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Skoraj pol milijarde evrov 
investicij v energetiko 
Energetska podjetja smo vprašali, kakšne investicijske načrte imajo?
Stela Mihajlović

Podjetje SODO, javni sistemski distribucijski operater, 
bo letos v slovensko elektroenergetsko infrastrukturo 
investiralo skoraj 108 milijonov evrov. Glavne investi-
cije v 2016 bodo obnove, zamenjave in gradnje novih 
110-kilovoltnih razdelilnih transformatorskih postaj 
(RTP) in gradnja novih 110 kilovoltnih vodov. Izvedli 
bodo tudi skupino investicij v srednjenapetostno in 
nizkonapetostno omrežje. 

ELES za letos načrtuje implementacijo projekta 
SINCRO.GRID. Gre za pobudo na področju pametnih 
omrežij in predstavlja skupen projekt prenosnih in 
distribucijskih podjetij sosednjih držav (ELES, HOPS, 
SODO, HEP-ODS). S podprojekti v okviru pobude 
bo moč reševati vse večje napetostne in frekvenčne 
težave v omrežju, zmanjševati zamašitve ter hkrati 
omogočiti vključevanje novih obnovljivih virov ener-
gije. Vrednost Elesovega dela investicije v obdobju 
2016-2020 je ocenjena na 65 milijonov evrov, vanjo 
pa je vključen tudi projekt SUMO - sistem za ugota-
vljanje mej obratovanja, ki se že vzpostavlja. Med 
investicijami so še številne obnove RTP in gradnje 
daljnovodov, nadaljevali pa bodo tudi z odkupom 
delov 110-kilovoltnega prenosnega omrežja.  

V Skupini HSE so med ključnimi letošnjimi 
projekti zaključek poskusnega in začetek rednega 
obratovanja bloka 6 TEŠ, izgradnja malih hidroelek-
trarn ter pridobivanje projektne in okoljske doku-
mentacije za projekte HE na srednji Savi, pritokih 
Drave, Soči, Muri in drugih vodotokih. Dolgoročno je 
večji del investicij namenjenih zagotavljanju varnosti 
in zanesljivosti obratovanja elektrarn in premogov-
nika, letošnja vlaganja pa naj bi obsegala dobrih 57 
milijonov evrov. . 

Med večjimi razvojnimi projekti Skupine GEN v 
letošnjem letu je poleg nadaljevanja izgradnje HE na 
spodnji Savi – trenutno poteka gradnja HE Brežice - 
zamenjava plinskih blokov PB 1-3 v Termoelektrarni 
Brestanica. V letu 2016 se nadaljujejo tudi investicije 
v tehnološko nadgradnjo NEK, v ospredju pa ostajata 
načrtovanje ter priprava na gradnjo drugega bloka 
jedrske elektrarne v Krškem. Višina letošnjih investicij 
družb skupine GEN je ocenjena na 96 milijonov evrov.

Ministrstvo za infrastrukturo RS namerava v 
letošnjem letu v okviru kohezijske politike pričeti z 
razpisi iz nove finančne perspektive 2014-2020, ki 
bodo namenjeni energetski obnovi stavb v lasti jav-
nega sektorja in daljinskim sistemom na obnovljive 
vire energije. gg

- inženirska geodezija
- geodetske zakoličbe za potrebe
  gradnje cestnega in železniškega
  omrežja geodetske zakoličbe pri 
  gradnji predorov
- meritve pomikov terena in 
  objektov med gradnjo in po njej
- izdelava posnetkov terena in podlag
  za potrebe projektiranja izračun
  količin opravljenih zemeljskih del

- izmera in izris situacije novega 
  stanja po določilih zakona o 
  graditvi objektov
- geodetski nadzor del pri nizki in 
  visoki gradnji ter pri najzahtev-
  nejših objektih (predori, mostovi, 
  viadukti in galerije)
- terestično lasersko skeniranje

objektov in terena
- GPS meritve

- kataster
- ureditev meje
- parcelacija
- izravnava meje
- ugotavljanje dejanske rabe zemljišč
- kataster stavb
- izdelava identifikacijskih potrdil
- izdelava geodetskih načrtov
- kataster gospodarske javne 
  infrastrukture (GJI)
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