU 

omejenih moţnosti, ni zadosten ukrep za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe, še posebej če 

upoštevamo dejstvo, da tako Rusija kot Srednji Vzhod ne predstavljata popolnoma 

predvidljivega in zanesljivega partnerja. Poleg tega pa naj bi po napovedih ob nespremenjenih 

razmerah odvisnost EU od uvoţenega zemeljskega plina leta 2030 znašala ţe kar 84 %. Za 

premostitev vrzeli med porabo in dobavo zemeljskega plina je tako potrebno na nivoju EU ob 

izvajanju ustrezno velike investicijske aktivnosti za izgradnjo povezovalnih in prenosnih 

plinovodnih omreţij izvajati tudi aktivno politiko izgradnje dodatnih skladiščnih zmogljivosti. 

 

3.3.2.2. Moţnost skladiščenja zemeljskega plina v drţavah EU 

Celotne skladiščne zmogljivosti za skladiščenje zemeljskega plina znotraj območja EU (vključno 

z Bolgarijo in Romunijo) so konec leta 2005 znašale 74,6 mrd Sm
3
 (15 % porabe zemeljskega 

plina v istem letu), dnevna kapaciteta praznjenja skladiščnih zmogljivosti pa je znašala 

1,5 mrd Sm
3
. Nemčija, Poljska in Portugalska so glede na leto 2004 povečale skladiščne 

zmogljivosti. 

 

V večjem ali manjšem obsegu premorejo skladišča zemeljskega plina vse drţave članice EU 

razen Estonije, Finske, Litve, Luksemburga in Slovenije. Razpoloţljive skladiščne zmogljivosti 

se gibljejo med cca. 100 mio Sm
3
 zemeljskega plina (Grčija, Irska, Portugalska) in 12 oz. 
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19 mrd Sm
3
 zemeljskega plina (Francija, Italija, Nemčija). V kolikor pogledamo obseg 

razpoloţljivih skladiščnih zmogljivosti posamezne drţave glede na porabo zemeljskega plina v 

letu 2005 lahko ugotovimo, da se razmerje giblje med nekaj odstotki (Belgija, Grčija, Irska, 

Španija, Švedska, VB) ter več kot 30 % (Avstrija, Bolgarija, Češka, Slovaška). Največje 

skladiščne zmogljivosti glede na letno porabo zemeljskega plina ima Latvija, pri kateri 

razpoloţljive skladiščne zmogljivosti presegajo porabo zemeljskega plina v letu 2005 kar za 

40 %. 

 

Večina drţav, katerih oskrba z zemeljskim plinom je v precejšnji meri vezana na enega 

dobavitelja, imajo skladiščne zmogljivosti, ki predstavljajo občutno zalogo glede na porabo na 

letnem nivoju (Avstrija, Bolgarija, Češka, Latvija, Madţarska, Slovaška). Izjema so Estonija, 

Finska in Litva, ki kljub 100 % odvisnosti od ruskega plina, nimajo moţnosti skladiščenja na 

svojem ozemlju. Skladiščne zmogljivosti zemeljskega plina po drţavah EU so podane v Tab. 3.2. 

 

Tab. 3.2: Skladiščne zmogljivosti zemeljskega plina po drţavah EU. 

Država 
Skladiščne zmogljivosti  

(mrd Sm³) 

Kapaciteta skladiščnih zmogljivosti 

glede na porabo 2005 (%) 

Avstrija 2,82 30,4 

Belgija 0,64 3,6 

Bolgarija 1,20 37,2 

Češka 3,38 37,2 

Danska 0,76 16,7 

Estonija - - 

Finska - - 

Francija 11,70 24,1 

Grčija 0,08 2,7 

Irska 0,20 5,2 

Italija 12,60 15,0 

Latvija 2,32 139,8 

Litva - - 

Luksemburg - - 

Madžarska 3,40 23,6 

Nemčija 19,07 21,5 

Nizozemska 3,50 8,3 

Poljska 1,62 11,8 

Portugalska 0,09 2,0 

Romunija 3,50 19,9 

Slovaška 2,06 33,7 

Slovenija - - 

Španija 1,50 4,3 

Švedska 0,01 1,0 

Velika Britanija 4,21 4,4 

 

Skladiščne zmogljivosti pri drţavah, ki imajo lastno proizvodnjo zemeljskega plina oz. 

zagotavljajo dobavo zemeljskega plina iz drţav EU, so nekoliko niţje, saj po posameznih 
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drţavah predstavljajo od le nekaj odstotkov porabe v letu 2005 pa celo do petine v letu 2005 

potrebnih količin. Pri tem izstopa Luksemburg (dobavlja zemeljski plin iz Belgije in Nemčije), ki 

nima lastnih skladiščnih zmogljivosti. Španija in Portugalska imata kljub manjšim skladiščnim 

zmogljivostim in občutno odvisnostjo predvsem od alţirskega plina moţnost zagotavljanja 

zanesljive oskrbe s pomočjo precej razvite oskrbe preko terminalov UZP. 

 

3.3.3. Analiza razmer do leta 2030 v Sloveniji 

V skladu z napovedmi ReNep naj bi bila rast porabe zemeljskega plina v Sloveniji najhitreje 

naraščajoča rast porabe med vsemi energenti. Rast porabe zemeljskega plina naj bi bila največja 

pri energetiki – proizvodnja električne energije, saj se predvideva postavitev kar nekaj 

termoenergetskih objektov (Šoštanj, Trbovlje, TE-TOL, Kidričevo). Pri široki porabi je 

predvidena rast nekoliko niţja, vendar še vedno občutna, saj naj bi se poraba do leta 2020 

povečala za 50 %. Za oceno porabe industrije velja, da bo ostala na nivoju, ki ga trenutno 

dosega, saj naj bi prenehanje odjema na lokacijah nekaterih industrijskih kompleksov 

nadomeščalo priključevanje novih odjemalcev na istih ali novih lokacijah. 

 

Tab. 3.3: Projekcija porabe zemeljskega plina 

(mio Sm
3
) 

Stanje Napovedi 

1997 2000 2005 2010 2015 2020 2025* 2030* 

Industrija 732,5 696,5 764,4 786,4 778,5 770,1 764,0 760,5 

Široka poraba 116,4 157,8 214,3 254,2 290,0 319,9 345,5 366,2 

Energetika 101,5 158,6 208,5 393,7 620,1 907,2 1.360,8 1.905,0 

Skupaj 930,1 1.012,9 1.187,2 1.434,3 1.688,6 1.997,2 2.470,3 3.031,7 

Vir: ReNEP, * ocena IREET 

 

Pri pripravi Razvojnega načrta prenosnega omreţja zemeljskega plina je sistemski operater 

prenosnega omreţja upošteval dodaten izkazan interes obstoječih in novih odjemalcev 

zemeljskega plina, ki se je pojavil v obdobju po sprejetju ReNEP in pred pripravo načrta. V 

nadaljevanju so tako prikazane projekcije predvidenih potreb prenosa zemeljskega plina z vidika 

sistemskega operaterja za naslednjih deset let. 

 

Tab. 3.4: Projekcije prenosa zemeljskega plina do leta 2016 (mrd Sm
3
). 

Leto Distribucija Proizvodnja električne energije Industrija Skupaj 

2007 0,36 0,10 0,71 1,17 

2008 0,37 0,19 0,72 1,29 

2009 0,38 0,81 0,73 1,92 

2010 0,39 1,89 0,73 3,01 

2011 0,40 1,97 0,74 3,12 

2012 0,41 1,97 0,75 3,13 

2013 0,42 1,97 0,76 3,15 

2014 0,44 1,97 0,76 3,18 

2015 0,44 1,97 0,76 3,18 

2016 0,44 1,97 0,76 3,18 

Vir: Geoplin plinovodi 
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Za zagotovitev ustreznih količin bodo dobavitelji verjetno zagotavljali zemeljski plin večinoma 

iz virov, ki jih uporablja trenutno največji dobavitelj. Nove moţnosti se dobo pojavljale v 

primeru realizacije izgradnje načrtovanih UZP terminalov v severnem Jadranu ter vzpostavitve 

nekaterih novih uvoznih plinovodnih povezav (Nabucco, TGI, GALSI, …) v EU. Upoštevaje 

deleţ porabe zemeljskega plina v Sloveniji glede na porabo EU pa smatramo, da zagotovitev 

ustreznih količin zemeljskega plina v Sloveniji ne bi smela predstavljati resnejšega problema. 

 

3.3.4. Analiza razmer do leta 2030 v EU in širši okolici 

Ker je zemeljski plin najčistejši fosilni energent in omogoča najvišje izkoristke pri proizvodnji 

električne energije, je bilo v preteklih desetletjih pospeševanje njegove porabe eden od jasnih 

ciljev energetske politike EU. V obdobju od leta 1990 do 2005 se je tako poraba zemeljskega 

plina v EU povečala za 50 %, pri čemer je poraba v EU 15 narasla za 70 %, nove drţave članice 

pa so v obravnavanem obdobju zmanjšale porabo. Ob upoštevanju dejstva, da ima Evropa 

omejene zaloge zemeljskega plina na svojem ozemlju, je jasno, da bo nadaljnja strategija 

pospeševanja porabe tega čistega energenta slonela predvsem na rasti uvoza. 

 

3.3.4.1. Dolgoročne projekcije porabe zemeljskega plina 

Po podatkih Evropske komisije objavljenih v letu 2006 (European Energy and Transport, Trends 

to 2030) je predvidena rast porabe zemeljskega plina v obdobju 2005 do 2030 v EU v višini 24 

%. Komisija je jeseni istega leta predstavila tudi dva različna scenarija rasti porabe. Pri obeh 

scenarij je predvidena cena surove nafte v letu 2030 v višini 100 USD/sod, predvidena cena 

zemeljskega plina  v letu 2030 pri scenariju visokih cen pa je višja od cene zemeljskega plina 

referenčnega scenarija za 1,3 krat. Vpliv na ocenjeno porabo zemeljskega plina v EU je občuten, 

saj poraba v scenariju visokih cen za 90 mrd m
3
 niţja kot pri referenčnem scenariju. V obeh 

scenarijih je predviden padec rasti porabe zemeljskega plina po letu 2020, le da je ta bolj izrazit 

v primeru scenarija visokih cen. 

 

Negotovost napovedi prihodnje porabe zemeljskega plina v EU je v veliki meri vezana na teţko 

določljive cene v prihodnosti ter njihov vpliv na porabo energenta. Proizvodnja električne 

energije je zelo občutljiva na višino cene zemeljskega plina v primerjavi s cenami alternativnih 

energentov (premog, kurilno olje, jedrsko gorivo). 

 

V kolikor primerjamo samo prej omenjena scenarija napovedi porabe zemeljskega plina je 

razlika v projekcijah porabe zemeljskega plina za proizvodnjo električne energije več kot 

55 mrd m
3
, oz. 1,65 krat višja cena zemeljskega plina predstavlja zmanjšanje porabe zemeljskega 

plina za proizvodnjo električne energije za 29 %. Hkrati pa je potrebno upoštevati tudi dejstvo, 

da so trenutno veljavne cene višje od pričakovanih cen upoštevanih v dolgoročnih napovedih. 
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Nedavno je Evropska komisija predlagala 20 % zmanjšanje emisij CO2 do leta 2020 v primerjavi 

na leto 1990. Nekatere drţave članice nameravajo zastavljene cilje doseči z večanjem poudarka 

na obnovljivih virih energije, druge računajo na jedrsko opcijo v kombinaciji z OVE, v vsakem 

primeru pa je teţko predvideti vpliv predvidenih sprememb na porabo zemeljskega plina v 

prihodnje. 

 

IEA (World Energy Outlook 2006) je pri svojih projekcijah vključila vpliv blaţitev klimatskih 

sprememb na dolgoročno porabo zemeljskega plina. Napoved porabe zemeljskega plina po IEA 

scenariju nizkih emisij CO2 v primerjavi z referenčnim scenarijem IEA predstavlja razliko 

porabe EU v višini 90 mrd m
3
. Sl. 3.5 podaja primerjavo omenjenih štirih scenarijev rasti porabe 

zemeljskega plina v EU. 

 

  

[m
rd

 m
3
] 

 

Sl. 3.5: Različne dolgoročne projekcije porabe zemeljskega plina za EU. 
Vir: DG TREN, IEA 

 

3.3.4.2. Proizvodnja zemeljskega plina 

V EU so večje proizvajalke (proizvodnja presega 10 mrd m
3
 zemeljskega plina letno) 

zemeljskega plina Velika Britanija, Nizozemska, Nemčija, Romunija, Italija in Danska, pri 

čemer njihova skupna proizvodnja presega 90 % proizvodnje zemeljskega plina v EU. Poljska, 

Avstrija, Madţarska in Francija proizvedejo vsaka po več kot 1 mrd m
3
 zemeljskega plina letno, 

pri ostalih članicah pa je proizvodnja občutno manjša ali pa proizvodnje sploh nimajo. 

Proizvodnja zemeljskega plina na Nizozemskem je dosegla vrhunec v drugi polovici 70-ih let 

prejšnjega stoletja, Velika Britanija pa je največ zemeljskega plina proizvedla v letu 2000. 

Skupna proizvodnja zemeljskega plina v EU je dosegla vrhunec v letu 1996 ter nekako prešla v 

obdobje stagnacije oz. z letom 2004 v obdobje izrazito negativnega trenda. 

 

Sl. 3.6 prikazuje razvoj proizvodnje zemeljskega plina v EU od leta 1960 ter tri različne 

projekcije proizvodnje do leta 2030. 
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Sl. 3.6: Projekcije proizvodnje zemeljskega plina v EU. 
Vir: DG TREN, OME 

 

Projekcije Evropske komisije iz let 2003 in 2006 se nekoliko razlikujeta ţe v izhodiščnem letu, 

saj je bila dejanska proizvodnja rahlo niţja od načrtovane v projekciji iz leta 2003. Kljub temu pa 

sta obe napovedi občutno bolj optimistični (kljub dejstvu, da je korekcija zadnje napovedi za leto 

2030 glede na predhodno kar 46 mrd m
3
) od projekcije, ki jo je pripravila Observatoire 

Mediterraneen de l'Energie (OME). Po njihovih predvidevanjih bo zmanjševanje proizvodnje do 

leta 2010 manjše, saj je predvidena proizvodnja na nekaterih novih plinskih poljih (predvsem 

VB), ki pa ne bodo mogla kompenzirati manjše skupne proizvodnje po omenjenem letu. Po 

ocenah naj bi proizvodnja zemeljskega plina EU v letu 2030 znašala manj kot 30 % trenutne 

proizvodnje. 

 

Upoštevaje izčrpanost rezerv zemeljskega plina v EU bo unija tudi ob predpostavki, da obseg 

porabe ostane na nivoju porabe iz leta 2005, potrebovala med 125 mrd m
3
 in 173 mrd m

3
 

zemeljskega plina (odvisno od različnih projekcij) samo za kompenzacijo manjšega obsega 

lastne proizvodnje. 

 

3.3.4.3. Uvoz zemeljskega plina v EU oz. zagotavljanje ustreznih virov 

oskrbe 

V obdobju med leti 1990 in 2005 se je uvoz zemeljskega plina v EU povečal za 90 %, iz 

157 mrd m
3
 v letu 1990 na 300 m

3
 v zadnjem letu obravnavanega obdobja. Uvoz iz Norveške se 

je v tem obdobju povečal za trikrat, Alţirija je izvoz zemeljskega plina v EU povečala za 

dvakrat, uvoz iz Rusije pa se je povečal za 27 %. Poleg omenjenih drţav je zemeljski plin v letu 

2005 v EU dobavljalo še šest drţav (cca. 10 % celotnega uvoza EU). 
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V preteklih nekaj desetletjih so oskrbovalna podjetja/drţave izvoznice močno prispevale in 

pomagale EU k usmerjanju energetskih politik bliţe zemeljskemu plinu. Izkazale so se kot 

zanesljiv partner tako v primerih nizkih cenovnih razmerij zemeljskega plina glede na nafto kot 

tudi v teţjih političnih in gospodarskih situacijah. 

 

Obstoječe in prihodnje dobaviteljice zemeljskega plina v EU posedujejo cca. 80 % vseh 

svetovnih rezerv zemeljskega plina. Največje rezerve so v Perzijskem zalivu (36 % svetovnih 

zalog, Katar in Irak vsak s po 15 % svetovnih rezerv), sledi pa Rusija s 27 % svetovnih rezerv 

zemeljskega plina. Iz tega lahko zaključimo, da imajo glavni dobavitelji zemeljskega plina za EU 

v lasti pomembne zaloge energenta ter da bodo posledično tudi lahko povečali proizvodnjo v 

bliţnji prihodnosti. Seveda bo za dosego ţelenega nivoja proizvodnja potrebna dobra volja in 

pripravljenost za investicije. 

 

Kot novi potencialni dobavitelji zemeljskega plina za EU se lahko pojavijo Angola, 

Azerbajdţan, Iran, Irak, Jemen in Venezuela. Novi dobavitelji lahko skupaj z obstoječimi EU 

zagotovijo v letu 2030 potrebnih 700 mrd m
3
 zemeljskega plina. Trije trenutno največji 

dobavitelji bodo po predvidevanjih do leta 2030 zmanjšali svoj deleţ v uvozu na cca. 62 %, kljub 

dejstvu, da se bodo dobavljene količine zemeljskega plina povečale. Tako bo Rusija tudi v letu 

2030 ostala najpomembnejši izvoznik zemeljskega plina v EU s 30 % (207 mrd m
3
 letno), 

prispevek Norveške naj bi po napovedih znašal 100 mrd m
3
 letno, prispevek Alţirije pa 

115 mrd m
3
 letno. 

 

Prihajajoči dobavitelji iz Perzijskega zaliva (najpomembnejši Katar) in Afrike (Libija, Egipt in 

Nigerija) bodo po predvidevanjih močno povečali potenciale za izvoz zemeljskega plina v EU v 

naslednjih dvajsetih letih. Tako bosta severna Afrika in Perzijski zaliv postala izredno pomembni 

regiji za pokrivanje potreb po zemeljskem plinu v EU, saj bosta uvrščena takoj za Rusijo. 
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3.4. OCENA ZADOSTNOSTI PRENOSNIH ZMOGLJIVOSTI  

3.4.1. Prenosno omreţje zemeljskega plina RS 

Slovensko magistralno omreţje zemeljskega plina poteka v smeri od severovzhoda proti zahodu. 

Prenosno omreţje zemeljskega plina sestavljajo visokotlačni in nizkotlačni plinovodi v skupni 

dolţini 960 km, preko 300 merilno regulacijskih in merilnih postaj ter kompresorska postaja v 

Kidričevem. Velik del prenosnega plinovodnega sistema je bil zgrajen v obdobju med letoma 

1978 in 1980. Celoten plinovodni sistem je skrbno nadzorovan in vzdrţevan in je po ocenah v 

zelo dobrem stanju. Slovensko prenosno omreţje zemeljskega plina je podano na Sl. 3.7. 

 

 

Sl. 3.7: Slovensko prenosno omreţje zemeljskega plina. 
Vir: Geoplin 

 

3.4.1.1. Elementi prenosnega omreţja zemeljskega plina 

Sistemska obratovalna navodila za prenos zemeljskega plina (Ur.l. RS, št. 89/2005) določajo, da 

prenosno omreţje, ki je v lasti oz. upravljanju sistemskega operaterja prenosnega omreţja 

zemeljskega plina (Geoplin plinovodi, d.o.o.), poteka od mejnih merilno-regulacijskih postaj, na 

katerih se zemeljski plin prevzema iz sosednjih prenosnih omreţij, do vključno predajnih mest, 

na katerih se zemeljski plin predaja upravičenim odjemalcem oz. izvajalcem distribucije po 

distribucijskih omreţjih zemeljskega plina.  

 

Prenosno omreţje zemeljskega plina tako sestavljajo: 

 magistralni plinovodi, 
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 regionalni prenosni plinovodi, 

 primarna mestna plinovodna omreţja, 

 merilno regulacijske postaje (MRP), 

 merilne postaje. 

 

Prenosno omreţje zemeljskega plina je sestavljeno še iz: 

 razdelilnih plinovodov (do industrijskih porabnikov ter distribucijskih omreţij 

zemeljskega plina in drugih odjemalcev), 

 sekcijskih ventilov oz. instalacij, s katerimi so plinovodi zavarovani in delujejo v primeru 

poškodb, 

 kompresorske postaje, 

 krmilnega in informacijskega ter telemetrijskega sistema za potrebe nadzora ter 

spremljanje delovanja prenosnega omreţja, sistem katodne zaščite itd, 

 dispečerskega centra s procesno opremo za nadzor in upravljanje, 

 premostitvenih objektov. 

 

V Tab. 3.5 in Tab. 3.6 so podani regionalni prenosni in magistralni plinovodi prenosnega 

omreţja zemeljskega plina ter njihove osnovne karakteristike. 
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Tab. 3.5: Slovenski regionalni prenosni plinovodi. 
Oznaka Začetek plinovoda Zaključek plinovoda Dolžina (m) Tlak (bar) Leto izgradnje 

R11 MRP Cerle Lepenke 274 50 1978 

R11 MMRP Ceršak MRP Cerle 20 50 1978 

R12 M1 MRP Sladkogorska 1.852 50 1978 

R12 MRP Sladkogorska Paloma 1.294 4 1978 

R13 M1 MRP Maribor 3.678 50 1978 

R14 M1 MRP Impol 17.66 50 1978 

R15 M1 MRP Lendava 64.494 50 1978 

R15 MRP Lendava Rafinerija 463 50 1978 

R16 M1 MRP Majšperk 727 50 1988 

R21 MRP Zdravilišče Kotlarna 1.629 3 1978 

R21 MRP Rog. Slatina MRP Zdravilišče 593 10 1978 

R21 M2 MRP Rog. Slatina 110 50 1978 

R21C M2 MRP Šentjur 3.706 50 1994 

R22 MRP Ljubečna Ograja Opekarne 614 3 1978 

R22 M2 MRP Ljubečna 527 50 1978 

R23 M2 MRP Celje 1.601 50 1978 

R23A M2 MRP Ţalec 797 50 1986 

R23B C10001 MRP Laško 9.405 10 1996 

R24 M2 MRP Ravne 42.485 50 1978 

R25 M2 MRP Polzela 532 50 1978 

R25A M2 MRP Hrastnik 20.906 50 1978 

R25B R25 MRP Šempeter S.D. 2.171 50 1986 

R25C M2 MRP Prebold 3.435 50 1987 

R26 M2 MRP Kresnice 9.399 50 1978 

R27 M2 MRP Količevo 1.857 50 1978 

R28 M2 RP Kamnik 833 50 1978 

R28A M2 MRP Lek Mengeš 1.76 50 1987 

R29 Instal. Britof MRP Jesenice 33.117 50 1978 

R29/1 Vzporedni plinovod Vodice-Britof 11.857 50 1989 

R31 MMRP Šempeter 

NG 

MRP Anhovo 19.681 25 1978 

R31 MRP Anhovo Salonit 652 5 1978 

R31A M3 MRP Keramiks 768 67 1978 

R32 MRP Batuje ograja Tovarne 101 1 1978 

R32 M3 MRP Batuje 12 67 1978 

R33 odcep od M3A in 

M3 

MRP Ljubljana 6 67 1978 

R33A M3 MRP Kozarje 12 67 1978 

R34 M3 MRP Ajdovščina 1.529 67 1987 

R36 M3 MRP Valkarton 740 67 1987 

R37 M3 MRP Vrhnika 2.092 67 1991 

R42 Odcep (MRP) 

Brestanica 

Odcep (MRP) Sevnica 16.319 50 1991 

R42 Odcep (MRP) 

Sevnica 

Odcep (MRP) Radeče 11.321 50 1991 

R42 M4 Odcep (MRP) 

Brestanica 

4.465 50 1991 

R43 M4 MRP Krško 43 50 1991 

R44 M4 MRP Drnovo 289 50 1991 

Vir: Geoplin 

 

Tab. 3.6: Magistralni plinovodi v Sloveniji. 
Oznaka Začetek plinovoda Zaključek plinovoda Dolžina (m) Tlak (bar) Leto izgradnje 

M1 Ceršak Rogatec 57.566 50 1978 

M2 Rogatec Vodice 108.293 50 1978 

M3 Vodice Šempeter 84.898 67 1978 

M4 Rogaška Slatina Novo mesto 71.93 50 1991/1992 

Vir: Geoplin 
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3.4.1.2. Interkonekcijske povezave prenosnega omreţja zemeljskega 

plina 

Prenosno omreţje zemeljskega plina je interkonekcijsko povezano z Italijo, Avstrijo in Hrvaško. 

Interkonekcijske povezave sluţijo uvozu zemeljskega plina za pokrivanje potreb Republike 

Slovenije, tranzitu ruskega zemeljskega plina za Hrvaško (smer tranzita Ceršak – Rogatec), 

tranzitu manjših količin zemeljskega plina iz Italije za Hrvaško (smer tranzita Šempeter – 

Rogatec) in tudi iz Avstrije v Italijo (smer tranzita Ceršak – Šempeter). 

 

V preteklosti so zmogljivosti prenosnega omreţja zemeljskega plina zadostovale za pokrivanje 

potreb v Sloveniji in ţe vzpostavljenemu tranzitu preko drţave. Na mejni merilno-regulacijskih 

postaji v Ceršaku je bilo v letu 2006 za namene pokrivanja potreb porabe v drţavi in tranzit 

zemeljskega plina na Hrvaško od ruskih in avstrijskih dobaviteljev prevzetih nekaj več kot 70 % 

celotnih v omenjenem letu prodanih količin zemeljskega plina (cca. 820 mio Sm
3
). Preostalih 

30 % prodanih količin (cca. 350 mio Sm
3
) zemeljskega plina je vstopilo v drţavo na mejni 

merilno-regulacijskih postaji Šempeter. 

 

Na mejni merilno-regulacijskih postaji Ceršak je bila v letu 2006 povprečna letna zasedenost 

zmogljivosti 84,6 %. Povprečna mesečna zasedenost zmogljivosti se je gibala med 80 % in 

90 %, največja povprečna dnevna zasedenost zmogljivosti pa med 85 % in 96 %. Na mejni 

merilno-regulacijskih postaji Rogatec je bila v istem obdobju povprečna letna zasedenost 

zmogljivosti 82,5 %. Povprečna mesečna zasedenost zmogljivosti se je gibala med 65 % in 

90 %, največja povprečna dnevna zasedenost zmogljivosti pa med 70 % in 99 %. Zasedenost 

zmogljivosti merilno-regulacijske postaje Šempeter je bila v omenjenem letu nekoliko niţja, saj 

se je povprečna mesečna zasedenost zmogljivosti gibala med 28 % in 58 %, največja povprečna 

dnevna zasedenost zmogljivosti pa med 40 % in 62 % [5]. 

 

Glede na rast porabe zemeljskega plina v drţavi in z namenom omogočanja dodatnega tranzita 

zemeljskega plina preko Slovenije (večje potrebe po tranzitnih zmogljivostih) pa bo potrebno 

povečati kapacitete oz. zgraditi nove magistralne plinovode. 

 

3.4.2. Evropsko prenosno omreţje zemeljskega plina 

Evropo obkroţajo tri velike dobaviteljice zemeljskega plina (Rusija, Norveška in Alţirija). Iz 

slike v nadaljevanju je razvidno, da prenosno omreţje v Evropi zagotavlja dobavo zemeljskega 

plina iz omenjenih drţav. 
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Sl. 3.8: Evropsko prenosno omreţje zemeljskega plina. 
Vir: Eurogas 

 

V letu 2005 je EU uvozila več kot 300 mrd m
3
 zemeljskega plina, tako da se je v obdobju med 

leti 1990 in 2005 uvoz zemeljskega plina v EU skoraj podvojil. Večina uvoţenega zemeljskega 

plina se je in se še vedno (več kot 85 %) uvozi preko plinovodnega omreţja. Uvoz preko UZP 

terminalov se je v obravnavanem petnajstletnem obdobju nekoliko povečal, saj je v letu 2005 

predstavljal 14 % uvoza zemeljskega plina v EU v primerjavi z 11 % celotnega uvoţenega 

zemeljskega plina v letu 1990. 

 

V nadaljevanju so prikazane prenosne zmogljivosti plinovodnega omreţja EU za leto 2005 v 

mrd m
3
 letno. 
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Sl. 3.9: Transportne zmogljivosti prenosnega omreţja zemeljskega plina EU. 

 

V zadnjih petnajstih letih je rast uvoza zemeljskega plina v EU občutno prispevala h 

konstantnemu prilagajanju in razvoju prenosne infrastrukture, saj so se razpoloţljive prenosne 

zmogljivosti konstantno gibale med 19 % in 30 % (v povprečju 25 %). Zgodovinska dejstva 

nekako nakazujejo, da liberalizacija trga z zemeljskim plinom v EU ni imela pomembnejšega 

vpliva na razvoj transportnih zmogljivosti zemeljskega plina do EU. Vzroki za to so vključenost 

evropskih podjetij pri večjih projektih (izgradnja UZP terminalov, širitev transportnih kapacitet 

obstoječih plinovodov, izgradnja novih zmogljivosti, itd) ter razvoj in izgradnja nekaterih 

zmogljivosti, ki so bile posledica dolgoročnih pogodb zaključenih pred aktivnim odpiranjem 

internega trga z zemeljskim plinom v EU. Kljub temu pa številni načrtovani projekti (tako 

transportni plinovodi kot terminali UZP) potrjujejo dejstvo, da je trg EU izredno zanimiv za 

dobavitelje zemeljskega plina in da bo EU v prihodnje potrebovala več in več zemeljskega plina. 

Zmanjševanje lastnih zalog in rezerv zemeljskega plina znotraj EU to samo še potrjuje. 

 

Celotne uvozne zmogljivosti prenosne infrastrukture in UZP terminalov so v letu 2005 znašale 

394 mrd m
3
 zemeljskega plina, pri čemer 311 mrd m

3
 odpade na transportne plinovode, 

83 mrd m
3
 pa na zmogljivosti terminalov. Povprečna izkoriščenost transportnih uvoznih 

zmogljivosti je v omenjenem letu znašala 77 %. Preko plinovodov je bilo v letu 2005 v EU 

uvoţenih 259 mrd m
3
 zemeljskega plina, kar glede na prenosne zmogljivosti plinovodov 

predstavlja 83 % izkoriščenost kapacitet. 



Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko 
Laboratorij za elektroenergetske sisteme 

 

90 

 

Uvoz zemeljskega plina preko terminalov je znašal 43 mrd m
3
 kar predstavlja 52 % izkoriščenost 

razpoloţljivih zmogljivosti UZP terminalov. 

 

 

 

     Uvoz EU - terminali UZP 
     Uvoz EU – plinovodi  
     Uvozne zmogljivosti EU 

[m
rd

 S
m

3
] 

 

Sl. 3.10: Gibanje razpoloţljivih uvoznih zmogljivosti v primerjavi z uvoţeno količino 

zemeljskega plina. 
Vir: OME 

 

Iz predstavljenega lahko ugotovimo, da so problemi glede zanesljivosti oskrbe EU z zemeljskim 

plinom bolj vezani na proizvodnjo (»upstream«) ter interkonekcijske povezave in obseg 

skladiščnih zmogljivosti (»downstream«) kot na prenosni del oskrbovalne verige (»midstream«). 

 

3.4.3. Pregled predvidenih investicij v prenosno omreţje 

zemeljskega plina in ocena njihovega vpliva na zagotavljanje 

zanesljivosti oskrbe 

3.4.3.1. Načrtovana gradnja prenosnega plinovodnega omreţja in 

objektov v Sloveniji 

Skladno z razvojnimi načrti sistemskega operaterja prenosnega omreţja zemeljskega plina 

(Geoplin plinovodi) so predvidene investicije v plinovodno omreţje načrtovane v takšnem 

obsegu, da bodo nove prenosne zmogljivosti omreţja zadostile potrebam po prenosu 

zemeljskega plina na dolgi rok – do 25 let. Tako naj bi šel razvoj novih prenosnih zmogljivosti v 

smeri nadgradnje obstoječega prenosnega omreţja zemeljskega plina, gradnje novih prenosnih 

povezav do območij, ki še niso »plinificirana« ter zagotavljanja ustreznih evropskih tranzitnih 

koridorjev. 
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Z načrtovanimi investicijami se bo prenosna zmogljivost prenosnega omreţja zemeljskega plina 

predvidoma povečala do te mere, da bo zagotavljala zadostne zmogljivosti za pokrivanje potreb 

po energentu načrtovanim termoenergetskim objektom, razvoju na področjih široke porabe in 

industrije ter omogočala tudi določene rezervne (proste) zmogljivosti. Pregled načrtovanih 

investicijskih projektov je podan v nadaljevanju. 

 

Investicijski projekti prenosnega omreţja zemeljskega plina so zdruţeni v naslednje sklope: 

gradnja vzporednega magistralnega plinovoda na relaciji Ceršak – Rogatec – Vodice (pri 

Ljubljani) – Šempeter pri Novi gorici – Miren; 

 gradnja magistralnega plinovoda za oskrbo slovenske Istro in magistralnega plinovoda za 

povezavo Dolenjske z osrednjo Slovenijo (zanka, povečana zanesljivost oskrbe);  

 gradnja magistralnega plinovoda za povezavo obstoječe oz. načrtovano plinovodno 

omreţje z novim dobavnim virom zemeljskega plina (terminala UZP Koper, Krk); 

 gradnja regionalnih plinovodov za:  

-  Zasavje (vzporednega k obstoječem plinovodu Trojane – Hrastnik) in načrtovano TE 

Trbovlje, 

- prenos zemeljskega plina do termoelektrarne Šoštanj, novo načrtovane 

termoelektrarne Kidričevo in ljubljanske TE-TOL, 

- Slovenske Konjice, Belo krajino, Notranjsko in Idrijo. 

 

Poleg izgradnje omreţja so predvidene tudi investicije v kompresorske postaje, in sicer:  

 izgradnja KP Ajdovščina (2008, prioriteta 1), 

 razširitev obstoječe KP Kidričevo (2009, prioriteta 2). 

 

Sl. 3.11 prikazuje načrtovane investicije v slovensko prenosno omreţje zemeljskega plina. 
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Sl. 3.11: Načrtovane investicije v prenosno omreţje zemeljskega plina. 
Vir: Geoplin plinovodi 

 

Po načrtih sistemskega operaterja prenosnega omreţja zemeljskega plina bosta dinamika gradnje 

in tehnična specifikacija glavnih plinovodnih objektov prilagojeni pogodbeno izkazanim 

prenosnim in tranzitnim potrebam, pri čemer bodo ustrezno in s premišljenim načrtovanjem 

upoštevani tudi drugi potencialni odjemalci. Investicijski projekti so tako razdeljeni v pet 

prioritetnih faz, seznam posameznih projektov s tehničnimi značilnostmi pa je podan v 

nadaljevanju. 

 

Tab. 3.7: Načrtovani magistralni plinovodi. 

Oznaka plinovoda Dolžina (m) 
Premer 

(mm) 

Tlak 

(bar) 

Leto 

izgradnje 
Prioriteta 

M1/1 Kidričevo - Rogatec 19,4 800 70 2008 1 

M1/1 Ceršak - Kidričevo 38,4 800 70 2009 1 

M2/1 Rogatec – Rogaška Slatina 8,1 800 70 2007 1 

M2/1 Rogaška Slatina - Trojane 65,0 800 70 2010 1 

M2/1 Trojane - Vodice 34,0 800 70 2010 1 

M5 Vodice - Jarše 16,4 400 50 (2009) 2 

M3/1 Vodice - Šempeter 95,0 1.000 100  4 

M3B/1 Šempeter - Miren 5,2 1.000 100  4 

M6 Ajdovščina - Lucija 60,9 600/200 70  4 

M8/3 Vinica - Ljubljana 120,0 1.100 100  4 

M5 Jarše - Novo mesto 64,4 400 50  5 

Vir: Geoplin plinovodi 
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Tab. 3.8: Načrtovani regionalni plinovodi. 

Oznaka plinovoda Dolžina (m) 
Premer 

(mm) 

Tlak 

(bar) 

Leto 

izgradnje 
Prioriteta 

R25D Šentrupert - Šoštanj 17,0 400 70 2008 1 

R15/1 KPK - Talum 3,5 500 70 (2010) 2 

R25A Trojane - Hrastnik 23,2 400/150 70 (2010) 2 

R51 Jarše – TE-TOL 3,1 250 50 (2009) 2 

R21A Šmarje pri Jelšah – Slovenske Konjice 14,5 150 50 (2009) 3 

Plinovodna zanka R21AZ Slov. Konjice - Zreče 6,3 150 50 (2010) 3 

R35 Hrušica - Jelšane 53,0 300 70  5 

R45 Novo mesto – Bela krajina 43,0 200/150 50  5 

R38 Kalce - Godovič 10,0 150 70  5 

Vir: Geoplin plinovodi 

 

V prioriteto 1 so vključeni projekti, katerih realizacija je zaradi zasedenosti obstoječih prenosnih 

zmogljivosti plinovodnega omreţja nujna, da se omogoči priključitev novih večjih odjemalcev. 

Prioriteta 2 predstavlja naslednji korak v smeri povezovanja prenosnega omreţja z novimi 

območji oskrbe. Znotraj prioritete 3 so predvidene povezave s prenosnim omreţjem za tiste 

končne odjemalce, ki so ţe sprejeli odločitev o priključitvi ter povezave za zagotavljanje večje 

zanesljivosti oskrbe. Prioriteta 4 predstavlja celostno podvojitev povezave med avstrijsko in 

italijansko mejo ter navezavo na morebiten novi dobavni vir. Terminsko nedefinirane povezave 

plinovodnega omreţja z regijami, ki so trenutno brez oskrbe, je predvidena v prioriteti 5. 

 

3.4.3.2. Pregled razmer v EU 

Za prikaz realne slike dogajanja do leta 2030 je potrebno ločeno analizirati uvozne zmogljivosti 

EU, izvozne zmogljivosti dobaviteljev zemeljskega plina v EU ter potrebe unije po uvoţenem 

energentu. 

 

Aktualne dobaviteljice zemeljskega plina EU po plinovodnem omreţju so štiri drţave (Rusija, 

Norveška, Alţirija in Libija). Njihova povprečna izkoriščenost prenosnih zmogljivosti je v letu 

2005 znašala slabih 80 %. V primeru, da bodo realizirani vsi načrtovani infrastrukturni projekti, 

bo celotna prenosna zmogljivost v letu 2030 narasla na 450 mrd m
3
 zemeljskega plina letno, kar 

predstavlja povečanje za dobrih 135 mrd m
3
. V nadaljevanju so v tabeli podane tehnične 

karakteristike in leta obratovanja obstoječih in načrtovanih uvoznih povezav iz drţav dobaviteljic 

do EU, na sliki pa je podana umestitev načrtovanih novih transportnih plinovodov. 
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Tab. 3.9: Uvozne plinovodne povezave EU – obstoječi in načrtovani plinovodi. 

Potek plinovoda (od - do) Naziv plinovoda 
Pren. zmogljivost 

 (mrd m
3
/leto) 

Leto 

izgradnje 

Norveška – Nemčija (Emden) Europipe I 13 – 16 1995 

Norveška – Nemčija (Emden) Europipe II 21,7 1999 

Norveška – VB (St. Fergus) Frigg 11 1978 

Norveška – Francija (Dunkirk) Franpipe (ex Norfra) 16 1998 

Norveška – Nemčija (Emden) Norpipe 11 1977 

Norveška – Belgija (Zebrugge) Zeepipe I 12,5 1993 

Norveška – VB (Easington) Langeled part I  2006 

Alţirija – Italija (via Tunizija) Enrico Mattei Gasline 27 1983/94 

Alţirija – Španija & Portugalska (via Maroko) Pedro Duran Farell Gasline 13 1997/04 

Libija – Italija (Gela) Greenstream 8 2004 

Rusija – Slovaška/Madţarska via Brotherhoods 104 1967/78/84/89 

Rusija – Finska (Imatra)  5,8 1973 

Rusija – Romunija (Isaccea)  14,3 1987 

Rusija – Poljska (Kondratki) Europol 33 1999 

Rusija - ostalo Ostali 20,8 - 

Skupna obstoječa prenosna zmogljivost 311  

 
Alţirija – Španija (Almeria) Medgaz 8 – 10 konec 2008 

Alţirija – Italija (Livorno) GALSI 8 – 10 2011 

Kaspijski bazen via Turčija/Grčija – Italija TGI 8 – 10 2011 

Rusija – Nemčija (Greifswald) Nordstream 2 × 27,5 2010 

Norveška (Ormen Lange) – VB Langeled 25 2007 

Kaspijski bazen via Turčija – Avstrija Nabucco 31 2011 

Skupna načrtovana prenosna zmogljivost 108 - 141  

Vir: OME 
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Sl. 3.12: Načrtovano novo transportno plinovodno omreţje in širitve obstoječih zmogljivosti. 
Vir: Eurogas & OME 

 

V letu 2005 je imelo sedem drţav članic EU 13 obratujoči UZP terminalov, katerih celotna 

zmogljivost je znašala 83 mrd m
3
 zemeljskega plina. Skladno z načrti širitve obstoječih in 

postavitve novih terminalnih zmogljivosti naj bi se v nekaj naslednjih letih celotna zmogljivost 

UZP terminalov v EU 27 povečala za 110 mrd m
3
 zemeljskega plina in tako dosegla skoraj 

200 mrd m
3
 v letu 2010 oz. preko 380 mrd m

3
 do leta 2030. Vsekakor je treba upoštevati, da vsi 

načrtovani terminali ne bodo realizirani oz. bo prišlo do zamikov pri terminskih načrtih. 

 

V letu 2030 bodo po načrtih tako imele največje uvozne zmogljivosti UZP terminalov Italija, 

VB, Španija in Francija (80 % vseh zmogljivosti UZP terminalov). V neposredni (»uporabni«) 

bliţini Slovenije so tako predvideni naslednji terminali: 

 Italija: Panigaglia (delujoči, predvidena širitev zmogljivosti), Brindisi, Livorno in Rovigo 

(v izgradnji), PortoEmpedocle, Taranto, Trieste, Livorno, Monfalcone, Priolo, Gioia 

Tauro in San Ferdinando (načrtovani), 

 Hrvaška: Krk (v načrtu). 
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Pri razvoju zmogljivosti UZP terminalov je potrebno vprašanje tudi razpoloţljivost ustreznega 

števila tankerjev. Celotna zmogljivost 218 UZP tankerjev (vseh v obratovanju) je lata 2006 

znašala 16 mrd m
3
 zemeljskega plina. Po nekaterih predvidevanjih naj bi jih v naslednjih letih 

začelo obratovati še dobrih 130 (zmogljivost 12 mrd m
3
 zemeljskega plina), vendar se vprašljiva 

realnost teh napovedi. 

 

Pri ugotavljanju zadostnosti načrtovanih uvoznih zmogljivosti zemeljskega plina v EU do leta 

2030 je potrebno upoštevati predhodno predstavljene tri scenarije napovedi lastne proizvodnje 

zemeljskega plina v EU (projekcije Evropske komisije EK 2003 in EK 2006 ter projekcije OME) 

in z njimi pogojeno potrebno količino uvoţenega zemeljskega plina. V odvisnosti od teh 

scenarijev se potrebne količine uvoţenega zemeljskega plina v EU gibljejo med 353 mrd m
3
 

zemeljskega plina in 387 mrd m
3
 zemeljskega plina v letu 2010 oz. 552 mrd m

3
 zemeljskega 

plina in 636 mrd m
3
 zemeljskega plina v letu 2030. Načrtovane uvozne zmogljivosti EU tako v 

letu 2010 presegajo potrebne uvozne količine zemeljskega plina za 153 – 187 mrd m
3
 

zemeljskega plina (40 – 53 %) oz v letu 2030 za 194 – 278 mrd m
3
 zemeljskega plina (30 – 50 

%). Iz predstavljenega izhaja, da je rezerva relativno ugodna – povprečje preseţka celotnih 

uvoznih zmogljivosti glede na uvoţene količine zemeljskega plina je v zadnjih petnajstih letih 

znašalo 25 %. Opozoriti je potrebno, da so upoštevane celotne uvozne zmogljivosti EU, ter da so 

razmere za posamezne drţave članice precej različne. Po drugi strani so predvidene razpoloţljive 

izvozne zmogljivosti (količine) potencialnih dobaviteljic zemeljskega plina v EU za leto 2010 za 

več kot 100 mrd m
3
 zemeljskega plina višje od predvidenih potreb unije, kar v odstotkih 

predstavlja cca. 30 %. Predviden preseţek za leto 2030 je nekoliko niţji, saj so razpoloţljive 

izvozne količine za 58 – 142 mrd m
3
 zemeljskega plina nad načrtovanimi uvoznimi potrebami 

(10 – 25 %). 

 

Torej, napovedi uvoznih zmogljivosti EU in izvoznih zmogljivosti drţav dobaviteljic 

zemeljskega plina močno presegajo projekcije potreb po uvozu zemeljskega plina EU v 

naslednjih dvajsetih letih. Prav tako pa so načrtovane uvozne zmogljivosti tako za leto 2010 kot 

za leto 2030 glede na potrebe po uvoţenem zemeljskem plinu močno višje od povprečja zadnjih 

petnajstih let kot tudi preseţek zmogljivosti UZP terminalov nad dejansko načrtovano oskrbo 

preko terminalov. Oskrba s strani dobaviteljic zemeljskega plina iz Afrike, Perzijskega zaliva in 

Norveške v prihodnje ne bi smela predstavljati omembe vrednih teţav. Trinidad in Tobago 

verjetno ne bosta imela ustrezno količine proizvodnje za zadovoljevanje izvoznih potreb kar bo 

verjetno nadomestila proizvodnja iz Venezuele. Rusija ne investira dovolj v proizvodnjo in 

razvoj novih plinskih polj, kar bo v prihodnje lahko predstavljalo teţavo pri uresničevanju njenih 

izvoznih obveznosti, verjetno pa bodo dogovori z Turkmenistanom in Kazahstanom te teţave 

omilili. 

 

V kolikor bo poraba zemeljskega plina po letu 2030 naraščala oz. celo ostala konstantna pa bo 

EU zelo teţko zadostila potrebe po uvoţenem zemeljskem plinu. Po omenjenem letu enostavno 
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ne bo veliko dobaviteljev, ki bodo sposobni izvaţati zemeljski plin zaradi dosega absolutnega 

maksimuma proizvodnje oz. zaradi povečanja rasti porabe na domačih trgih, kar jim bo 

enostavno onemogočalo zagotavljati pomembne izvozne količine zemeljskega plina. 
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3.5. VPLIV TRGA Z ENERGIJO NA ZAGOTAVLJANJE ZANESLJIVE 

OSKRBE 

Zgodovina razvoja oskrbe z zemeljskim plinom nam dokazuje kako zelo uspešna je bila plinska 

industrija pri hitrem razvoju vseevropskega interkonekcijskega plinovodnega omreţja ter 

izgradnji povezav proizvodnje zemeljskega plina v Sibiriji, Severnem morju, Severni Afriki in 

celo centralni Aziji z milijoni odjemalcev zemeljskega plina v Evropi. Takšna zgodba o uspehu 

lahko do neke mere zagotavlja zaupanje tudi v zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom v 

prihodnje. Kljub temu pa je dejstvo, da povečevanje uvozne odvisnosti posameznih drţav 

(predvsem zaradi rasti porabe zemeljskega plina za namen proizvodnje električne energije), 

hkrati s kopnenjem zalog zemeljskega plina v Evropi postavlja nova razmerja moči med 

drţavami dobaviteljicami (proizvajalkami) in drţavami uvoznicami zemeljskega plina. Čeprav 

odvisnost evropskih drţav od izvoznic zemeljskega plina ni nov pojav pa liberalizacija trga z 

zemeljskim plinom, globalna rast cen energentov kot tudi nedavna nesoglasja med 

najpomembnejšim dobaviteljem zemeljskega plina v EU in tranzitnimi drţavami zaostrujejo 

razmerja med vsemi akterji oskrbovalne verige in pojavlja se občutek, da dejavnost oskrbe z 

zemeljskim plinom postaja čedalje bolj tvegana in negotova. 

 

Izgradnja zanesljivega sistema oskrbe z zemeljskim plinom zahteva razvoj globalnega pristopa 

tako na nivoju proizvodnje kot na nivoju porabe zemeljskega plina. Togost oskrbovalne verige 

ter izredno obseţne investicije zahtevajo največjo mero stabilnosti med vsemi vključenimi 

partnerji vključno z jasno porazdeljenimi tveganji. V primeru dolgoročnih pogodb so tako 

tveganja glede količin prevzemali uvozniki/oskrbovalna podjetja, tveganja glede cene pa so bila 

prevzeta s strani proizvajalcev/izvoznikov zemeljskega plina. Razvoj projektov na nivoju 

proizvodnje tako ţe pred realizacijo velikih investicij zahteva določeno mero garancije glede 

prihodnjih potreb po zemeljskem plinu, kar predstavlja bistvo pri razvoju proizvodnje ter 

pomembno dejstvo pri razvoju prenosne infrastrukture. Dejstvo je, da je trenutno najbolj 

potrebno vnesti določeno mero stabilnosti glede prihodnje porabe zemeljskega plina. Seveda pa 

je pri tem jasno, da je zelo teţko pokazati realno sliko glede prihodnje porabe zemeljskega plina 

v EU. Ţe različni scenariji EK tako navajajo precej različne ocene prihodnjih potreb (glede na 

upad rezerv in razvoj porabe) po uvozu zemeljskega plina do leta 2030 – 120 mrd m
3
 do 

300 mrd m
3
. Negotovost razvoja cen zemeljskega plina v prihodnje in njihov vpliv na porabo sta 

še toliko večja, saj naj bi poraba zemeljskega plina za proizvodnjo električne energije (načrtovan 

razvoj evropskih projektov, zmanjševanje proizvodnih objektov na kurilno olje in premog), ki je 

izredno občutljiva na ceno zemeljskega plina, do leta 2015 prispevala k porabi EU dodatnih 

50 mrd m
3
. Renesansa jedrske energije, ki se pojavlja pri načrtih energetskih politik pri kar nekaj 

evropskih drţavah, pa ima ugoden učinek na prihodnost porabe zemeljskega plina. 

 

Upoštevaje tudi negotovost vezano na proizvodnjo zemeljskega plina znotraj EU v prihodnje je 

zelo teţko jasno definirati prihodnje evropske potrebe po zemeljskem plinu. Kljub temu pa 
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zagotavljanje zanesljive oskrbe v letu 2015 in tudi 2020 zahteva ustrezen razvoj investicijskih 

projektov ţe ta trenutek. Tako je nujno najti načine za zagotovitev prihodnjih proizvodnih 

količin zemeljskega plina s strani proizvajalcev z moţnostjo vzpostavitve dolgoročnih 

dogovorov skladnih s pravili EU. 

 

Občuten razvoj objektov za proizvodnjo električne energije ima zelo pomemben vpliv na 

zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom. Kratkoročno ta sektor prispeva k 

sezonskemu vplivu na porabo zemeljskega plina, saj je naravnan k povečevanju konice porabe v 

zimskem obdobju ter rasti porabe v poletnih mesecih zaradi povečane klimatizacije, Oboje se 

odraţa v dodatni kompleksnosti upravljanja sistema oskrbe z zemeljskim plinom in slabi 

kratkoročno zanesljivost oskrbe. Dodaten moment predstavlja dejstvo, da to vodi k večji 

odvisnosti ključnega gospodarskega sektorja EU – proizvodnja električne energije predstavlja 

gonilo gospodarstva, proizvodnja vezana na zemeljski plin pa lahko dodatno poveča ranljivost 

vezano na novo strukturo trga z zemeljskim plinom tako glede cen kot tudi količin zemeljskega 

plina. 

 

3.5.1. Liberalizacija evropskega trga z zemeljskim plinom z vidika 

zanesljivosti oskrbe 

Vzpostavitev enotnega evropskega trga z zemeljskim plinom naj bi prispevala k večji 

gospodarski učinkovitosti in učinkovitejši konkurenci. Moţnost izbire dobavitelja s strani 

odjemalcev naj bi prisilila dobavitelje in sistemske operaterje k zmanjševanju stroškov in 

izboljšanju kvalitete storitev. Izkušnje (»pozitivne«) liberalizacije regionalnih trgov kaţejo, da 

razvoj konkurence zahteva višek zmogljivosti tako pri infrastrukturi kot tudi na strani oskrbe. V 

VB je bil pojav  konkurence vezan na razvoj proizvodnje v Severnem morju in prihod velikih 

novih porabnikov (objektov za proizvodnjo električne energije) skladno s prestrukturiranjem 

elektroenergetskega sektorja. V obeh primerih so to bili veliki odjemalci, ki so imeli veliko 

pogajalsko moč in tudi tehnične moţnosti izbire med nekaj različnimi proizvajalci zemeljskega 

plina (dobavitelji). Takšna situacija se v kontinentalni Evropi nikoli ni pojavila, saj vse drţave 

(razen Nizozemske) uvaţajo večino porabljenega zemeljskega plina od treh glavnih dobaviteljic 

– Rusije, Norveške in Alţirije. Tako morajo te drţave obvladovati visoko stopnjo koncentracije 

pri oskrbi z zemeljskim plinom kot tudi togosti oskrbovalne verige z zemeljskim plinom, ki jih 

pogojujejo omejitve vezane na veliko uvozno odvisnost teh drţav. Evropsko plinovodno omreţje 

ţal ne omogoča razvoja konkurence, velik porast porabe zemeljskega plina v zadnjem desetletju 

pa je skoraj izničil razpoloţljive zmogljivosti tako pri prenosu kot tudi skladiščenju zemeljskega 

plina. 

 

Dodatno pa predstavlja oviro pri razvoju učinkovitega enotnega trga z zemeljskim plinom tudi 

heterogenost regulative, saj je evropska zakonodaja sestavljena iz različnih implementacij in 

pravnih kultur. Tako si EK prizadeva za razvoj interkonekcije nacionalnih trgov ter tudi za 
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poenotenje različne nacionalne zakonodaje. Za ustrezen razvoj konkurenčnega evropskega trga z 

zemeljskim plinom je tako potrebno zagotoviti zadosten nivo investicij v infrastrukturo 

posameznih drţav članic (plinovodno omreţje in skladiščne zmogljivosti) in fleksibilnost 

celotnega sistema, ki ga konkurenčnost zahteva. Cilj tako ni le povečanje same zanesljivosti 

oskrbe ampak (vsaj teoretično) ustvariti trţne razmere, ki bodo dodatno prispevale k zanesljivosti 

oskrbe z zemeljskim plinom. Kljub temu pa liberalizacija z zmanjševanjem vertikalne 

povezanosti oskrbovalne verige kratkoročno (na ţalost pa celo na dolgi rok) negativno prispeva k 

zanesljivosti oskrbe. 

 

Evropsko plinovodno omreţje je bilo zgrajeno z namenom, da zagotavlja fizično zanesljivost 

oskrbe z zemeljskim plinom. Razvoj novih trţnih mehanizmov tako zahteva prerazporeditev vsaj 

dela obstoječe infrastrukture za namene konkurence, kar naj bi po pričakovanju konec koncev 

prispevalo k večji učinkovitosti. Premik iz centraliziranega načina sprejemanja odločitev k 

decentraliziranemu ter iz »signalov količin« na »signale cene« razen v primeru popolno 

delujočega trga neizogibno pripelje do zmanjšanja učinkovitosti. Konkurenca tako zmanjša 

učinkovitost sistema, ohranjanje ustreznega nivoja kratkoročne zanesljivosti oskrbe zahteva 

razvoj kompleksne regulative za ohranjanje ustrezne ravni ravnoteţja med proizvodnjo in 

porabe, skladiščnih zmogljivosti in celo morebitnih strateških rezerv. Skladiščne zmogljivosti 

tako predstavljajo zanimiv primer neučinkovitosti v primeru konkurence, saj so bile zgrajene z 

komplementarnim prispevkom k uvozni infrastrukturi (zagotavljale naj bi fleksibilnost porabe 

predvsem v zimski sezoni). Razvoj plinskih vozlišč je prispeval k izkoriščanju proizvodnje, 

prenosne infrastrukture in skladiščnih zmogljivosti predvsem glede na signale cen in ne glede na 

dejanske fizične zahteve trga. Tovrstna konkurenca med skladiščnimi zmogljivostmi in uvozom 

zemeljskega plina v EU prispeva k temu, da se količine zemeljskega plina v evropskem omreţju 

v času visokih cen zmanjšajo, kar posledično škoduje zanesljivosti oskrbe, posebej v primerih, 

ko takšne razmere zahtevajo prezgodnje praznjenje skladiščnih zmogljivosti. Primer Francije iz 

leta 2005 to nazorno pojasnjuje, saj so bile skladiščne zmogljivosti v začetku zime pretirano 

izkoriščene celo do te mere, da se je v nenavadno hladnem vremenu v mesecu marcu pojavilo 

pomanjkanje zemeljskega plina. 

 

Oskrbovalna veriga je sistem, pri katerem je potrebno sočasno razvijanje vseh segmentov. 

Dolgoročna koordinacija celotnega sistema, ki omogoča sočasno investiranje v proizvodnjo, 

mednarodne tranzitne zmogljivosti povezovalnih plinovodnih omreţij in nacionalna omreţja za 

zadovoljevanje potreb po odjemu, je ključnega pomena za zanesljivost oskrbe z zemeljskim 

plinom. Kvaliteten dialog vseh vlagateljev je tako izrednega pomena pri zagotavljanju zanesljive 

oskrbe z zemeljskim plinom. 

Vpeljava konkurenčnosti na trg z zemeljskim plinov je negativno vplivala na sklenjene dogovore 

med evropskimi oskrbovalnimi podjetji in njihovimi zunanjimi dobavitelji glede eliminiranja 

ovir za njihovo prisotnost na evropskem trgu. Prav tako je bil rahlo načet tudi moment 

dolgoročnih take-or-pay pogodb kot elementa za zagotavljanje dolgoročnega gospodarskega 
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ravnovesja koristi vse vključenih partnerjev. Po ugotovitvah EK so bile določene klavzule teh 

pogodb kontradiktorne s konceptom oblikovanja enotnega evropskega trga z zemeljskim plinom 

in je tako zahtevala njihov umik iz pogodb: 

 take-or-pay določbe je potrebno umakniti, saj omejujejo uvoznike znotraj dolgoročnih 

obveznosti, ki so lahko potencialno škodljive v primeru izgube trţnega deleţa glede na 

razvoj konkurence, 

 določba vezana na cilja dobave se tudi smatra kot ovira pri transportu zemeljskega plina 

znotraj evropskega trga, in je kot taka nekompatibilna z razvojem konkurence, 

 vez med cenami zemeljskega plina in surove nafte je obsojena kot ovira pri razvoju 

plinske konkurence (gas to gas) in učinkovitih plinskih vozlišč, kar pa se smatra za 

osnovo pri doseganju učinkovitega enotnega evropskega trga z zemeljskim plinom. 

 

Plinska industrija je tem ugotovitvam močno nasprotovala, saj so njenih zagotovilih prav 

dolgoročne pogodbe zdrav način delitve tveganj med različnimi akterji, ki pomembno prispevajo 

k razvoju evropskega trga z zemeljskim plinom. Ohranjanje tovrstnih pogodb pa je hkrati tudi 

nujno potrebno za realizacijo ustreznih razvojnih projektov. 

 

Poleg tega je bilo stališče EK s strani zunanjih dobaviteljev ocenjeno kot nepravično. Ukinitev 

tovrstnih pogodb tako prerazporedi del količinskega tveganja, ki so ga pred tem nosili uvozniki, 

na izvoznike. Tovrstna odločitev EU bi namesto zahvale zunanjim partnerjem za njihovo 

sodelovanje enostransko spremenila pravila igre v njeno korist. 

 

EK se je vseeno odločila da ohrani dolgoročne pogodbe, ki morajo biti bolj fleksibilne, ter 

ustrezno prilagodila regulativo. Liberalizacija je tako privedla do razpršitve trga kar negativno 

vpliva na investicije. Konkurenca je dejansko omejila obligatorne uvozne zmogljivosti na dolgi 

rok; izvozniki morajo tako sodelovati s številnimi manjšimi partnerji z niţjim nivojem 

zanesljivosti oz. prodajati zemeljski plin direktno na končnih trgih. Slednji so pravila sprejeli, 

vendar je tveganje pri tem to, da bodo nova pravila oslabila tako uvoznike kot izvoznike in s tem 

neposredno vplivala na zanesljivost celotnega sistema oskrbe. 
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3.6. VPLIV UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE ZANESLJIVE OSKRBE 

NA KONKURENČNOST IN KLIMATSKE SPREMEMBE 

Po predvidevanjih naj bi bilo zemeljskega plina v okolici Evrope dovolj, da bi lahko pokrivali 

njene potrebe po energentu v prihodnje ob predpostavki, da bodo zagotovljeni ustrezni pogoji za 

realizacijo večine aktualno najavljenih projektov (plinovodno omreţje in UZP terminali) ob 

ustreznem nivoju zdrave konkurence. Tveganja pri oskrbi z zemeljskim plinom bolj in bolj 

rastejo, prav tako pa se kljub močnemu razvoju pri proizvodnji in oskrbi s surovo nafto in 

zemeljskim plinom po vsem svetu pojavljajo tehnične omejitve pri zagotavljanju oskrbe. Večina 

novih projektov se izvaja s strani tradicionalnih dobaviteljev EU (Alţirije, Norveške in Rusije) 

predvsem v luči krepitve njihovega trţnega potenciala na celini. Njihovo obnašanje lahko 

razumemo tudi kot izkoriščanje »predkupne pravice« s ciljem preprečevanja investicij in 

odvračanja od alternativnih projektov s strani potencialnih novih dobaviteljev. Norveška se tako  

osredotoča predvsem na zadovoljevanje novih uvoznih potreb s strani VB, kar predstavlja zanjo 

najbolj obetavno trţišče z vidika razvoja novih uvoznih potreb. Prav tako pa Norveška zaradi 

nizke strukture stroškov oskrbe enostavno konkurira bolj oddaljenim UZP terminalom. Alţirija 

daje prioriteto krepitvi svojega poloţaja na evropskem trgu, predvsem na jugu, z ţeljo povečati 

prenosne zmogljivosti do Italije in Španije na obstoječih uvoznih interkonekcijah ter pri dveh 

novih plinovodnih projektih in razvoju UZP terminalov. Ruska strategija deluje nekoliko bolj 

kompleksno, saj preko svojega največjega dobavitelja ţe izvaja politični pritisk na sosednje 

drţave. Dogovori z nekaterimi drugimi proizvajalkami zemeljskega plina (Turkmenistan, 

Kazahstan in Iran) jasno nakazujejo, da si Rusija ţeli ohraniti status glavnega strateškega 

partnerja pri zagotavljanju oskrbe z zemeljskim plinom za Evropo. Rusija tako ţe dolgo izvaja 

prodiranje na posamezne evropske trge, prav tako pa s forsiranjem plinovodnih povezav, ki bi 

enostavno izločile in onemogočile alternativne (nove) moţnosti zagotavljanja oskrbe z 

zemeljskim plinom EU. 

 

Glede na koncentracijo na mednarodnih trgih se tako drţave proizvajalke kot uvoznice 

zemeljskega plina rajši odločajo za bilateralne kot multilateralne načine izvajanja pogajanj. Prva 

potrditev tovrstnih odločitev je projekt izgradnje plinovoda od Alţirije preko Sardinije do Italije 

(GALSI), kjer je bilo prvotno predvideno, da bo investicija realizirana samo v primeru popolne 

prodaje prenosnih zmogljivosti na prostem trgu, vendar je v nadaljevanju (zaradi teţav pri oskrbi 

Italije v letu 2006) projekt dobil konkretno politično dimenzijo, saj so italijanska podjetja 

podpisale vse pogodbe potrebne za začetek projekta. Drugi takšen primer je plinovodna 

povezava, ki sloni na podpisu bilateralnega dogovora med Nemčijo in Rusijo (Nord Stream). 

Nemčija si je tako zagotovila priviligiran poloţaj glede na interes njenih vzhodnoevropskih 

sosed. 

 

Iz navedenega je jasno, da drţave članice EU razvijajo lastne strategije pri zagotavljanju 

dolgoročne zanesljivosti oskrbe, kar pa navzven dejansko slabi pogajalska izhodišča EU v 



Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko 

Laboratorij za elektroenergetske sisteme 

 

103 

 

pogajanjih z veliki dobavitelji. Tovrstno tekmovanje med nacionalnimi šampioni je lahko 

izredno škodljivo pri zagotavljanju celotne evropske zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom 

predvsem z vplivom na zmanjševanje solidarnosti med drţavami članicami in zmanjševanjem 

pogajalskih izhodišč majhnih drţav. Tovrstni dogodki pa so vsekakor tudi slaba popotnica 

razvijajočemu se internemu trgu z zemeljskim plinom v EU. 

 

Proces liberalizacije trga z zemeljskim plinom je vnesel določene nove oblike tveganj, ločevanje 

dejavnosti (unbundling) pa je močno načelo v preteklosti stabilen odnos med partnerji in 

zmanjšalo moţnost sodelovanja. Tako se pri razvojnih projektih zahtevajo višji donosi ter večja 

fleksibilnost/prilagodljivost. Realizacija vseh načrtovanih novih projektov za uvozne 

zmogljivosti v EU bi pomenila ogromen preseţek uvoznih zmogljivosti (tako plinovodov kot 

UZP terminalov) nad dejanskimi prihodnimi uvoznimi potrebami. Jasno je, da bo »naravna 

selekcija« opravila svoje ter bo pri nekaterih projektih prišlo do zamikov pri realizaciji, nekateri 

projekti pa preprosto sploh ne bodo realizirani. Ključen moment pri izvedbi projektov bo tako 

izpostavljenost tveganjem. Zanimivo je dejstvo, da se večji akterji na trgu laţje soočajo s trţnimi 

tveganji kot potencialni novi akterji. Posledično tako trţna tveganja najbolj vplivajo na manjše 

akterje in potencialne nove ponudnike, kar paradoksalno celo pomeni, da razvoj konkurenčnosti 

nekako simpatizira poloţaj velikih igralcev v primerjavi z ostalimi akterji na trgu. Kljub ţelji da 

bo liberalizacija evropskega trga povečala diverzifikacijo nabavnih virov, novim dobaviteljem na 

trgu vse teţje realizirati nove uvozne projekte (moţnosti so odprte le v povezavi z močnimi 

obstoječimi akterji na trgu). 

 

Razvoj terminalov UZP dodatno prispeva k globalizaciji trgovanja z zemeljskim plinom, ki je do 

sedaj ostajala vezana predvsem na regionalne okvirje. Oskrba preko UZP terminalov se sicer 

smatra kot »pomoţna« oskrba in ima z vidika zanesljivosti oskrbe pozitiven karakter, pa po drugi 

strani prispeva k konkurenčni tekmi med uvozniki. Tovrstna aktivnost pa lahko pripelje do novih 

trţnih mehanizmov ter posledično do oskrbe izključno najdraţjih trgov. Pri tem se pojavljata dve 

vrsti tveganj; tveganje vezano na izpad oskrbe v primeru pretirane odvisnosti od dnevnega UZP 

trgovanja (spot), ter tveganje vezano na konvergenco cen k najvišjim cenovnim nivojem. 

Trenutni trendi razvoja trga UZP terminalov nakazujejo dejstvo, da prodaja celotnih terminalskih 

zmogljivosti na dolgi rok ni zaţelena, saj si dobavitelji preko UZP terminalov zagotovijo proste 

zmogljivosti za kratkoročne dobave – bolj atraktivna cenovna dogajanja. 

 

3.6.1. Razmere v Sloveniji 

Zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom v Sloveniji ima na konkurenčnost minimalen oz. skoraj 

ničen vpliv. Slednja ter z njo povezana diverzifikacija nabavnih virov (razen, če je eden od virov 

močno cenejši od ostalih, kar pa ob delujočih trgih ni realno) za Slovenijo v nobenem primeru ne 

pomenita niţje cene zemeljskega plina za končne odjemalce. Vpliva pa struktura virov na 

formiranje skupne cene. Glede na to, da je večina v Slovenijo dobavljenega zemeljskega plina 
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sestavljena iz treh virov (Rusija, Alţirija, Avstrija) to lahko pomeni, da se dobavitelj lahko 

odloči za določeno večjo mero zanesljivosti dobave in se nekoliko bolj veţe na dobavo iz 

Avstrije, kar se v skupni cenovni košarici zemeljskega plina odrazi kot nekoliko višja cena kot v 

primeru, da se namesto omenjenega večji deleţ dobave zagotovi iz Rusije ob nekoliko večjem 

tveganju glede na zanesljivost, predvsem zaradi zagotavljanja tranzitnih poti. Predstavljajo pa 

relativno ugoden moment za Slovenijo ideje o realizaciji projektov UZP terminalov v neposredni 

bliţini, ker bi ob izgradnji ustreznih skladiščnih zmogljivosti v drţavi lahko izkoriščali 

potencialen pojav sezonskih viškov terminalskih zmogljivosti. 

 

Drugače pa ukrepe za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom posebnim 

odjemalcem predpisuje v začetku tega leta sprejeta Uredba o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z 

zemeljskim plinom (UL RS, št. 8/2007). Ta uredba skladno z evropsko direktivo 2004/67/ES 

predvideva naslednje moţne ukrepe za zagotavljanje ustreznega nivoja zanesljivosti oskrbe: 

 zagotavljanje razpoloţljivega zemeljskega plina v skladiščih; 

 zagotavljanje ustreznih zmogljivosti odjema zemeljskega plina iz skladišča; 

 zagotavljanje zmogljivosti omreţja zemeljskega plina, ki omogoča diverzifikacijo dobave 

zemeljskega plina posameznim območjem; 

 dostop do likvidnih trgov zemeljskega plina; 

 prilagodljivost sistema; 

 razvoj povpraševanja po prekinljivi dobavi; 

 uporaba alternativnih nadomestnih goriv pri odjemalcih; 

 zagotavljanje ustreznih zmogljivosti povezovalnih vodov; 

 sodelovanje med sistemskimi operaterji prenosnega omreţja zemeljskega plina sosednjih 

drţav članic Evropske skupnosti za usklajeno delovanje; 

 usklajeno delovanje med sistemskimi operaterji prenosnega omreţja in sistemskimi 

operaterji distribucijskega omreţja zemeljskega plina; 

 domača proizvodnja zemeljskega plina; 

 proţnost proizvodnje zemeljskega plina; 

 prilagodljivost uvoza zemeljskega plina; 

 diverzifikacija virov dobave zemeljskega plina; 

 dolgoročne pogodbe o dobavi zemeljskega plina; 

 vlaganje v infrastrukturo za uvoz zemeljskega plina prek terminalov za uplinjanje in 

plinovodov. 

 

Ti ukrepi (ker gre za posebne odjemalce, katerim mora biti zagotovljena nemotena oskrba in 

katerih poraba ne predstavlja večji deleţ v strukturi celotne porabe) na konkurenčnost in 

klimatske spremembe nimajo omembe vrednega vpliva. 
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3.7. PREDLOG DOPOLNITEV IN SPREMEMB SLOVENSKE 

ZAKONODAJE 

Dopolnitve in spremembe slovenske zakonodaja so od članstva Slovenije v EU vezane in 

pogojene z regulatornimi spremembami, ki jih pripravi in uvede EU. V odvisnosti od obsega 

sprejetja predlaganih ukrepov v t.i. tretjem paketu evropske energetske zakonodaje pa bodo 

določene dopolnitve vsekakor potrebne. 

Dokler stvari glede omenjenega še niso povsem dorečene, pa bi bilo mogoče smiselno razmisliti 

o sledečih predlogih: 

 Uredba o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom sicer določa podrobno 

obvezno vsebino poročil dobaviteljev o zanesljivosti dobave zemeljskega plina, vendar 

dobavitelji ne pripravljajo poročil v enotni obliki in obsegu. Iz tega vidika bi bilo 

smiselno pripraviti pravilnik o načinu in obliki priprave enotnih poročil, ki bi ministrstvu 

pristojnemu za energijo omogočal nedvoumen in jasen pregled nad pripravljenimi ukrepi 

in vsebinami. 

 V primeru izvajanja redukcij oskrbe z zemeljskim plinom se pojavlja vrzel med 

delovanjem sistemskega operaterja prenosnega omreţja in sistemskih operaterjev 

distribucijskih omreţij zemeljskega plina. Na reguliran način bi bilo smiselno zagotoviti 

koordinirano delovanje vseh sistemskih operaterjev v primeru tovrstnih izrednih razmer. 

 Definirati bi bilo potrebno nekatere kriterije, preko katerih bi ministrstvo pristojno za 

energijo ugotavljalo in presojalo ustrezno mero zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom 

v drţavi. 

 

 



Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko 
Laboratorij za elektroenergetske sisteme 

 

106 

 

4. LITERATURA 

[1] EURELECTRIC, Security of Electricity Supply, Discussion Paper, Ref: 2004-180-0019, 

November 2004 

[2] Ţlahtič, F., Matvoz, D., Zorman, M.: Motnje in motenja v elektroenergetskih omreţjih, 

Elektrotehniška zveza Slovenije, Ljubljana, 1995. 

[3] Resolucija o nacionalnem energetskem programu (ReNEP), Uradni list RS št. 57 z dne 

27.5.2004 

[4] Gradivo za Nacionalni energetski program, končno gradivo, Ljubljana, oktober 2002. 

[5] Energetski zakon, uradno prečiščeno besedilo (EZ-UPB2), UL RS št. 27/2007 

[6] Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona, Uradni list RS št. 51 z dne 

7.5.2004 

[7] Billington, Ronald N. Allan: »Reliability evaluation of power systems«, Pitman 

Publishing Inc., 1994. 

[8] ELES, Načrt razvoja prenosnega omreţja v Republiki Sloveniji od leta 2003 do 2012. 

[9] ELES, Ocena zadostnosti proizvodnih virov električne energije in zadostnosti prenosnega 

omreţja v Republiki Sloveniji za obdobje 2007 - 2011. 

[10] ELES, Načrt razvoja prenosnega omreţja v Republiki Sloveniji od leta 2007 do 2016. 

[11] ELES, Letno poročilo obratovanja za leto 2006, marec 2007 

[12] ELES, Elektroenergetski sistem Slovenije 2003, brošura, 2005. 

[13] UMAR, Ekonomsko ogledalo, oktober 2007. 

[14] A new methodology for forecasting long term electricity demand for republic of Ireland, 

november 2002, www.EirGrid.com. 

[15] ELES, Letno poročilo za leto 2006. 

[16] Analize energetskih strategij in dolgoročne energetske bilance RS za obdobje 2001-2020, 

stran 71, Končno poročilo, IJS-DP-8775, Ljubljana, 2003 

[17] UMAR, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, http://www.sigov.si/zmar  

[18] Poročilo o jedrski in sevalni varnosti v RS leta 2003, Uprava RS za jedrsko varnost, junij 

2004. 

[19] Statistični letopis Energetskega gospodarstva 2004, Republika Slovenija MOPE. 

[20] ETSO, Definitions of Transfer Capacities in Liberalised Electricity Markets, Final 

Report, April 2001; http://www.etso-net.org. 

[21] ETSO, Net Transfer Capacities (NTC) and Available Transfer Capacities (ATC) in the 

Internal Market of Electricity in Europe (IEM), Information for User, March 2000; 

http://www.etso-net.org 

[22] http://www.upo.eles.si 

[23] Energetika.NET, Prelog, »Je Slovenija uvoznik ali izvoznik elektrike? «,Junij 2007 

[24] CUEPE, Romario, F., Nuclear energy, An option for sustainability, Oktober 2006 

[25] Golob, R. et al: Analiza konkurenčnosti domačih proizvajalcev na trgu z električno 

energijo. Študija, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, 2000. 



Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko 

Laboratorij za elektroenergetske sisteme 

 

107 

 

[26] Flatabo, N., 2001:Experience Gained After Nine Years of Open Electricity Market in the 

Nordic Countries«, IEEE Winter Meeting 2000, Singapore. 

[27] Paravan, D., Stojkovska, B.: Obdelava hidroloških podatkov za obdobje od leta 1961 do 

leta 1990. Poročilo o opravljenih izračunih, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, 2000. 

[28] ELES: Razpis za dodelitev čezmejnih prenosnih zmogljivosti za izvoz električne energije 

v Italijo za leto 2007. 

[29] Elektro-Slovenija: Razpis za dodelitev čezmejnih prenosnih zmogljivosti za uvoz 

električne energije iz Avstrije v letu 2007. 

[30] Leipzig Power Exchange; http://www.lpx.de/ 

[31] European Energy Exchange; http://www.eex.com 

[32] Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko: Določitev optimalne različice črpalne 

HE Avče, Ljubljana, marec 2003. 

[33] Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko: Ovrednotenje prihodkov od prodaje 

električne energije v Termoelektrarni toplarni Ljubljana, Ljubljana, oktober 2003 

[34] Evropska Komisija, »Directive 2003/87/EC of the European parliament and of the 

council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance 

trading within the Community andamending Council Directive 96/61/EC«, 2003. 

[35] European Environment Agency, »EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook«, 

3rd edition, October, 2002. 

[36] Houghton, J.T., Meira Filho, L.G., Lim, B., Treanton, K., Mamaty, I., Bonduki, Y., 

Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 

IPCC/OECD/IEA. 

[37] Institut “Joţef Stefan”, Center za energetsko učinkovitost, »Ocena potencialnih zniţanj 

emisij toplogrednih plinov iz področij energetska, učinkovitost ter spremembe 

tehnoloških procesov, december , 2001. 

[38] Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Operativni program zmanjševanja emisij 

toplogrednih plinov do leta 2012, Ljubljana, december 2006. 

[39] Zvone Košnjek, Zvonko Bregar, Analiza nerazpoloţljivosti termoagregatov slovenskega 

EES, ERK'94 Portoroţ, 1994, 358-361. 

[40] Zvonko Bregar, Zvone Košnjek, Splošni opis in ključni algoritmi v optimizacijskem 

elektroenergetskem modelu WASP, ERK'94 Portoroţ, 1994, 350-353. 

[41] SRC Int., Exergia, ETSU, IJS, Korona: Demand Side Manegement in the Electricity & 

Gas Distribution Sectors of Slovenia, Oct. 2000, 

[42] EPRI: DSM load shape objectives, USA, 1990, 

[43] RS, Statistični urad RS, Statistični letopisi za leta 1994, 1999, 2003, 2004 in 2006,  

[44] Energetski zakon, Uradni list RS št. 26 z dne 15.3.2005 

[45] Strategija razvoja Slovenije, osnutek za javno razpravo, junij 2004 

[46] European energy and transport trends to 2030, January 2003 

[47] Agencija RS za energijo: Poročilo o stanju na področju energetike v letu 2006, Maribor 

2007 



Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko 
Laboratorij za elektroenergetske sisteme 

 

108 

 

[48] EC: Proposal of the European Parliament and of the Council on energy end use efficiency 

and energy services, 

[49] Agencija RS za energijo: Poročilo o morebitnem prevladujočem poloţaju na trgu z 

električno energijo, o okoriščanju in zatiranju konkurence v letu 2003, Maribor 2004, 

[50] Ivanjko, Košnjek, et al.: Analiza porabe električne energije za razsvetljavo, Mednarodni 

posvet o Razsvetljavi, Maribor 1997, 

[51] Istenič, Košnjek et al.: Demand Side Management v Sloveniji na osnovi analize porabe 

električne energije za toplotne namene, Komunalna energetika, Maribor 1998. 

[52] Ruderman et al.: The behavior of the market for energy efficiency in residential 

appliances including heating and cooling equipment, The Energy Journal, 1987. 

[53] Košnjek: Ekonomske kalkulacije na pridobljenih podatkih  

[54] UNEP: Tools and Methods for IRP – Improving Energy Efficiency and Protecting the 

Environment, Nov. 1997 

[55] C. Vazquez et al. A Market Approach to Long-Term Security of Supply. IEEE 

Transactions on Power Systems, May 2002, 

[56] A. Chuang, F.Wu. Capacity Payments and the Pricing of Reliability in Competitive 

Generation Markets. International Conference on System Sciences, Hawaii 2000, 

[57] Eurelectric. Ensuring Investments in a Liberalised Electricity Sector, Brussels 2004, 

WEB, PDF format, 

[58] ISO, New York Independent System Operator, Installed Capacity Manual, NY, 2004, 

[59] Brattle Group. Installed Capacity Procurement Period. Assessment of Reliability Impacts, 

May 2000, WEB, PDF format, 

[60] Endesa, Dokumenti prezentacije delovanja španskega trga, Ljubljana 2000, 

[61] E.Amundsen, L.Bergman. Supply Security, Capacity Payments and Electricity Spot 

Markets Prices, IAEE Nord American Conference, Mexico City, Oct. 2003, 

[62] K. Neuhoff. Insufficient investment in generating capacity in energy-only electricity 

markets, Faculty of Economics, University of Cambridge, Avg. 2003, 

[63] C. Morgan. Capacity Payments and Markets, Dec. 2003, 

[64] R.Green. Capacity withholding in the Electricity Pool, Uni. Of Cambridge, Working 

Paper, April 2004. 

[65] Institut “Joţef Stefan”, Center za energetsko učinkovitost, »Analize energetskih strategij 

in dolgoročne energetske bilance RS za obdobje 1001-2020, december«, končno 

poročilo, 2003. 

[66] UCTE SYSTEM ADEQUACY RETROSPECT (SAR) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005 in 2006 

[67] UCTE System Adequacy Methodology, 2007 

[68] Zelena knjiga: Evropska strategija za trajnostno, konkurenčno in varno energijo, Bruselj, 

2006 



Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko 

Laboratorij za elektroenergetske sisteme 

 

109 

 

[69] Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Vrednotenje vloge 

naravnih virov (okoljskega kapitala) Slovenije v Strategiji razvoja Slovenije z vidika 

konkurenčnosti in kakovosti ţivljenja, Ljubljana, Avgust 2004. 

[70] Hrvatska elektroprivreda, Annual report 2004, 

http://www.hep.hr/hep/publikacije/godisnje/2004Godisnje.pdf 

[71] Hrvatska elektroprivreda, Annual report 2006, 

http://www.hep.hr/hep/en/publications/Annual/2006Annual.pdf 

[72] P. Kundur in ostali, Definition and Classification of Power System Stability, IEEE Trans. 

on Power Systems, Vol. 19, No. 2, May, 2004, pp. 1387-1401. 

[73] F. Gubina, Delovanje elektroenergetskega sistema, Zaloţba UL FE, 2006. 

[74] ELES, Indikativna elektroenergetska bilanca (IEEB) za leto 2002. 

[75] ELES, Indikativna elektroenergetska bilanca (IEEB) za leto 2003. 

[76] ELES, Indikativna elektroenergetska bilanca (IEEB) za leto 2004. 

[77] ELES, Indikativna elektroenergetska bilanca (IEEB) za leto 2005. 

[78] ELES, Indikativna elektroenergetska bilanca (IEEB) za leto 2006. 

[79] ELES, Indikativne vrednosti neto prenosnih zmogljivosti za leto 2007. 

[80] Termoelektrarna Trbovlje, Letno poročilo za leto 2005, Trbovlje. 

[81] Nuklearna elektrarna Krško, Letno poročilo za leto 2006, Krško. 

[82] Termoelektrarna toplarna Ljubljana, Letno poročilo za leto 2006, Ljubljana. 

[83] Termoelektrarna Šoštanj, Pretok, April 2007 

[84] HSE, Energija, November 2005 

[85] Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity System Adequacy Subgroup, 

UCTE SYSTEM ADEQUACY FORECAST (SAF) 2008 – 2020, Januar 2008. 

[86] Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity System Adequacy Subgroup, 

UCTE SYSTEM ADEQUACY FORECAST (SAF) 2007 – 2020, Januar 2007. 

[87] Uradni list RS 112/2004, Odlok o drţavnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za 

obdobje 2005 do 2007, stran 13421. 

[88] Uradni list RS 70/2007, Odlok o drţavnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za 

obdobje 2008 do 2012, Oktober 2006, Maj 2007 

[89] MOP, Drţavni načrt razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 2008 do 2012, Oktober 

2006 

[90] EURELECTRIC: Statistics and prospects for the European electricity sector (1980-1990, 

2000-2020), 2003 

[91] RS, Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo – Sektor za ekonomske analize in 

razvoj: Energija v Sloveniji 2005  

[92] Geoplin, d.o.o., Druţba za trgovanje in transport zemeljskega plina: Poslovno poročilo 

2006, Ljubljana, avgust 2007 

[93] Uredba o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom, UL RS št. 8/2007 

[94] RS, Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo – Sektor za ekonomske analize in 

razvoj: Energija v Sloveniji 2005  



Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko 
Laboratorij za elektroenergetske sisteme 

 

110 

 

[95] Geoplin, d.o.o., Druţba za trgovanje in transport zemeljskega plina: Poslovno poročilo 

2006, Ljubljana, avgust 2007 

[96] Natural Gas, Supply and Market Security Issues Europe and it's Suppliers, OME 

Discussion Paper, June 2007  

[97] Natural gas, Competitiveness and Sustainability: Assets for Europe, Eurogas Annual 

Report 2005 – 2006, Brussels 2006 

[98] Quantifying energy, BP Statistical Review of World Energy, June 2006 

[99] Razvojni načrt prenosnega plinovodnega omreţja za obdobje 2007 – 2016, Geoplin 

plinovodi, d.o.o., Ljubljana, december 2006 

[100] Načrt razvoja prenosnega plinovodnega omreţja do leta 2013, Geoplin d.o.o., Ljubljana, 

2003 

[101] Ocena ekonomske upravičenosti izgradnje visokotlačnega podzemnega skladišča 

zemeljskega plina na področju Rudnika Senovo, IREET, december 2006, Ljubljana 

[102] Analiza stroškov zagotavljanja zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom, CEE Inţeniring za 

energetiko in ekologijo in IREET, april 2006, Ljubljana 

[103] Commission of the European Communities: Green Paper - A European Strategy for 

Sustainable, Competitive and Secure Energy, Brussels, March 2006 

[104] Commission of the European Communities: Communication from the Commission to the 

European Council and the European Parliament - An energy policy for Europe, Brussels, 

10.01.2007 

[105] COUNCIL DIRECTIVE 2004/67/EC of 26 April 2004 concerning measures to safeguard 

security of natural gas supply, OJ EU L 127 

[106] European Commission – Directorate-General for Energy and Transport: European Energy 

and Transport, Trends to 2030 – Update 2005, May 2006 

[107] European Commission – Directorate-General for Energy and Transport: European Energy 

and Transport, Scenarios on high oil and gas prices, September 2006 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko 

Laboratorij za elektroenergetske sisteme 

 

111 

 

5. DODATEK 

5.1. TEORETIČNA PODLAGA IZRAČUNA LOLP IN LOLE 

Za zanesljivo obratovanje EES-ov mora v vsakem nacionalnem sistemu v vsakem trenutku 

obstajati rezerva delovne moči, ki pokriva najmanj regulacijo frekvence in izpad največjega 

agregata. Statistično pa obstaja verjetnost hkratnega izpada več agregatov, ki lahko povzroči 

nezmoţnosti sistema za pokrivanje obremenitvenega diagrama. Izpad porabe nastane torej, če je 

po izpadu agregata ali več agregatov poraba višja od razpoloţljive moči še obratovalno 

sposobnih agregatov. Tak dogodek se lahko zgodi v nekem delu letnega diagrama obremenitve, 

ki ga v urejeni obliki prikazuje Sl. 5.1. 

 

inštalirana moč sistema

rezerva

ti

Pim
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č 
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W
)

čas (h) 

Sl. 5.1: Odnosi obremenitve, rezerve moči in moči agregatov. 

 

V diagramu predstavlja ΔPi moč i-tega izpada proizvodne enote in ti trajanje obdobja, ko bi 

izpad proizvodnih enot povzročil izpad napajanja porabnikov. 

 

Osnova izračuna indeksa LOLP je oblikovanje verjetnostnih tabel razpoloţljive moči v sistemu, 

ki temeljijo na verjetnosti izpada posamezne proizvodne enote. Izpad proizvodnih enot povzroči 

pričakovano tveganje izpada napajanja porabe E(t), ki ga določa produkt verjetnosti pi izpada 

moči agregatov ΔPi in trajanja izpada pokrivanja porabe ti v %. Izbrani časovni okvir predstavlja 

100 % trajanja obremenitvenega diagrama: 

[%/leto] LOLPp)( i

n

1i

i ttE  

 

LOLP je tveganje trajanja izpada napajanja, torej matematično upanje E(t) za trajanje izpada 

napajanja odjemalcev, izraţeno v odstotku časa na leto. Če je ti v časovnih enotah, predstavlja 

pričakovano tveganje izpada napajanja in dobi oznako LOLE, ki se meri v urah/leto.  

 

Tako izraţen kazalec torej podaja statistično izračunano število ur v določenem časovnem 

obdobju (ponavadi v enem letu), ko poraba ob predvidenih razpoloţljivih agregatih in ob 

upoštevanju statistične verjetnosti njihovega izpada, ne bo pokrita. 
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5.2. SPLOŠEN OPIS OBSTOJEČIH METOD ZA NAPOVED PORABE 

Načrtovanje razvoja EES-a temelji na analizi rasti porabe električne energije, ki je ključna za 

načrtovanje razvoja omreţja in za oceno potreb po izgradnji novih proizvodnih zmogljivosti. 

 

Ukrepi in postopki, namenjeni zanesljivi oskrbi z električno energijo, temeljijo na metodah za: 

 dolgoročno in/ali 

 srednjeročno oceno in napoved potreb po električni energiji. 

 

Napoved porabe električne energije mora upoštevati tudi: 

 uporabo ostalih vrst energije, ki lahko nadomestijo električno energijo; 

 ukrepe in mehanizme s področja učinkovite rabe energije, ki so dolgoročno naravnani, saj 

se doseţki kaţejo šele po nekaj letih. 

 

Ker pri napovedovanju porabe ni mogoče zajeti ter matematično obdelati vseh dejavnikov, ki 

vplivajo na porabo energije, se v svetu uporabljajo tri skupine metod. Od tega sta dve 

konceptualno različni, medtem ko tretja predstavlja kombinacijo prvih dveh [8]: 

 neposredne metode, ki temeljijo na matematično-statistični podlagi; 

 posredne metode, ki temeljijo na scenarijski podlagi; 

 delno neposredne in delno posredne metode, ki temeljijo deloma na matematično-

statistični in deloma na scenarijski podlagi. 

 

Neposredne metode temeljijo na časovnih serijah porabe električne energije in določenih 

druţbeno-ekonomskih kazalcev iz preteklega obdobja, kot so poraba na prebivalca, rast 

druţbenega proizvoda, končna poraba vse energije. Podlaga je matematični opis in predstavitev 

časovne serije odvisnosti porabe električne energije z različnimi funkcijami. V splošnem je rast 

porabe blizu eksponencialni, zato se jo predstavi s polinomom ali eksponentno funkcijo, ki 

temelji na stopnji rasti porabe. Pri uporabi druţbeno-ekonomskih kazalcev se poizkuša poiskati 

in analizirati korelacije med izbranim kazalcem in stopnjo rasti porabe električne energije. 

Pomanjkljivost teh metod je v enoparametrskih korelacijah, ki ne upoštevajo medsebojne 

soodvisnosti posameznih kazalcev in prepletenosti njihovega vpliva na porabo energije. 

 

Zato so se uveljavili kompleksnejši modeli, ki zajemajo večje število parametrov: 

 tehnološke (uvajanje energetsko učinkovitejših tehnologij, intenzivnost izrabe energije in 

doseganje ustreznih izkoristkov); 

 makroekonomske (bruto druţbeni proizvod, cene energentov, stopnje rasti posameznih 

panog); 

 demografske (rast števila prebivalcev, števila druţinskih članov); 

 socialno-ekonomske (rast porabe na prebivalca, spremembe navad in obnašanja 

prebivalstva); 
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 pri čemer je nujna podrobna sektorska predstavitev strukture porabe in ukrepov 

učinkovite rabe energije. Obnašanje parametrov se ne določa s konstantnimi koeficienti 

elastičnosti na podlagi preteklih podatkov, ampak na podlagi scenarijev, ki predvidevajo 

določen razvoj teh koeficientov. 

 

Kot natančne se pokaţejo metode ekspertnih sistemov, ki na podlagi izbranih parametrov in 

njihovih vrednosti v izbranem časovnem obdobju oblikujejo ustrezne scenarije. Ti predstavljajo 

različne moţne poti razvoja posameznih panog, vključenih v analizo. 

 

5.2.1. Metodologija napovedovanja 

Metodologija napovedovanja porabe električne energije temelji na scenarijskih predpostavkah o 

bodočem razvoju gospodarstva ali posameznih panog in s tem izbranih vhodnih spremenljivk, ki 

vplivajo na porabo. V analizah, pri katerih je poraba energije bistven vhodni podatek, je smiselno 

predvideti vsaj dva scenarija porabe, ki predstavljata skrajnji meji, ti. lijak rezultatov 

pričakovanega razvoja porabe, znotraj katerih se predvideva gibanje dejanske porabe. 

 

Dolgoročno napovedovanje porabe električne energije je kompleksen problem, kjer je treba 

identificirati vhodne parametre, ki imajo potencialni vpliv na porabo. Pri tem se je v veliki meri 

potrebno opreti na zgodovinske podatke. Na ta način lahko napoved porabe razdelimo v 

naslednje korake [14]: 

 identifikacija vplivnih spremenljivk na porabo. Kot moţne vplivne spremenljivke lahko 

identificiramo vse spremenljivke, ki sestavljajo kompleksnejši model napovedi porabe, 

predstavljen v prejšnjem razdelku; 

 izbor spremenljivk, ki imajo dejansko pomemben in odločujoč vpliv na porabo in 

vplivajo na točnost napovedi. Upošteva se predviden gospodarski razvoj, ki vključuje 

pričakovane realne rasti bruto domačega proizvoda, gibanje industrijske proizvodnje, rast 

stanovanjske površine in števila stanovanj. Upoštevajo se tudi predvidene strategije 

učinkovite rabe energije; 

 napoved porabe električne energije na podlagi izbora spremenljivk. 
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6. PRILOGE 

 

Tab. 6.1: Pretekla poraba in letna rast za obdobje 2000 – 2007. 

Pretekla poraba električne energije in letna rast 

Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Poraba (GWh) 10.824,33 11.125,93 11.755,28 12.341,86 12.615,00 13.065,00 13.405,00 13.528,44 

Letna rast (%) 3,33 2,79 5,84 4,81 2,21 3,57 2,60 0,92 

Vir: [10] do leta 2005, [9] za leto 2006, ELES 

 

Tab. 6.2: Scenarijske ocene porabe in predvidena letna rast za obdobje 2008 – 2030. 

Leto 

Scenarijske ocene porabe električne energije in predvidena letna rast 

S05-VZ S05-VI S05-NZ S05-NI 

Poraba Letna rast Poraba Letna rast Poraba Letna rast Poraba Letna rast 

(GWh) (%) (GWh) (%) (GWh) (%) (GWh) (%) 

2008 13.703,48 1,29 13.579,36 0,38 13.251,94 -2,04 13.141,34 -2,86 

2009 14.190,48 3,55 14.023,36 3,27 14.098,15 2,55 13.444,34 2,31 

2010 14.677,48 3,43 14.468,36 3,17 14.435,15 2,48 13.746,34 2,25 

2011 15.218,15 3,68 14.951,15 3,34 14.292,15 2,62 14.077,15 2,41 

2012 15.789,15 3,62 15.468,15 3,46 14.684,15 2,74 14.432,15 2,52 

2013 16.360,15 3,62 15.985,15 3,34 15.077,15 2,68 14.786,15 2,45 

2014 16.931,15 3,49 16.502,15 3,23 15.470,15 2,61 15.141,15 2,40 

2015 17.502,15 3,37 17.019,15 3,13 15.862,15 2,53 15.496,15 2,35 

2016 17.957,15 2,60 17.407,15 2,28 16.198,15 2,12 15.783,15 1,85 

2017 18.412,15 2,53 17.794,37 2,22 16.533,06 2,07 16.071,47 1,83 

2018 18.867,15 2,47 18.181,80 2,18 16.868,39 2,03 16.359,29 1,79 

2019 19.321,15 2,41 18.569,24 2,13 17.203,72 1,99 16.647,12 1,76 

2020 19.776,15 2,35 18.956,67 2,09 17.539,05 1,95 16.934,94 1,73 

2021 20.146,15 1,87 19.234,14 1,46 17.796,75 1,47 17.129,96 1,15 

2022 20.516,15 1,84 19.511,61 1,44 18.054,45 1,45 17.324,98 1,14 

2023 20.886,15 1,80 19.789,07 1,42 18.312,16 1,43 17.519,99 1,13 

2024 21.256,15 1,77 20.066,54 1,40 18.569,86 1,41 17.715,01 1,11 

2025 21.626,15 1,74 20.344,01 1,38 18.827,56 1,39 17.910,03 1,10 

2026 21.993,52 1,70 20.618,08 1,35 19.082,86 1,36 18.102,18 1,07 

2027 22.355,61 1,65 20.885,35 1,30 19.333,36 1,31 18.288,60 1,03 

2028 22.709,80 1,58 21.142,44 1,23 19.576,67 1,26 18.466,41 0,97 

2029 23.053,46 1,51 21.385,95 1,15 19.810,38 1,19 18.632,76 0,90 

2030 23.383,94 1,43 21.612,47 1,06 20.032,09 1,12 18.784,77 0,82 
Vir: ELES, [9], [10], popravljeno izhodišče bilance glede na dejansko porabo v letu 2007, zaustavitev elektrolize B v Kidričevem v letu. 
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Sl. 6.1: Kazalec LOLE po scenariju S05 – VZ v odvisnosti od uvoza, z izgradnjo NEK 2. 

 

 

Sl. 6.2: Kazalec LOLE po scenariju S05 – VI v odvisnosti od uvoza, z izgradnjo NEK 2. 
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Sl. 6.3: Kazalec LOLE po scenariju S05 – NZ v odvisnosti od uvoza, z izgradnjo NEK 2. 

 

 

Sl. 6.4: Kazalec LOLE po scenariju S05 – NI v odvisnosti od uvoza, z izgradnjo NEK 2. 
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Sl. 6.5: Kazalec LOLE po scenariju S05 – VZ v odvisnosti od uvoza, brez izgradnje NEK 2. 

 

 

Sl. 6.6: Kazalec LOLE po scenariju S05 – VI v odvisnosti od uvoza, brez izgradnje NEK 2. 
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Sl. 6.7: Kazalec LOLE po scenariju S05 – NZ v odvisnosti od uvoza, brez izgradnje NEK 2. 

 

 

Sl. 6.8: Kazalec LOLE po scenariju S05 – NI v odvisnosti od uvoza, brez izgradnje NEK 2. 
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Sl. 6.9: Sigurnostni kazalec preobremenitve 400 kV vodov za scenarij S05 – VZ, izgradnja NEK 

2. 

 

 

Sl. 6.10: Sigurnostni kazalec preobremenitve 400 kV vodov za scenarij S05 – VI, izgradnja 

NEK 2. 
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Sl. 6.11: Sigurnostni kazalec preobremenitve 400 kV vodov za scenarij S05 – NZ, izgradnja 

NEK 2. 

 

 

Sl. 6.12: Sigurnostni kazalec preobremenitve 400 kV vodov za scenarij S05 – NI, izgradnja 

NEK 2. 
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Sl. 6.13: Sigurnostni kazalec preobremenitve 400 kV vodov za scenarij S05 – VZ, brez izgradnje 

NEK 2. 

 

 

Sl. 6.14: Sigurnostni kazalec preobremenitve 400 kV vodov za scenarij S05 – VI, brez izgradnje 

NEK 2. 
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Sl. 6.15: Sigurnostni kazalec preobremenitve 400 kV vodov za scenarij S05 – NZ, brez izgradnje 

NEK 2. 

 

 

Sl. 6.16: : Sigurnostni kazalec preobremenitve 400 kV vodov za scenarij S05 – NI, brez 

izgradnje NEK 2. 

 

 


