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V elektroenergetskem sistemu 
za 217 milijonov evrov naložb 
Večji energetski projekti, kot je gradnja hidroelektrarn na srednji Savi, 
stojijo. Polovico naložbene aktivnosti predstavljajo distributerji. 
Andreja Lončar

Skrbnik prenosnega omrežja Eles za letos načrtuje 89 
milijonov evrov naložb, kar je približno desetina manj, 
kot jih je bilo lani.

Pri tem pa bodo letos precej večji delež namenili 
vzdrževanju obstoječega omrežja. Za to namenjajo 
dobrih 29 milijonov evrov, kar je 42 odstotkov več kot 
lani. Za nove naložbe namenjajo 57 milijonov evrov, 
kar je dobre tri četrtine lanske vsote. Še tri milijone 
evrov namenjajo za male naložbe.

Širitev pristojnosti za Eles
Četrtino denarja za nove naložbe, okrog 14 milijonov 
evrov, bo Eles namenil za prevzem 110-kilovoltnega 
prenosnega visokonapetostnega omrežja od elektro-
energetskih družb. Prenos narekuje Energetski zakon, 
ki določa tudi rok: 10. marec 2017. S tem bo Eles dobil 
celovit nadzor in vodenje obratovanja na 400-, 200- in 
110-kilovoltnem prenosnem omrežju na območju 
celotne Slovenije.

Med večjimi Elesovimi naložbami so še naložbe v 
pametna omrežja in obnova postaje Pekre (oboje po 
dobrih 9 milijonov evrov).

Elektrodistributerji s 110-milijonskimi vlaganji
Elektrodistributerji načrtujejo vlaganja v skupni višini 
110 milijonov evrov. Tu so glavne naložbe:

• Elektro Celje: 21 milijonov evrov 
Denar bodo porabili za projekte pokablitve 
obstoječih prostozračnih srednjenapetostnih 
in nizkonapetostnih vodov ter izgradnjo novih 
povezovalnih srednjenapetostnih kablovodov na 
celotnem distribucijskem področju, med drugim 
med Ravnami in Mežico ter Vuzenico in Radljami. 
V načrtu imajo obnovo srednjenapetostnih 
vodov na področju Velenja in Sevnice, naložbe na 
področju merilno krmilnih naprav in računalniške 
programske opreme. Ob tem načrtujejo rahlo rast 
prihodkov in tudi dobička.

• Elektro Gorenjska: 15,5 milijona evrov 
Tretjina tega obsega naložb bo namenjena 
investicijam v obnovo srednjenapetostnega in 
nizkonapetostnega omrežja. Okrog tri milijone 
evrov bodo namenili za zamenjavo opreme na 
postajah v Radovljici, na Bledu in Brniku. Podjetje 
načrtuje rast prihodkov in dobička.

• Elektro Primorska: 15,5 milijona evrov 
Načrtujejo dokončanje postaj Tolmin in Postojna, 
nadaljevanje gradnje postaje Plave in obnovo 
20-kilovatnega stikališča na postaji v Pivki ter 
zamenjavo transformatorja v Ilirski Bistrici. Za 
letos načrtujejo malo boljši poslovni izid kot lani.

• Elektro Maribor: 25 milijonov evrov 
Poleg vlaganj v povečanje robustnosti omrežja 
načrtujejo začetek gradnje visokonapetostnih 
investicijskih objektov, med katerimi sta največji 
dvosistemski 110-kilovoltni daljnovod med Mursko 
Soboto in Lendavo ter obnova postaje v Dobravi.

• Elektro Ljubljana: 33 milijonov evrov  
Med večjimi načrtovanimi naložbami so izgra-
dnja daljnovoda med Bršljinom in Gotno vasjo, 
rekonstrukcija daljnovoda med Logatcem in Žirmi 
ter začetek rekonstrukcije postaje v Hrastniku. 
Načrtujejo tudi začetek gradnje nove postaje v 
Ivančni Gorici.

Sistemski operater za naložbe 10 milijonov
Sistemski operater distribucijskega omrežja SODO 
letos obseg naložb ohranja na lanskem nivoju. Zanje 
bodo namenili 10,2 milijona evrov.
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Med večjimi naložbami je dokončanje postaje 
Ločna, ki je skupno vredna 4,8 milijona evrov, zače-
njajo pa izgradnjo postaje v Kobaridu (3,5 milijona 
evrov), ki naj bi jo končali v 2019, ter 110-kilovoltnega 
kablovoda med postajo Potniški center Ljubljana 
in Tetol (3,3 milijona evrov), ki naj bi bila končana 
prihodnje leto. 

HSE bo vlagal v premogovnik
Holding Slovenske elektrarne (HSE) letošnja vlaganja 
ocenjuje na 7,5 milijona evrov. »Največje naložbe 
bodo predstavljala vlaganja v male hidroelektrarne, 
rekonstrukcije obstoječih objektov na hidroelektrar-
nah ter investicije v infrastrukturo v ostalih odvisnih 
družbah skupine HSE, med katerimi je prezračevalni 
jašek Premogovnika Velenje in izdelava jamskih prog,« 
pravijo.

Tik pred koncem januarja je začela delovati 
hidroelektrarna Brežice, predzadnja v verigi šestih 
hidroelektrarn na spodnji Savi. V drugi polovici leta 
naj bi se dela na 278 milijonov evrov vredni hidroe-
lektrarni, ki so jo začeli graditi predlani, končala. V 
prihodnjih mesecih bodo na vladi začeli pripravljati še 
dokumentacijo za izgradnjo hidroelektrarne Mokrice, 
katere vrednost je ocenjena na 150 milijonov evrov, 
zgrajena pa naj bi bila najkasneje do konca leta 2020. 

Projekt gradnje hidroelektrarn na srednji Savi je 
medtem v fazi priprave projektne, investicijske in 
druge dokumentacije, pojasnjujejo na HSE. gg
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Po poti odličnosti

Cene elektrike za desetino višje kot lani
Cene elektrike so trenutno v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta 
višje za približno deset odstotkov, pravi Dejan Paravan, direktor strate-
škega inoviranja družbe GEN-I. »V prejšnjem letu smo bili priče strmemu 
padanju cen vseh energentov: od nafte, premoga, plina in tudi električne 
energije. Dno je bilo doseženo februarja 2016, od takrat pa cene vztrajno 
rastejo,« dodaja. 

V RWE pravijo, da cene znašajo med 38 in 39 evrov za megavatno 
uro, v letošnjem letu pa ne pričakujejo rasti cen za končne odjemalce. 
Poudarjajo, da so trgi cenovno izredno nestanovitni in da lahko na primer 
ekstremni vremenski pogoji povzročijo nihanje cen. Tako v RWE kot tudi 
v Gen-I pravijo, da je mrzel začetek letošnjega leta povzročil, da so cene 
na dnevnem trgu v posamičnih urah močno poskočile, na trenutke tudi 
na desetkratnik cene. »Končnim odjemalcem zato močno priporočamo, 
da si zavarujejo cene za svojo pričakovano porabo ter se s tem izognejo 
špekuliranju na nepredvidljivem trgu,« svetujejo.




