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Vloga prenosnega elektroenergetskega omrežja v Sloveniji
Izvleček:
Oskrba z energijo je pomemben dejavnik razvoja družbe. Vedno večja potrošnja električne
energije pa potrebuje razvejana in ustrezno razvita elektroenergetska omrežja, ki so ključen
element pri zagotavljanju varne in nemotene oskrbe z električno energijo in prilagajanju
potrebam potrošnikov. V diplomski nalogi smo se posvetili vlogi prenosnega omrežja, ki jo
obravnavamo skozi odnos prostor-čas. Od vsega začetka se izkazuje vzajemno učinkovanje med
razvojem omrežja in družbenimi spremembami. Tako je lokacija potrošnikov električne energije
vplivala na razvoj prenosnega omrežja, prenosno omrežje pa na nadaljnje prostorsko umeščanje
potrošnikov in spreminjanje njihovih navad. Z mednarodnim povezovanjem in prehodom v tržno
poslovanje je omrežje s svojo infrastrukturo postalo tudi pomemben dejavnik razvoja
hitrorastoče gospodarske panoge trgovanja z energijo in vpeljevanja uporabe obnovljivih virov
energije v vsakdanjo rabo. Na umeščanje infrastrukture v prostor in njeno zmogljivost vplivajo
naravnogeografski in družbenogeografski dejavniki, hkrati pa ne gre zanemariti tudi vpliva
infrastrukture na prostor. Infrastrukturni križ na najvišjih napetostih postaja vse bolj pomemben
v mednarodnem prometu, omrežja na 110-kV napetosti pa so postala instrument zagotavljanja
zanesljive regionalne oskrbe. Pri izdelavi diplomskega dela smo prepoznali nekaj ranljivih točk
slovenskega prenosnega omrežja, zato vidimo možnost nadaljnjega geografskega raziskovanja
socialno-ekonomskih učinkov na regionalni razvoj.
Ključne besede: gospodarska geografija, prometna geografija, elektroenergetsko prenosno
omrežje, prostorsko planiranje, Slovenija
The Role of Electricity Transmission Network in Slovenia
Abstract:
The supply of electricity is an important factor in the development of society. An increasing
consumption of electric energy demands a branched and properly developed electricity power
network, a key element for safe and uninterrupted power supply and for the needs of consumers.
The role of electricity transmission network considered in the spatial-temporal relations is the
main subject of this thesis. Since the beginning there are obvious interdependences among the
development of network and social changes. Thus, the location of consumers of electricity had
influence on the development of the transmission network, which on the other hand affected
further spatial positioning of consumers and changes in their habits. With international
integration and transition to market economy the electricity network with its infrastructure
became an important factor in the development of a rapidly growing economic branch of energy
trade, and also in the introduction of renewable sources of energy for daily use. Natural and
social factors have strong influence on spatial positioning of infrastructure, but we cannot
overlook also the impact of infrastructure on the environment. The Slovene infrastructure “cross”
of the highest voltage networks is becoming increasingly important in the international transport,
while the 100 kV networks have become an instrument of providing a reliable regional supply.
We have identified some vulnerable spots of the Slovenian electricity transmission network,
therefore we see possibility for further geographical research of socio-economic impact on
Slovenian regions.
Key words: economic geography, transport geography, electricity transmission network, spatial
planning, Slovenia
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1.

Uvod

Problematika obnovljivih virov energije, ki se ji danes namenja veliko pozornosti, me je vodila v
razmislek o pomenu električne energije in elektroenergetskega sistema v današnji družbi. Očitno
dejstvo je, da moramo prav uvedbi električne energije pripisati zasluge za to, da ima današnja
družba takšen tehnološki potencial, kar me je naposled privedlo do odločitve, da bo prav
elektroenergetika poglavitna tematika moje diplomske naloge.
Vpliva električne energije na današnjo družbo ni mogoče spregledati, saj je tako kot vsi
energetski prehodi temeljito spremenila prostor. Če je uporaba ognja omogočila, da se je v lesu
nakopičena energija sonca lahko izkoriščala za predelovanje hrane in ogrevanje, pa je od uvedbe
električne energije družba doživela ogromno tehnoloških sprememb, ki so omogočile današnji
način življenja razvitega sveta.
Tehnologija sama je zelo preprosta in se skozi čas ni bistveno spreminjala. Izum, ki je omogočil
premikanje električne energije na velike razdalje, pa je posegel tako v življenja posameznikov
kot celotne družbe.
Žice, ki prenašajo električno energijo, so v slovenski pokrajini postale nekaj vsakdanjega in
navadno šele ob gradnji novih daljnovodov opazimo, da se v prostoru nekaj spreminja. Tisto, kar
se v resnici spreminja, pa so potrošniki električne energije, zaradi katerih se daljnovod gradi.
Porabniki električne energije postajajo vedno bolj zahtevni, čemur mora slediti tudi
elektroenergetski sistem. Le z dobro delujočim elektroenergetskim sistemom je mogoče, da
lahko v vsakem trenutku, ko si zaželimo na primer svetlobe v prostoru, s pritiskom na stikalo
razsvetlimo prostor z električno lučjo.
Električna energija je posebna v tej meri, da je v vsaki točki posameznega elektroenergetskega
sistema neprestano na voljo; in to v trenutku, ko se tudi proizvaja (Hrovatin, 2009). Premog, ki
se je uveljavil z industrijsko revolucijo, je človeško družbo usmeril v nova središča, ki so se
razvila bodisi blizu vira premoga bodisi ob prometnih poteh, ki so predvsem gospodarstvu (na
čelu z industrijo) omogočale dostop do njega. Ob teh poteh so se nadalje pričeli krepiti tudi stiki
med regijami. Še večji vpliv na spremembe v prostoru je imela uvedba električne energije, saj je
ta omogočila umeščanje človekovih dejavnosti tudi na področja, kjer primarni viri energije niso
bili dostopni. Z elektroenergetskim omrežjem so se tako spremenili stiki, interakcije in
človekovo delovanje v prostoru, posledično pa se je spremenila celotna pokrajina. Zato je
proučevanje elektroenergetskega sistema iz geografskega vidika zelo pomembno.
Da nam je električna energija res vsak trenutek na voljo, do nje potrebujemo pot oziroma žico.
Teh je v današnjem prostoru mnogo, sama pa sem se odločila, da se osredotočim na tiste, ki so
hrbtenica elektroenergetskih sistemov – visokonapetostne povezave. Visokonapetostne povezave
so opazni element pokrajine in osrednja pot uporabnikov do zanesljive oskrbe z električno
energijo.
Sama po sebi tehnologija nima pomena in ga pridobi šele, ko je vključena v družbo. Električna
energija s svojo uporabnostjo omogoča spremembe v družbi, hkrati pa odtis pušča tudi v
pokrajini. Z zahtevnim tehnično-tehnološkim sistemom je njena uporaba postala skoraj
samoumevna. Ne nazadnje je pripomogla k razvoju gospodarskih dejavnosti tudi tam, kjer so
bile možnosti zaradi skromnih naravnih virov omejene (Vrišer, 1977).
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Današnja družba je tehnološko odvisna od dobrega delovanja elektroenergetskega sistema in
njegovega omrežja. Delovanje sistema omogočata sistemsko reguliranje in natančno načrtovanje
prenosa električne energije. K večji učinkovitosti sistema pa so pomembno doprinesle
informacijske tehnologije. V kolikor pride v sistemu do zastoja, so posledice lahko zelo
razsežne.
V tej nalogi se bomo posvetili prenosnemu elektroenergetskemu omrežju, ki ima v
elektroenergetskem sistemu pomembno vlogo pri povezavi proizvajalcev in uporabnikov
električne energije. Prenosno omrežje predstavlja osnovo za vodenje elektroenergetskega
sistema. Nalogo vodenja elektroenergetskega sistema v slovenskem elektroenergetskem omrežju
opravlja sistemski operater prenosnega omrežja, zato smo to vzeli v ozir tudi v diplomski nalogi
– vlogo sistemskega operaterja smo uporabili za pojasnjevanje vloge prenosnega
elektroenergetskega omrežja.
V Sloveniji je med potrošenimi energenti v letu 2012 električna energija predstavljala 22 %
potrošene energije. Največji delež, to je 49,3 %, je predstavljala potrošnja naftnih derivatov, kar
je odraz dejstva, da je največji potrošnik energije v Sloveniji promet (potroši kar 40,8 % vse
potrošene energije; od tega 80,1 % vseh uporabljenih naftnih derivatov). Če v obzir vzamemo
vse preostale sektorje, se primerjava med porabo naftnih derivatov in električno energijo prevesi
na stran slednje (leta 2013 je poraba električne energije znašala 45.581 TJ, naftnih derivatov pa
20.613 TJ). Električno energijo za svoje delovanje namreč uporabljajo vsi gospodarski sektorji in
gospodinjstva (Energetska bilanca, 2015 str. 15).
O dojemanju pomena oskrbe z energijo kot lokacijskega dejavnika zgovorno priča ugotovitev
Igorja Vrišerja po opravljeni anketi v gospodarstvu leta 1974. »Na zadnje mesto se je uvrstil
dejavnik »oskrba z gorivom in energijo«, kar je prav gotovo presenečenje, saj je ta dejavnik
nedvomno prvi pogoj za vsako industrijsko proizvodnjo. Nizki položaj tega dejavnika si verjetno
lahko razložimo z naslednjim: slovenska industrija je v sedanjosti zelo vezana na električno
energijo, medtem ko so drugi energetski viri manj pomembni. Celo tista industrija, ki je bila svoj
čas navezana na premog – naš poglavitni energetski vir – se je v sodobnosti preusmerila na
elektriko. Le-ta je postala z zgraditvijo elektroenergetskega omrežja vsesplošno dostopna in zato
ne pomeni ključnega dejavnika, razen za nekaj specialnih industrijskih panog, ki so zelo odvisne
od elektrike (Vrišer, 1977, 53).« Če se na prvi pogled zdi, da je temu res tako, pa bi se v primeru
izpada elektroenergetskega sistema kaj hitro izkazalo, da je oskrba z električno energijo še kako
pomemben dejavnik in da bi takšen scenarij drastično vplival na razmere v prostoru.

1.1.

Namen

Namen diplomske naloge je pojasniti vlogo prenosnega elektroenergetskega omrežja v Sloveniji.
Skušali bomo pojasniti vpliv prenosnega elektroenergetskega omrežja na prostor in družbene
procese v njem, ter s pomočjo predvsem lokacij uporabnikov električne energije opredeliti razvoj
infrastrukture prenosnega elektroenergetskega omrežja skozi čas.

1.2.

Cilji

Diplomsko delo obravnava medsebojno soodvisnost prenosnega elektroenergetskega omrežja in
družbenogeografskih dejavnikov v prostoru skozi odnos prostor-čas.
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V skladu z namenom diplomske naloge, smo si zadali sledeče cilje:
- pregledati zgodovinski razvoj elektroenergetskega sistema v Sloveniji;
- družbene procese v Sloveniji navezati na količine porabljene električne energije;
- predstaviti uporabnike prenosnega elektroenergetskega omrežja in navezati njihove
potrebe po električni energiji na vlogo prenosnega omrežja;
- pojasniti razvoj ključnih lokacij elektroenergetskega sistema s potrebami uporabnikov
električne energije;
- opredeliti vlogo posameznih infrastrukturnih naprav in elementov prenosnega
visokonapetostnega omrežja v elektroenergetskem sistemu;
- predstaviti razvite infrastrukturne koridorje in njihovo vlogo v Sloveniji ter v
mednarodnem elektroenergetskem omrežju;
- prikazati vpliv visokonapetostnih elektroenergetskih omrežij s pripadajočo infrastrukturo
na pokrajino ter dejavnikov v prostoru na njo;
- z opredeljenimi lokacijskimi dejavniki preveriti, kateri dejavniki izrazito vplivajo na
umestitev elektroenergetske infrastrukture v prostor.
V nalogi bomo preverili, kakšna je vloga prenosnega elektroenergetskega omrežja v Sloveniji; v
kakšni meri vpliva na prostorsko umestitev uporabnikov električne energije, in ne nazadnje v
kolikšni meri uporabniki vplivajo nanj.

1.3.

Zasnova dela in metodološka pojasnila

V poglavju o zgodovini elektroenergetskega sistema se bomo ukvarjali s pojavom nove
tehnologije v prostoru in procesom njene uveljavitve v že izoblikovanem prostoru. Vzpostavitev
stabilnih razmer pa je bila posledica sprememb v elektroenergetskem sistemu, ki jih
prikazujemo. V skladu s cilji naloge smo se omejili na razvoj visokonapetostnih omrežij. S
pomočjo literature se bomo navezali na že identificirane družbene spremembe v Sloveniji.
Zanimal nas bo predvsem razvoj pomembnih lokacij elektroenergetskega sistema in zgodovinski
dejavniki, ki so najbolj vplivali na njegov razvoj.
V poglavju o porabi električne energije se bomo na podlagi dostopnih podatkov ukvarjali s
spremembami v potrošnji električne energije in jih poskušali navezati na družbene spremembe v
Sloveniji.
Gospodarski pomen prenosnega elektroenergetskega omrežja bomo izpostavili tudi s
predstavitvijo organiziranosti današnjega trga z električno energijo ter predstavili vlogo
dejavnosti oskrbe z električno energijo v slovenskem gospodarstvu.
Predstavili bomo uporabnike prenosnega omrežja: to je neposredne odjemalce električne energije
in distribucijska območja in predstavili njihov vpliv na prenosno omrežje. Ker se območja
distribucijskih podjetij ne pokrivajo z nobeno drugo prostorsko enoto, za katero se vodijo
statistični podatki (niti z občinami), se nismo mogli navezati na obstoječe podatkovne zbirke.
Poleg tega tudi točke prevzema električne energije iz prenosnega omrežja povedo le malo o
uporabnikih in o tem, komu je električna energija namenjena. Zato smo se odločili, da ta
območja primerjamo med seboj z izbranimi kazalci.
V poglavju o infrastrukturi se bomo omejili na vlogo infrastrukture v lastništvu sistemskega
operaterja prenosnega omrežja. Naprave in elementi elektroenergetskega omrežja so med seboj
funkcijsko povezani, zato se bomo pri opredeljevanju vozlišč, daljnovodov in energetskih
koridorjev opirali na vse visokonapetostne naprave, in sicer ne glede na lastništvo. Lastništvo v
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vodenju elektroenergetskega sistema namreč nima vloge, saj so za zanesljivo delovanje
elektroenergetskega sistema in oskrbo uporabnikov električne energije namenjene vse vključene
naprave in elementi sistema.
Funkcijska prepletenost infrastrukture elektroenergetskega omrežja onemogoča strogo ločevanje
posameznih elementov elektroenergetskega sistema. Tako bomo v nalogi uporabljali izraza
prenosno in visokonapetostno elektroenergetsko omrežje na sledeč način:
- Prenosno omrežje, prenosni daljnovodi in naprave – pomenijo omrežje, ki ga upravlja
operater prenosnega omrežja;
- Visokonapetostno omrežje, visokonapetostni daljnovodi in naprave pa predstavljajo
njihovo dejansko funkcijo v elektroenergetskem sistemu.
Za predstavljanje nalog infrastrukturnih naprav v prenosnem omrežju bomo v skladu z
obravnavano literaturo poskušali opredeliti dejavnike, ki vplivajo na umestitev infrastrukture v
prostor. Pomen infrastrukturnih naprav in elementov bomo predstavljali na podlagi tehničnih
lastnosti infrastrukture, ki so odvisni od dejavnikov prostora. Pri predstavljanju infrastrukturnih
koridorjev bomo izpostavili nekatere kritične točke slovenskega prenosnega elektroenergetskega
omrežja in na podlagi dejanskih primerov izpostavili kako dejavniki v prostoru vplivajo na
umestitev infrastrukture. Posledice tovrstnih rešitev bomo ovrednotili s pojasnjevanjem učinkov
na obratovalno varnost prenosnega elektroenergetskega omrežja in s tem celotnega
elektroenergetskega sistema v Sloveniji. Potek umeščanja v prostor bomo predstavili na primeru
daljnovoda Beričevo–Krško ter ga ovrednotili z izbranimi lokacijskimi dejavniki.
Diplomsko delo temelji na povzetkih iz zbrane literature, pri čemer smo skušali dejstva iz
področja elektroenergetike povezati z geografskimi spoznanji.
Da bi pojasnili razvoj slovenskega elektroenergetskega sistema smo uporabili sledeča dela kot
vir podatkov:
- Razvoj elektrifikacije Slovenije iz leta 1976;
- Razvoj elektroenergetike Slovenije iz leta 1982;
- Zgodovina slovenskega elektrogospodarstva iz leta 2007.
Za pojasnjevanje elektroenergetskega sistema in nalog, ki jim služijo naprave v njem, smo se
oprli na domačo in tujo strokovno literaturo, in sicer tako spletne kot tiskane izdaje. Navezali
smo se tudi na javno dostopne dokumente, ki jih objavlja sistemski operater prenosnega
elektroenergetskega omrežja in združenje evropskih sistemskih operaterjev prenosnega omrežja.
Obravnavana dela so napisana s stališča elektroenergetikov, zato smo vzporednice z družbenimi
spremembami izvedli s pomočjo podatkov, ki smo jih pridobili v:
- letnih poročilih elektrogospodarskih in energetskih združenj za leta 1960, 1970 in 1980;
- statističnih letopisih energetskega gospodarstva RS, 1991 – 2000;
- objavljenih bazah podatkov Ministrstva za infrastrukturo RS in Statističnega urada RS;
- objavljenih informacijah s strani Sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega
omrežja in distribucijskih podjetij ter
- v neposredni komunikaciji z distribucijskimi podjetji, sistemskim operaterjem
prenosnega omrežja in Statističnim uradom RS.
Pridobljene podatke smo uporabili kot osnovo za preproste statistične analize in grafične prikaze,
ki služijo v namene interpretacije ciljev diplomske naloge.

4

Oprli smo se tudi na deli Pomen infrastrukturnih naprav v regionalnem razvoju in planiranju (na
primeru SR Slovenije) (Černe, 1983) ter Transport Geography (Rodrigue, Comtois, Slack, 2009).
Za prikaz umeščanja daljnovoda v prostor smo se naslonili na javno dostopne dokumente o
daljnovodu Beričevo–Krško in na slovensko zakonodajo.
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2.

Uporabljene merske enote in slovar uporabljenih izrazov
2.1.

Uporabljene merske enote

Oznake in ime predpon
T
G
M
k

tera
giga
mega
kilo

1012
109
106
103

Oznake in ime osnovnih meskih enot
1 A amper
enota za električni tok
1h
ura
enota za čas
1 Hz herz
enota frekvence
1J
joule
enota za delo
1 m meter
enota za dolžino
1 Ω om
enota za električno upornost
1 V volt
enota za električno napetost
1 VA voltamper
enota za navidezno moč (v tehniki izmeničnega toka)
1 W vat
enota za moč, energijski tok ali toplotni tok
1 Wh vatna ura
enota za delo in energijo1
Vir: Slovar strokovnih izrazov za trg z električno energijo, 2003.

2.2.

Slovar uporabljenih izrazov - opredelitev pojmov

a) Energetski zakon (EZ-1)
Dolgoročno načrtovanje pomeni dolgoročno načrtovanje potrebnih naložb v proizvodnjo,
prenosne in distribucijske zmogljivosti ter druge objekte, za zadostitev povpraševanja sistema po
električni energiji, in za zagotovitev zanesljive oskrbe odjemalcev.
Končna poraba energije pomeni energijo ali energent, dobavljen za energetske namene
industriji, prometu, gospodinjstvom, storitvenemu sektorju, vključno z javnim sektorjem,
kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu, razen dobave sektorju pretvorbe energije.
Končni odjemalec pomeni fizično ali pravno osebo, ki kupuje energijo za lastno končno rabo.
Obnovljivi viri energije so obnovljivi nefosilni viri energije (veter, sonce, aerotermalna,
hidrotermalna in geotermalna energija, energija oceanov, vodna energija, biomasa, plin,
pridobljen iz odpadkov, plin iz naprav za čiščenje odplak in bioplin).
Odjemalec je pravna ali fizična oseba, ki kupuje energijo ali gorivo za lastno rabo ali za
nadaljnjo prodajo.
Proizvajalec pomeni pravno ali fizično osebo, ki proizvaja elektriko.

Mednarodni sistem enot uvršča enoto med nedovoljene, še naprej pa se uporablja pri obračunu porabe električne
energije.
1
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Razvojni načrt mora opredeliti glavno infrastrukturo za prenos elektrike in za distribucijo
elektrike, ki jo je treba v naslednjih desetih letih zgraditi ali posodobiti za zanesljivo oskrbo z
elektriko, varno delovanje omrežij in prilagajanje nadaljnjemu razvoju na področju proizvodnje
elektrike iz obnovljivih virov, ob uvajanju inteligentnih omrežnih storitev in zagotavljanju
skladiščnih objektov. Pri tem mora izhajati iz napovedi prevzema energije in moči, ter iz
napovedi pokrivanja prevzete elektrike in moči. Razvojni načrt mora vsebovati oceno možnosti
za povečanje energetske učinkovitosti električne infrastrukture z uravnavanjem obremenitev in
interoperabilnostjo, povezanostjo z obrati za proizvodnjo energije, vključno z mikroproizvodnjo
ter opredeliti časovno dinamiko in finančno ovrednotenje načrtovanih investicij in dejanskih
ukrepov za stroškovno učinkovite izboljšave v omrežni infrastrukturi.
Sistemski operater pomeni pravno ali fizično osebo, ki opravlja dejavnost sistemskega
operaterja prenosa električne energije in je odgovorna za obratovanje, vzdrževanje in razvoj na
določenem območju, za medsebojne povezave z drugimi sistemi, kadar je ustrezno, in za
zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti sistema za zadovoljitev razumnih potreb po transportu
električne energije.
b) Slovar strokovnih izrazov v tržnem elektroenergetskem sistemu
Distribucijsko omrežje je omrežje za razdeljevanje električne energije odjemalcem, ki obsega
nizko-, srednje- in lahko tudi visokonapetostno omrežje.
Dobava je storitev, s katero dobavitelj zagotovi napajanje odjemalca z dogovorjeno količino
energije v dogovorjenem obdobju, v dogovorjeni kakovosti in v dogovorjeni napajalni točki.
Dostop do omrežja je z zakonom zagotovljena pravica nelastnika omrežja, da pod znanimi
nepristranskimi pogoji uporablja omrežje za prenos električne energije ob dogovorjenem času in
za dogovorjeno količino energije.
Električna moč je hitrost pretoka električne energije pri proizvodnji, prenosu in porabi, merjena
v vatih (w).
Elektroenergetski sistem sestavljajo postroji in naprave za proizvodnjo, prenos in razdeljevanje
električne energije, ki zagotavljajo vzdrževanje ravnotežja med proizvodnjo in porabo z
ustreznimi regulacijami.
Končna poraba je količina električne energije, ki jo je odjemalec dejansko prevzel in porabil
Koníčna poraba je največja poraba električne energije v določenem obdobju, katere pokritje
zagotovi dobavitelj.
Krizno stanje je stanje sistema, ko spremenljivke stanja elektroenergetskega sistema presežejo
dovoljene vrednosti, rezerve moči pa so izčrpane in obstaja možnost razpada sistema.
Načrtovanje obratovanja sistema je pripravljanje načrtov za proizvodnjo in dobavo električne
energije ter analiza sistema za zagotavljanje ustreznega napajanja odjemalcev ob upoštevanju
vseh obstoječih in predvidljivih okoliščin v danem obdobju
Napetostni nivo je ena od vrednosti nazivnih napetosti, ki se uporablja v elektroenergetskem
sistemu.
Normalni obratovalni pogoji - stanje v omrežju, ki odjemalcem zagotavlja kakovostno
napajanje.
Odjem je pretok električne energije skozi prevzemno predajno mesto.
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Omrežje; elektroenergetsko omrežje je celota med seboj povezanih vodov, transformatorskih
postaj in pomožnih naprav, opredeljena po nalogah, načinu obratovanja, po napetosti ali po
lastništvu.
Organizirani trg z električno energijo je trg, na katerem se v organizirani obliki in po
predpisanem postopku izravnava ponudba s povpraševanjem po električni energiji za določen čas
in sklepajo ali registrirajo kupoprodajne pogodbe.
Oskrba z električno energijo je dejavnost, pri kateri dobavitelj odjemalcem zagotavlja dobavo
električne energije v dogovorjeni ali zahtevani količini in kakovosti.
Poraba je odjem električne energije v določenem obdobju na določeni točki v omrežju.
Porabnik je naprava, ki porablja električno energijo.
Prenos električne energije je javna storitev prenosa velikih količin električne energije na večje
razdalje po prenosnem omrežju.
Prenosno omrežje je omrežje, ki omogoča prenos energije od proizvajalca ali sosednjega
sistema do razdeljevalnega omrežja ali do velikih odjemalcev.
Proizvodnja električne energije je proces pridobivanja električne energije iz kake druge oblike
energije.
Razpad sistema je izpad napajanja na določenem območju ali v celotnem sistemu ob ločitvi
proizvodnih enot od omrežja zaradi motenj, okvar in delovanja zaščit.
Vodenje elektroenergetskega sistema je usmerjanje obratovanja in nadzorovanje stanja
elementov in funkcij sistema ter krmiljenje njegovih elementov zaradi ohranjanja sigurnega
obratovanja na določenem območju in povezav s sosednjimi sistemi.
Zanesljivost oskrbe je sposobnost elektroenergetskega sistema, da v določenem obdobju in pod
določenimi pogoji zagotavlja oskrbo porabnikov z električno energijo.
Zanka (v omrežju) je več električnih vodov, ki oblikujejo zanko in se lahko napajajo iz več
napajalnih virov.
c) Zakon o urejanju prostora
Prostor je sestav fizičnih struktur na zemeljskem površju ter nad in pod njim, do kamor sežejo
neposredni vplivi človekovih dejavnosti.
Prostorski razvoj je spreminjanje prostora zaradi človekovih dejavnosti.
Namenska raba je s prostorskimi akti določena raba zemljišč in objektov.
Ureditveno območje je prostorsko in funkcionalno zaokroženo območje, ki se ureja z
regionalno zasnovo prostorskega razvoja ter z urbanistično oziroma krajinsko zasnovo in z
lokacijskim načrtom.
Krajinsko načrtovanje je posebna veja prostorskega načrtovanja za načrtovanje prostorskih
ureditev v krajini in zelenih struktur znotraj poselitvenih območij.
Naselje je območje strnjene pozidave.

8

d) Zakon o prostorskem načrtovanju
Gospodarska javna infrastruktura so objekti ali omrežja, ki so namenjeni opravljanju
gospodarskih javnih služb skladno z zakonom ter tista gospodarska infrastruktura, ki je kot taka
določena z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti, kakor tudi drugi objekti in omrežja v splošni
rabi. Gospodarska javna infrastruktura je državnega in lokalnega pomena.
Prostor je preplet fizičnih struktur na zemeljskem površju in pod njim, do koder sežejo
neposredni vplivi človekovih dejavnosti.
Prostorska ureditev je sklop usklajeno načrtovanih posegov v prostor, dejavnosti in omrežij s
pripadajočimi površinami na določenem območju.
Prostorski izvedbeni pogoji so s prostorskim aktom določena merila in pogoji za umeščanje
posegov v prostor, skladno s katerimi se pripravljajo projekti za pridobitev gradbenega
dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.
Prostorski razvoj je uravnoteženo uresničevanje prostorskih potreb sedanje in prihodnjih
generacij ob hkratnem upoštevanju konkurenčnosti in tržnih zakonitosti pri gospodarjenju s
prostorom.
Prostorsko načrtovanje je interdisciplinarna dejavnost, s katero se na podlagi razvojnih
usmeritev ob upoštevanju javnih koristi varstva okolja, ohranjanja narave, varstva živali in
naravnih dobrin, varstva premoženja in varstva kulturne dediščine načrtuje posege v prostor in
prostorske ureditve.
e) Zakon o varstvu okolja
Poseg v okolje je vsako človekovo ravnanje ali opustitev ravnanja, ki lahko vpliva na okolje
tako, da škoduje človekovemu zdravju, počutju in kakovosti njegovega življenja ter preživetju,
zdravju in počutju drugih organizmov. Poseg v okolje se nanaša zlasti na rabo naravnih dobrin,
onesnaževanje delov okolja, gradnjo in uporabo objektov, proizvodne in druge dejavnosti ter
dajanje izdelkov na trg in njihovo potrošnjo.
Emisija je neposredno ali posredno izpuščanje ali oddajanje snovi v tekočem, plinastem ali
trdnem stanju ali energije (hrup, vibracije, sevanje, toplota in svetloba) iz posameznega vira v
okolje.
Čezmerna obremenitev okolja je obremenitev, ki presega mejne vrednosti emisije, standarde
kakovosti okolja, pravila ravnanja ali dovoljeno rabo naravne dobrine.
Naprava je nepremična ali premična tehnološka enota, za katero je določeno, da lahko povzroča
obremenitev okolja, ker v njej poteka eden ali več določenih tehnoloških procesov in na istem
kraju drugi z njimi neposredno tehnološko povezani procesi, ki lahko povzročajo obremenitev
okolja.
f) Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor
Prostorske ureditve državnega pomena so prostorske ureditve, ki so zaradi svojih
gospodarskih, socialnih, kulturnih in varstvenih značilnosti ob upoštevanju ciljev prostorskega
načrtovanja pomembne za prostorski razvoj Republike Slovenije. Prostorske ureditve državnega
pomena načrtuje država (med tovrstne ureditve je uvrščena tudi energetska infrastruktura za
oskrbo z električno energijo).
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3.

Elektroenergetski sistem

Elektroenergetski sistem je obsežen tehnično-tehnološki sistem za oskrbo potrošnikov električne
energije. Za delovanje elektroenergetskega sistema in dobavo električne energije uporabnikom
skrbi celotna infrastruktura elektroenergetskega sistema in gospodarske dejavnosti, ki so se v
njem razvile. Današnji elektroenergetski sistem v Sloveniji je odprt elektroenergetski sistem2 in v
svojem delovanju koristi vse prednosti tovrstnega delovanja. Namenjen je tako za notranje
uporabnike (potrošnike električne energije v Sloveniji) kot tudi za mednarodno sodelovanje pri
oskrbi z električno energijo (Hrovatin, 2009;Voršič, 2012).

3.1.

Veriga procesov v elektroenergetskem sistemu

V verigi procesov elektroenergetski sistem daje videz ene same velike naprave, ki je skozi
celoten proces povezana v zaključeno celoto. Proizvodnja, pri kateri pretvorimo primarno
energijo virov (kinetična energija vode in vetra, kemična energija fosilnih goriv, jedrskega
goriva in biomase, sončna energija, in podobno) v sekundarno, to je električno energijo, se preko
transformacij v stikališčih ob elektrarnah prenese na prenosno elektroenergetsko omrežje in po
njem steče v bližino porabnikov. S ponovno transformacijo se nadalje prenese na distribucijsko
omrežje, v katerem električna napetost nazadnje postane uporabna za končnega porabnika
(Hayes, 2014).

Slika 1: Veriga procesov v elektroenergetskem sistemu
Vir: Faleskini R., 2005.

Celota elementov elektroenergetskega sistema mora biti takšna, da porabnikom na nekem širšem
geografskem območju zagotavlja čim bolj ekonomično rabo čim bolj kakovostne električne
energije in ne nazadnje tudi zanesljivo oskrbovanje. V skladu s tem je elektroenergetski sistem
živ organizem, ki se nenehno spreminja (izboljšuje): kratkoročno s stikalnimi regulacijami,
dolgoročno pa z vgrajevanjem novih elementov (Voršič, 2012).

2

Odprt elektroenergetski sistem je povezan s sosednjimi sistemi za optimalnejše delovanje vseh vključenih.
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3.2.

Razdalja v elektroenergetskem sistemu

V elektroenergetskem sistemu bi lahko izpostavili dva ključna dejavnika: proizvodnjo električne
energije ter prenosno in distribucijsko omrežje, ki skrbita za to, da je energija uporabniku na
voljo ne glede na oddaljenost od lokacije proizvodnje.
V tradicionalnem elektroenergetskem sistemu je proizvodnja električne energije skoncentrirana v
nekaj velikih elektrarnah, zato prenos in distribucija električne energije do končnih porabnikov
predstavlja strošek. Bolj smotrna se zdi razpršena proizvodnja s številnimi manjšimi proizvajalci,
ki z umeščenostjo na strateško izbrane lokacije elektroenergetskega sistema v bližini porabnikov
predstavlja bodisi manjši ali celo ničen strošek za distribucijo do porabnika a ima tudi ta svoje
omejitve (Willis, 1997, str. 9).
V elektroenergetskih omrežjih električna energija teče3 »navzdol« po napetostnih nivojih4: od
lokacij proizvodnje do končnega uporabnika. Vsak napetostni nivo v elektroenergetskem
omrežju sprejema elektriko iz višjega napetostnega nivoja in jo oddaja v nižji napetostni nivo.
Oprema, ki na vsakem izmed nivojev skrbi za prenos električne energije, je po svojih nalogah
podobna, njena zmogljivost pa se od nivoja do nivoja razlikuje. Po Willisu (1997, str. 9-12) je
namreč za vsako elektroenergetsko omrežje značilno:
a) omrežje visokih napetosti je v elektroenergetskem sistemu bližje proizvodnji električne
energije in vsak napetostni nivo omrežja se napaja z nivoja nad njim;
b) višina napetosti in zmogljivost opreme se znižujeta s povečevanjem razdalje od elektrarn
in ob približevanju končnim uporabnikom;
c) z zniževanjem napetosti v posameznem omrežju narašča količina opreme potrebne za
prenos električne energije in njena skupna zmogljivost5;
d) z večanjem količine opreme potrebujemo več transformacij, kar ustvarja višje stroške
prenosa in večje izgube električne energije;
e) gostota omrežja narašča s približevanjem uporabnikom električne energije;
f) zanesljivost omrežja pada z nižanjem višine napetosti omrežja;
g) večina motenj v elektroenergetskih sistemih je posledica izpadov opreme v bližini
uporabnikov.
Naloga prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja je uporabnikom dostaviti
elektriko v stanju, v katerem je primerna za uporabo. Tako vsak porabnik električne energije
potrebuje primerno povezavo z omrežjem, ki mu omogoča nemoten in stalen dostop do
električne energije (Willis, 1997, str. 9).
V elektroenergetskem omrežju je potrebno ohranjati ravnotežje med proizvodnjo električne
energije in njeno potrošnjo. Vzdrževanje ravnovesja je pogojeno z vodenjem elektroenergetskega

Premikanje električne energije oziroma njene uporabne moči po vodnikih omogočata električna napetost in
električni tok. Napetost je sila, ki premika elektrone po vodniku in jo merimo v voltih (V). Električni tok predstavlja
količino elektronov in se ga meri v amperih (A). Ovira na njuni poti je električni upor v prevodnikih merjen v ohmih
(Ω). Visok električni tok, močno segreva vodnike in zato se za premagovanje večjih razdalj v električnem tokokrogu
zvišuje napetost (Hayes, 2014).
4
Omrežja delimo na nizkonapetostna (napetosti do 1 kV); srednjenapetostna (od 1 do 35 kV); visokonapetostna
(napetost od 35 kV do 420 kV) in najvišjenapetostna (napetosti nad 420 kV) (Razpet, 2001, str. 11).
5
Zmogljivost naprav narašča in s tem zagotavlja zanesljivo sprejemanje trenutnih obremenitev zaradi potreb
uporabnikov (npr. skupna moč transformatorskih postaj v omrežju nižje napetosti presega moč transformatorske
postaje iz katere le te prejemajo električno energijo za oddajo v omrežje nižje napetosti in predajo končnim
porabnikom).
3
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sistema. Vodenje omogoča, da je v vsakem trenutku in v vsaki točki elektroenergetskega sistema
zadostna količina in kvaliteta električne energije, in sicer tako v normalnih kot kriznih stanjih.
Delovanje sistema se z informacijskimi tehnologijami regulira glede na potrebe potrošnikov
(Gubina, Ogorelec, 1997).
Vzdrževanje razmer v elektroenergetskem sistemu je tako zelo pomembno saj na ta način vpliva
na družbenoekonomski razvoj določenega geografsko zaključenega območja. S skrbnim
planiranjem elektroenergetskega omrežja se lahko optimizira tako delovanje elektroenergetskega
sistema kot s tem povezane stroške (Hrovatin, 2009) ter vpliva na razmere v družbi.
Premagovanje razdalj v elektroenergetskem sistemu je pogojeno s petimi razsežnostmi sistema
(Slika 2), ki ga opredeljujejo:
a) tehnika – infrastruktura s svojimi zmogljivostmi in tehnološkimi sklopi;
b) organizacija elektroenergetskega sistema – omogoča, da se součinkovanje
posameznih elementov v skupnem elektroenergetskem sistemu ustrezno koordinira
glede na dane razmere v družbi;
c) gospodarjenje in trg – posamezne dejavnosti v elektroenergetskem sistemu se
izvajajo v okviru gospodarskih dejavnosti, ki omogočajo zanesljivo in stroškovno
učinkovito dobavo električne energije;
d) okolje – elektroenergetski sistem deluje v prostoru in predstavlja zaključeno celoto
na katero součinkujejo medsebojno povezana infrastruktura, dejavniki prostora,
geografska razdalja, učinki na naravno okolje in družba;
e) sociala – optimalno delovanje elektroenergetskega sistema in regulacija le tega
vpliva na dobrobit družbe, in sicer na način, da omogoča dostop do električne
energije po sprejemljivih cenah (Rinaldi, Peerenboom, Kelly, 2001; Faleskini,
2005; Hrovatin, Zorić, 2011).

Slika 2: Koncepti optimizacije elektroenergetskega sistema in njegove dimenzije
Vir: Faleskini R., 2005.
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4.

Zgodovina elektroenergetskega sistema v Sloveniji

Razvoj elektroenergetskega sistema lahko primerjamo z razvojem blagovnih in prometnih
sistemov. Če si pobližje pogledamo prometni razvoj od začetka industrijske revolucije dalje,
lahko vidimo, da je potekal v tesni povezavi z gospodarsko rastjo in družbenim razvojem
(Rodrigue, Comtois, Slack, 2009, str. 85). Vzporedno z družbenim razvojem so se razvijali novi
načini prometa, pri čemer so ključno vlogo igrale tehnološke inovacije, med drugim tudi izum
električne energije. Nove tehnologije so za seboj potegnile nove vrste prometnih povezav.
Razvoj prometnih sistemov je povezan z razvojem energetskih sistemov. Vsi tovrstni sistemi pa
so se razvijali skladno s krepitvijo geografskih območij največje gospodarske rasti. Drugače
povedano nam potek razvoja prometnih dejavnosti ter prometnih in energetskih infrastrukturnih
sistemov priča o tem, kje je potekala gospodarska rast (Rodrigue, Comtois in Slack, 2009, str.
85-86).
Če se omejimo na elektroenergetski sistem, se je infrastruktura, ki služi prenosu električne
energije, razvijala v smeri njenih uporabnikov. Kot velja za prometne povezave, je tudi razvoj
elektroenergetskega sistema tesno povezan z razvojem gospodarskih dejavnosti in družbe, saj je
dostop do električne energije za oba izjemno pomemben. Če potrošniki na nekem področju
nimajo primernega dostopa do cenovno dostopne električne energije, to lahko zavira razvoj
lokalnega gospodarstva in nanj navezan razvoj družbe.
V času, ko se je na ozemlju današnje Slovenije pričel razvoj elektroenergetskih omrežij, je bilo
ozemlje zaradi politično administrativnih dejavnikov razdeljeno, posledično pa so se oblikovali
tudi ločeni elektroenergetski sistemi. Enoten sistem se je oblikoval šele kasneje, z združevanjem
ločenih sistemov, in iz zaprtih sistemov nazadnje prešel v mednarodno odprt elektroenergetski
sistem.
Razvoj slovenskega elektroenergetskega sistema smo razdelili na štiri časovna obdobja. V
začetnem obdobju bomo več pozornosti posvetili uvajanju uporabe električne energije s
podrobnim opisom dogajanja v Sloveniji ter nadaljevali s prikazom razvoja visokonapetostnega
elektroenergetskega omrežja v združenem elektroenergetskem sistemu. Razvoj
elektroenergetskega sistema bomo navezali na politično-administrativne in gospodarske razmere
v obravnavanem časovnem obdobju.

4.1.

Lega in prometni položaj Slovenije

Slovenski elektroenergetski sistem (predvsem njegovo prenosno omrežje) je tesno povezan z
lego in položajem Slovenije.
Slovenija leži v pasu prevladujočih zahodnih vetrov, kar ji omogoča več toplote v primerjavi z
ostalim kopnim na enaki geografski širini. Ozemlje leži na stiku štirih evropskih
naravnogeografskih regij: obrobja Alp, Dinarskega Krasa notranje Slovenije, Primorja kot dela
Sredozemlja in Subpanonske Slovenije. Na ozemlju Slovenije se zato pojavlja kar nekaj
vremenskih ujm (Gams, 1998, str. 9).
Največji vpliv na promet in gospodarstvo v Sloveniji pa ima njena lega na politični karti Evrope.
Ozemlje današnje Slovenije leži ob najsevernejšem delu Jadranskega morja in predstavlja glavno
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prometno os med Italijo in Srednjo 6 in Jugovzhodno Evropo 7 . V času Kraljevine SHS ter
medvojne in povojne Jugoslavije so čez Slovenijo potekale tudi glavne kopenske povezave obeh
novih držav z zahodno in sredozemsko Evropo8 (Gams, 1998, str. 14).
Slovenija leži med gospodarsko najpomembnejšimi in industrijsko najbolj razvitimi območji v
Evropi, kar vpliva na njen prometni položaj. Najbližja je severnoitalijanska regija v PadskoBeneško-Furlanski nižini, ki se s svojim zahodnim delom povezuje z osjo propulzivnega
gospodarstva, ki se z juga prek Rima in severne Italije onstran Alp nadaljuje v zahodnoevropske
države (Nemčijo, Belgijo, Nizozemsko, Francijo, Anglijo). V Avstriji so starejša središča
navezana na Linz in Gradec, na območje med Dunajem in Wiener Neustadtom ter novejše
predvsem prometno vozlišče v okolici Beljaka. Na Madžarskem se je gospodarsko razvilo
območje med Blatnim jezerom, Györom in Budimpešto, v sosednji Hrvaški pa okoli Zagreba
(Gams, 1998, str. 15).
Slovenija leži na magistrali Lizbona–Barcelona–Milano–Slovenija–Ukrajina–Moskva. Razvita
pa je tudi smer Jesenice–Brežice v smeri proti Hrvaški in Srbiji. Čez Slovensko ozemlje vodita
tako peti kot deseti evropski prometni koridor (Gams, 1998, str. 15; SPRS, 2004).

4.2.

Otočna proizvodnja električne energije z enosmernimi lokalnimi sistemi
do leta 1918

Na ozemlju današnje Slovenije se je električno energijo pričelo proizvajati kmalu po razvoju
ustreznih tehnologij. Leta 1883 je podjetnik Karl Scherbaum iz Maribora pričel razsvetljevati
prostore mlina s parnim dinamom. Leto kasneje so v Postojnski jami začeli uporabljati električne
obločnice, ki so nadomestile osvetljevanje jame z baklami (Razvoj elektrifikacije …, 1976).
Proizvodno gospodarstvo v Sloveniji je bilo do leta 1918 navezano na redke domače surovine
(les, oglje, železova in svinčeva ruda, glina, kože), obilico delovne sile iz agrarno prenaseljenega
podeželja, energetske vire (vodo in oglje, pozneje premog) ter lokalni in regionalni trg znotraj
Avstro-ogrske monarhije. Prvi val industrializacije je bil odvisen od razvijajočega se
železniškega omrežja, ki je bilo zaradi reliefnih ovir in omejitev pri gradnji zgrajeno pretežno ob
rekah. Omrežje železnic je močno pospešilo stike med pokrajinami ter pospešilo razvoj krajev ob
njej in mest na njegovih križiščih. Nekatera mesta in pokrajine, ki jih je železnica obšla, so
doživela stagnacijo (na primer Dolenjska in doline med Ljubljansko in Celjsko kotlino) (Kokole,
Kokole, 1998, str. 314; Vrišer, 1998, str. 362, Vrišer, 1998a, str. 401).
Elektrifikacija na ozemlju današnje Slovenije je potekala sorazmerno počasi in temeljila na
enosmernih lokalnih sistemih, ki so v prvi vrsti skrbeli za razsvetljavo posameznih industrijskih
in obrtniških objektov v zasebni lasti. V krajih, kjer se je že pred tem uporabljal vodni pogon, so
se začele razvijati hidroelektrarne (na primer v Kranju, Sv. Ani pri Tržiču, Idriji in Brestanici).
Kljub temu je predvsem zaradi velikih stroškov zajezitve in opreme za hidroelektrarne do leta
1918 za proizvodnjo električne energije prevladoval parni pogon. Električna energija za javne
potrebe je bila prvič uporabljena leta 1894 v Škofji Loki, kjer so električno energijo iz bližnje

Obalpska pot, ki se je razvila v času Avstrije med Dunajsko kotlino in Trstom (Gams, 1998, str. 9).
Postojnska vrata, kot najnižji prelaz v 1500 km dolgi verigi Alpe – Dinarsko gorstvo (Gams, 1998, str. 9).
8
Sprva je bila v ospredju južnoalpska magistrala s podaljškom čez Benetke, Ljubljano in Beograd na Bližnji vzhod,
od katere se je odcepila koroško-turska smer za Evropo severno od Alp. Po zadnji svetovni vojni je pomen te poti
prevzela tako imenovana poševna alpska pot Dunaj – Beljak – Videm (Gams, 1998, str. 14)
6
7
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tovarne sukna v večernem času izkoriščali za razsvetljavo mesta. Prvo slovensko mesto, ki je
doživelo javno elektrifikacijo je bilo Kočevje. Leta 1896 so za potrebe vodne črpalke postavili
dva parna dinama in z njima osvetljevali tudi mesto. Ljubljana je svojo mestno termoelektrarno
pričela uporabljati leta 1898. Večina elektrarn zgrajenih do leta 1910 je delovala na enosmerni
tok9, kar pomeni, da je bil njihov doseg zgolj lokalen. O tem dobro priča tudi postavitev lastne
elektrarne v Pivovarni Union, saj je bila razdalja še ne dveh kilometrov do mestne elektrarne za
tedanji prenos električne energije z enosmernim tokom prevelika (Razvoj elektrifikacije …,
1976).
Prva elektrarna na trifazni izmenični tok 10 je bila postavljena leta 1896 na gradu Fužine pri
Ljubljani, in sicer za potrebe razsvetljevanja proizvodnje tovarne papirja v obratih Vevče in
Janezija (Razvoj elektrifikacije …, 1976, str. 33).
O pričetku splošne elektrifikacije na ozemlju današnje Slovenije lahko pričnemo govoriti z
izgradnjo HE Završnica (l. 1912–1915), ki jo je v sklopu širše zasnovanega projekta
elektrifikacije podeželja financiral Deželni odbor za Kranjsko. Vzporedno z gradnjo elektrarne je
potekala tudi gradnja električnega omrežja, ki je do leta 1918 obsegalo 50 km 10-kV11 omrežja
in še toliko nizkonapetostnega omrežja. Elektrificirani so bili kraji do Jesenic oziroma Hrušice,
Radovljice in Brezij ter Bleda in Gorij. Za nemoteno obratovanje pri oskrbovanju Bleda in
tovarne elektrod na Blejski Dobravi (slednja je bila v času prve svetovne vojne izredno
pomembna) je bila speljana tudi telefonska linija, kar predstavlja začetek telekomunikacij v
slovenski elektroenergetiki (Razvoj elektrifikacije …, 1976, str. 92-96).
Izjemen pomen pri elektrifikaciji Slovenije je imela hidroelektrarna Fala z izkoriščanjem
vodnega potenciala reke Drave. Gradnja HE Fala se je pričela leta 1913 in se po nekajletni
prekinitvi zaradi prve svetovne vojne končala leta 1918. K njeni dokončni izgradnji je prispevala
gradnja tovarne dušika v Rušah, ki je bila v vojnem času izjemno pomembna. Zmogljivost HE
Fala, ki jo je s švicarskimi krediti financirala Štajerska elektriška družba (Steiermarkische
Elekktrizitätsgesellschaft – StEG), je bila izrednega pomena za nadaljnji razvoj
elektroenergetskega omrežja v Sloveniji (Razvoj elektrifikacije …, 1976).
Istega leta, torej 1918, je bila za potrebe premogovnika v Trbovljah zgrajena tudi
termoelektrarna Trbovlje, ki jo je financirala Trboveljska premogokopna družba (prav tako s
tujim kapitalom) (Razvoj elektrifikacije …, 1976).
V letu 1918 je bilo na ozemlju današnje Slovenije 191 elektrarn, ki so imele 51.934 kW moči.
Proizvodnja električne energije je od leta 1910 narasla skoraj za 4-krat. Na ozemlju vseh
takratnih avstro-ogrskih dežel na slovenskem ozemlju so prevladovale (upoštevana gradnja od
1911-1918) industrijske elektrarne z močjo 32.491 kW, medtem ko so mešane in samo javne
elektrarne skupaj imele le 4.060 kW moči. Čeprav so bile prve elektrarne v Sloveniji pogojene s
parnim pogonom, se je že v letu 1891 razmerje obrnilo v prid hidroelektrarn, ki so od izgradnje

Enosmerni tok s takratnimi tehnologijami ni omogočal prenosa na daljše razdalje (ang. dirrect current – DC)
Današnji elektroenergetski sistemi v Evropi temeljijo na trifaznem izmeničnem električnem toku (ang. alternating
current - AC) s frekvenco 50 Hz (električni krog se 100-krat na sekundo prekine). Enostaven izmenični tok lahko
izkoristi zgolj 70 % zmogljivosti vodnikov in ostale opreme zato se je uvedel trifazni izmenični tok v katerem si
valovi sledijo tako pogosto, da se prekrivajo (Hayes, 2014).
11
Ob branju literature se je izpostavilo tudi vprašanje o zapisovanju pridevniških tvorjenk, kjer v drugem delu
nastopajo okrajšane merske enote. Avtorji v strokovni elektroenergetski literaturi se nemalokrat poslužujejo
tovrstnih okrajšav. Na podlagi predloga, ki je bil objavljen v spletni jezikovni svetovalnici Inštituta za slovenski
jezik Frana Ramovša (Dobrovoljc, 2015), v nalogi uporabljamo tovrstno okrajšavo.
9
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HE Fala dalje prevladovale pri proizvodnji električne energije (Razvoj elektrifikacije …, 1976,
str. 88; Hrovatin 2009).

Slika 3: Elektrarne zgrajene do leta 1918
Vir: Razvoj elektrifikacije …, 1976, priloga.

Elektrarne v letu 1918 (Slika 3) so bile umeščene v krajih, v katerih je bila bodisi razvita
industrijska ali obrtna dejavnost, bodisi je k razvoju kraja prispevala železniška povezava. V
krajih ob železnici so se ob stiku s preostalim svetom hitreje uveljavljale nove tehnologije tako
tudi električna energija12 (Razvoj elektrifikacije …, 1976).
Največji vpliv na razvoj elektroenergetskega omrežja in uveljavljanje električne energije v tem
obdobju sta imeli obe največji elektrarni: TE Trbovlje in predvsem HE Fala, ki je s svojimi
zmogljivostmi presegala okolje, v katerem je delovala, in zato pomembno prispevala k
nadaljnjemu razvoju predvsem visokonapetostnih omrežij ter k vzpostavitvi kasnejših
elektroenergetskih infrastrukturnih koridorjev.

4.3.

Povezovanje omrežij in zametki elektroenergetskega sistema od leta 1918
do leta 1945

S koncem prve svetovne vojne se je nekdanje skupno ozemlje razmejilo: nekdanja Kranjska in
Štajerska sta postali del novoustanovljene Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, del Koroške
je po plebiscitu postal del Avstrije, Primorska do Postojne pa je ostala pod italijansko okupacijo.
V Kraljevini SHS je slovensko ozemlje predstavljalo gospodarsko najrazvitejše območje nove

Proizvodne enote so delovale v malih zaprtih sistemih. Električna energija je bila namenjena predvsem
osvetljevanju prostorov v gospodarstvu. Potrošnja električne energije za pogon strojev se je v tem času šele
uveljavljala.
12
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države. Novo tržišče na jugu je dalo zagon industriji, obrti in trgovini. Gospodarsko razvita
območja, ki so obsegala Gorenjsko, Zasavje, Maribor in Mežiško dolino, so izoblikovala
industrijski polmesec. Na Primorskem sta se razvijala Trst in Gorica. Na ta območja, posebej v
mesta, so se začeli priseljevati tudi agrarni prebivalci iz podeželja (Vrišer, 1998, str. 362-363).
Kot navajajo avtorji dela Razvoj elektrifikacije Slovenije (1976), lahko po prvi svetovni vojni
govorimo tudi o razvoju visokonapetostnih električnih omrežij na ozemlju današnje Slovenije.
HE Fala s petimi generatorji po 5200 kVA (4160 kW) iz leta 1918 in dvema generatorjema po
8700 kVA (6960 kW) iz leta 1924 je sprva dobavljala električno energijo le tovarni dušika v
Rušah in mestu Maribor. Oba odjemalca sta bila povezana z elektrarno z 10-kV omrežjem. Leta
1924 je bil dokončan prvi prenosni daljnovod na ozemlju današnje Slovenije, ki je bil zgrajen
med HE Fala in Laškim. Dolg je bil 77 km, njegova napetost pa je znašala 80 kV. HE Fala je s
spremembo meja izgubila prvotno načrtovano zaledje na Avstrijskem Štajerskem ter v mestu
Gradec. 80-kV daljnovodna povezava je bila načrtovana tudi od Laškega do TE Trbovlje vendar
je na tem odseku tovrstno umestitev preprečeval plazovit teren. Povezava med Laškim in
Trbovljami je bila zgrajena leta 1926, in sicer v 35-kV izvedbi. S 35-kV omrežjem so povezali
tudi industrijsko razvito Celje, kjer kapacitete mestnih dobaviteljev (TE v Cinkarni) električne
energije niso več zadoščale povečanim potrebam.
Z opisanimi povezavami med HE Fala in TE Trbovlje se je ustvaril prvi elektroenergetski sistem
na ozemlju današnje Slovenije. Zaradi takšne sistemske povezave je na primer v zimskem času,
ko je bil pretok reke Drave nizek in HE Fala ni zmogla zagotoviti zadostnih količin električne
energije za svoje odjemalce, le-to zagotovila TE Trbovlje. V tem obdobju so lastniki HE Fala
elektrificirali tudi kraje vzhodno od Maribora (prvotno z 10-kV nato s 35-kV daljnovodi):
Maribor–Ptuj, Ptuj–Ormož–Ljutomer–Murska Sobota z odcepom Ormož–Središče ob Dravi, ter
Ormož–Vinica (HR)–Ladanje in Vinica–Varaždin (HR). Elektrarna je v ceno prodane električne
energije vključevala tudi stroške izgradnje elektroenergetskega omrežja in prenosa električne
energije, kar je za takratno podeželje pomenilo, da je bila električna energija za uporabnike izven
mest predraga. Lastniki elektrarne niso imeli interesa investirati v gradnjo daljnovodov, če izraba
električne energije ni pokrila stroškov dobave (Razvoje elektrifikacije …, 1976).
V letu 1926 je bila zgrajena termoelektrarna Velenje z dvema generatorjema z nazivno močjo
1000 kW, ki jo je financiral Rudnik Velenje. Javno elektroenergetsko podjetje Kranjske deželne
elektrarne (KDE) je z rudnikom sklenilo dogovor o nakupu električne energije. Med letoma 1929
in 1931 je bil v te namene zgrajen 60-kV ( najprej je deloval na napetosti 35-kV) daljnovod
Velenje–Podlog–Črnuče, dolg 65,5 km, ki je povezal Šaleško in Savinjsko dolino z ljubljansko
regijo, s čimer je bila omogočena hitrejša elektrifikacija Ljubljane (v prvi vrsti ljubljanskih
kolodvorov) in njene okolice (Razvoj elektrifikacije …, 1976).
KDE so omenjeno omrežje nadalje povezale z omrežjem HE Završnica, in sicer prek Kamnika,
Domžal in Kranja. V omrežje so povezali tudi Vrhniko in preko Rakeka kraje do Cerknice.
Zgradili so daljnovode Črnuče–Grosuplje–Kočevje, Podlog–Polzela–Braslovče, Žalec–Celje s
priključkom na Cinkarno, Trebnje–Novo Mesto in Metlika–Črnomelj. Poleg tega so nadgradili
tudi daljnovod iz Žirovnice, da je HE Završnica lahko pokrivala potrebe uporabnikov v času
vršne13 porabe. Nadgradili so tudi TE v Velenju, zaradi vse večji potreb uporabnikov predvsem v
Celju in Ljubljani. Leta 1938 so KDE sklenile še dogovor s Trboveljsko premogokopno družbo
(TPD), ki je postavila novo termoelektrarno z močjo 12.500 kW, istega leta pa tudi dogovor s

13

Vršna energija – energija v času največje porabe.
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HE Fala. Vse te povezave so omogočile povezan elektroenergetski sistem, torej enotno
elektrifikacijo v tedanji Dravski Banovini (Razvoj elektrifikacije …, 1976).
Primorska je po prvi svetovni vojni ostala v Italiji. Na ozemlju Julijske krajine (od leta 1924 so
jo sestavljale Tržaška, Goriška, Videmska, Puljska in Reška pokrajina) je tržno delovalo sedem
italijanskih družb, ki so se ukvarjale tako s proizvodnjo kot distribucijo električne energije.
Vsako podjetje se je navezalo na lastne elektrarne, ki so izkoriščale vodne potenciale manjših
vodotokov v Zgornjem Posočju: hidroelektrarne Možnica, Podmelec, Log pod Mangartom in
Tolmin ter termoelektrarne v Trstu, Reki, Pulju in Tržiču (Monfalcone). Za potrebe industrije v
Trstu in Tržiču je bila zaradi pomanjkanja električne energije zgrajena hidroelektrarna Caneva
(1924/26) v Severni Italiji, ki je oddajala električno energijo po 132-kV in 113,5 km dolgem
daljnovodu do Opčin (Razvoj elektrifikacije …, 1976). Povezava s HE Caneva je leta 1936
omogočila prvo elektrifikacijo železniških prog na slovenskem ozemlju. Elektrificirali so
železniški progi Trst–Sežana–Postojna in Št. Peter (Pivka)–Reka, z napajalnima postajama v
Pivki in Matuljih (Hrvaška) (Škrablje, 2016).
Vse italijanske družbe so gradile pretežno 26-kV daljnovode in z omrežjem povezovale kraje z
razvito industrijo. Elektroenergetsko omrežje je vključevalo sledeče daljnovodne povezave:
Gorica–Ajdovščina–Vipava–Postojna–Pivka; Opčine–Sežana–Divača–Pivka; Kobarid–Tolmin–
Baška grapa–Cerkljansko; Ajdovščina–Col–Idrija in Goriška Brda; Pivka–Ilirska Bistrica–
Matulji (HR) proti Reki. Mesta Koper, Piran in Izola so imela lastne termoelektrarne in so bila z
elektroenergetskim omrežjem povezana s termoelektrarno v Trstu (Razvoj elektrifikacije …,
1976).
Prehod na visokonapetostni nivo je omogočila šele gradnja hidroelektrarn na Soči. Leta 1936 je
bila zgrajena HE Plave, ki je s 50-kV daljnovodom preko Gorice povezala industrijo v Tržiču in
se nadaljeval do Opčin. Tri leta kasneje je bila zgrajena še HE Doblar, ki so jo s 132-kV
daljnovodom povezali z razdelilno transformatorsko postajo (RTP) Opčine. Vse nadaljnje 132kV povezave so bile zgrajene v smeri proti Istri, na relaciji med Sežano, Pivko in Matulji
(Razvoj elektrifikacije …, 1976).
Omrežji medsebojno nista bili povezani in celoten del primorskega elektroenergetskega omrežja
je obratoval sinhronizirano14 na frekvenci 42 Hz, kar je odstopalo od vzpostavljene javne mreže
v Dravski Banovini, ki se je pod vplivom Avstrije sinhroniziralo na frekvenci 50 Hz (Razvoj
elektrifikacije …, 1976).
Med drugo svetovno vojno se je ozemlje današnje Slovenije ponovno razdelilo, z njim pa tudi
elektroenergetski objekti na posameznem območju. V Italijanski okupacijski coni so bile vse
gradnje ustavljene, medtem ko so se v nemški okupacijski coni nadaljevale. Nemci so zgradili
HE Dravograd na reki Dravi in termoelektrarno v Rajhenburgu (današnja Brestanica), velike
načrte so imeli tudi za termoelektrarno v Velenju, ki pa niso bili realizirani. Kljub vojnim
razmeram so leta 1943 v nemški okupacijski coni vzpostavili 110-kV daljnovodni povezavi
Labot (elektrarna)–Dravograd in Dravograd–Velenje ter 110-kV daljnovod Laško–Brestanica–
Sv. Klara pri Zagrebu (Razvoj elektrifikacije …, 1976, Razvoj elektroenergetike …, 1982,
Sterniša, J. in sod., 2007).

V sinhroniziranem elektroenergetskem sistemu delujejo vsi generatorji električne energije sinhrono na isti
frekvenci.
14
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Slika 4: Stanje elektroenergetskega omrežja leta 1945
Vir: Razvoj elektrifikacije …, 1976, priloga.

Leta 1945 je bilo elektroenergetsko omrežje na ozemlju današnje Slovenije (Slika 4) razvito
predvsem na srednji napetosti (10, 20, 26 in 35 kV). Elektrarne so bile med seboj in z uporabniki
omrežja povezane v dveh ločenih elektroenergetskih sistemih.
Primorski del pod Italijo je svoje visokonapetostne povezave vzdrževal v smeri železniških
povezav proti vhodu, torej proti Istri in Reki. Trst je bil glavno središče h kateremu so gravitirale
vse dejavnosti, tako je tudi RTP na Opčinah postala osnovno vozlišče visokonapetostnih
elektroenergetskih omrežij na Primorskem. Daljnovodna povezava iz HE Doblar je sledila
železnici s povezavo Trst–Opčine–Sežana–Pivka–Ilirska Bistrica–Matulji–Reka. Povezava iz HE
Plave je potekala preko Gorice do Tržiča in od Opčin dalje ob železnici v smeri proti Pulju.
Obalna mesta Koper, Izola, Piran in Portorož (prehrambena in kemična industrija), so bila
povezana s Trstom in dalje z Bujami in Puljem. S HE Plave so bili povezani tudi Ajdovščina
(tekstilni obrati), prek Razdrtega pa še Postojna, Št. Peter (Pivka), Ilirska Bistrica (lesni obrati) in
Idrija (rudnik živega srebra). Primorsko elektroenergetsko omrežje je povezalo tudi Anhovo,
Vrtojbo in Solkan, v katerih se je razvila gradbena industrija (Razvoj elektrifikacije …, 1976;
Černe, 1991; Vrišer, 1998a; Škrablje, 2016).
Združeni omrežji HE Fala in Kranjskih deželnih elektrarn sta z visokonapetostnimi vodi povezali
glavne velike proizvajalce električne energije na vzhodu Slovenije (HE Fala, HE Dravograd, TE
Velenje, TE Šoštanj, TE Brestanica) s kraji v neposredni bližini, ki so imeli razvito industrijo:
Mariborom, Rušami, Celjem, Brestanico, Slovenj Gradcem in Trbovljami, ter tudi uporabniki v
Ljubljani in na Gorenjskem.
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Omrežje na srednji napetosti se je navezalo na kraje z razvitimi gospodarskimi dejavnostmi, ki
so pred tem uporabljala električno energijo bodisi iz lokalnih virov ali pa so bila vključena v
enega od obstoječih povezanih elektroenergetskih sistemov.
V tem času je so najbolj napredovali premogovništvo, kovinska, lesna in tekstilna industrija:
premogovniki v »Črnem revirju« (Trbovlje, Zagorje in Hrastnik), Velenju, Kočevju, Senovem,
Kanižarici, Libojah, Zabukovici in Krmelju; železarne na Ravnah, Jesenicah in v Štorah;
kovinsko predelovalni obrati v Mariboru, Celju, Murski Soboti, Ljubljani, Lescah, Tržiču, Škofji
Loki in Zrečah; obrati kemične industrije v Rušah, Mariboru, Hrastniku, Kamniku, Ljubljani in
Piranu; steklarni v Trbovljah in Hrastniku; cementarni v Zidanem mostu in Kamniku; apnenice v
Zagorju, Hrastniku in Dobrepolju; lesnopredelovalni obrati v Škofji Loki, Logatcu, Straži pri
Novem mestu, Ribnici in na Bledu; tekstilni obrati v Mariboru, Kranju, Celju, Laškem, Kočevju,
Jaršah; obrati čevljarske in usnjarske industrije v Tržiču, Žireh in Kranju; papirnice v Goričanah,
Medvodah, Sladkem vrhu, Ceršaku in Vevčah; in tako dalje (Vrišer, 1998a, str. 401). Navedene
lokacije industrije so bile tesno povezane z nadaljnjim razvojem elektroenergetskega omrežja v
Sloveniji.
Visokonapetostni daljnovodi (Slika 4) so vse velike proizvajalce električne energije povezali v
sinhroniziran sistem. Vzpostavile so se osrednje elektroenergetske lokacije v bližini potrošnih
središč (Črnuče, Podlog). Visokonapetostne povezave so povezale hidroelektrarni na Dravi
(Fala, Dravograd) s termoelektrarnami (Velenje, Trbovlje, Brestanica). Nastala je daljnovodna
povezava TE Velenje–Podlog–Črnuče (Ljubljana) in povezava Laško–Brestanica, ki se je
nadaljevala proti Zagrebu. Visokonapetostno omrežje je z iskanjem najkrajših povezav pričelo
odstopati od železniških koridorjev, kar je najbolj očitno ob železniški povezavi Ljubljana–
Zagreb. Srednjenapetostno omrežje je bilo v tem času zgoščeno v industrijskem polmesecu in
povezano s takratnimi industrializiranimi kraji. Predstavljalo je temelj za nadaljnjo elektrifikacijo
v Sloveniji.
Za obravnavano obdobje nimamo podatkov o porabi električne energije, saj se je sistematičen
popis elektrogospodarstva pričel šele po drugi svetovni vojni. Glede na podatke Statističnega
letopisa energetskega gospodarstva Slovenije iz leta 2000 (Tabela El/P-1) je razvidno, da je v
tem obdobju močno narasla skupna proizvodnja elektrarn. V letu 1918 je bila skupna
proizvodnja 24.130 MWh, do leta 1945 pa je narasla na 400.000 MWh, torej za 16,58-krat. Ker
proizvodnja električne energije vedno sledi potrebam uporabnikov, lahko za konec sklenemo, da
so tako skokovito narasle tudi potrebe uporabnikov, ki so bili povezani v omrežje.

4.4.

Obdobje sistematizacije in integracije od leta 1945 do leta 1990

Slovenija kot teritorialna enota je svojo obliko začela dobivati po drugi svetovni vojni. Politična
slika Evrope se je ponovno spremenila. Slovenija je postala del Jugoslavije in kot republika v
njej pridobila svojo sedanjo teritorialno razsežnost.
Prvotno ločeni elektroenergetski sistemi na ozemlju današnje Slovenije so se po letu 1945 pričeli
združevati v enoten elektroenergetski sistem, v skladu z novo začrtanimi mejami skupne države
in republike. Razvoj elektroenergetskega omrežja v tem obdobju predstavlja temelj za današnje
stanje.
Obdobje »socializma« v Sloveniji, ki se je v nekdanji skupni državi uveljavil po drugi svetovni
vojni, je trajalo do razpada Jugoslavije. V gospodarstvu je bil v obdobju od leta 1946 do leta
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1953 prevzet sovjetski planski koncept upravljanja, s centralističnim vodenjem, podržavljanjem
in gospodarskim planiranjem, ki je temeljil na industrializaciji, predvsem na uvajanju delovno
intenzivnih tovarn težke in predelovalne industrije. Po letu 1953 se je togi centralistični sovjetski
koncept pričel nadomeščati z bolj sproščeno in decentralistično naravnano gospodarsko politiko.
Leta 1958 so uvedli velike občine, v letu 1964 je bil pripravljen prvi regionalni plan, ki je
strokovnih gradivih vključeval zasnovo policentričnega razvoja, v letu 1974 pa so bile z
»Zasnovo urbanizacije in spremembo ustave« občinam dodeljene velike pristojnosti (Drozg,
2005, str. 150). Ti ukrepi so pomembno sooblikovali umeščanje gospodarskih dejavnosti v
prostor. Gospodarsko politiko intenzivnega vlaganja v industrijo z delavskim upravljanjem je v
sedemdesetih letih nadomestilo »družbeno samoupravljanje«. Naložbena politika se je usmerila v
graditev novih tovarn ali širitev obstoječih. Pobudo za razvoj gospodarstva so prevzele občine in
sama podjetja. Posledično se je gospodarstvo ekstenzivno razmahnilo tudi v občinska središča. Z
dvigom stopnje zaposlenosti je naraščal tudi življenjski slog prebivalstva. Cilj politike je bil
doseči skladnejši regionalni razvoj in zmanjšati razlike v stopnji razvitosti med območji (Vrišer,
1998; Drozg, 2005).
Obseg rasti prebivalstva je bil skoraj v celoti omejen na ravninski svet, in sicer pretežno na kraje
ob najpomembnejših prometnih poteh (cestni križ) (Perko, 1998). V sedemdesetih letih se je
pričela suburbanizacija (Ravbar, 1997). Pol letu 1981 je bila tako največja rast prebivalstva
zabeležena ob robovih kotlin ter na stiku med ravninami in bolj razgibanim terenom (Perko,
1998). Opisanim prebivalstvenim tokovom je botrovala predvsem modernizacija cestnega
omrežja in izredno hiter razvoj motorizacije z zasnovo avtocestnega križa (Černe, Jeršič, 1998;
Perko, 1998).
Industrija je bila skoncentrirana v industrijskem polmesecu, načrtna industrializacija pa je
gospodarsko in prebivalstveno okrepila tudi druga regionalna središča: Novo mesto, Koper,
Novo Gorico, Mursko Soboto, Ptuj, Velenje, Kočevje, in tako dalje. Industrializacija se je širila
tudi na podeželje (Vrišer, 1998a, str. 404).
V skladu z udarnimi gesli nove gospodarske politike kot na primer »elektrifikacija in
industrializacija« ter »elektrika v vsako vas«, smo bili po drugi svetovni vojni priča izjemno
hitremu razvoju na področju elektrifikacije in gradnje proizvodnih kapacitet (Razvoj
elektroenergetike …, 1982, Sevšek in sod., 2007. str. 145).
Splošna elektrifikacija in tudi težka industrija (železarne, tovarna glinice in aluminija v
Kidričevem) sta botrovali intenzivnejšemu izkoriščanju dostopnih naravnih virov za pridobivanje
električne energije. Zgrajena je bila veriga hidroelektrarn na Dravi in Savi, na Soči pa so
obstoječi elektrarni sinhronizirali s preostalim sistemom in v osemdesetih zgradili še HE Solkan
(Močnik, Z., 2007).
Industrijske termoelektrarne, ki so v letu 1946 še proizvajale 18 % električne energije, so počasi
pričele izgubljati na veljavi. Temu je botrovalo predvsem dejstvo, da so bile navezane na vir
premoga, kar pa se je iz stroškovnega vidika izplačalo le v neposredni bližini premogovnikov,
saj je bil prevoz predrag. Iz tega vidika je bila najbolj rentabilna TE Šoštanj. Njen prvi in drugi
blok sta bila v elektroenergetski sistem vključena v petdesetih letih, tretji leta 1960, četrti 1972,
peti pa 1978. Leta 1968 je bil v sistem uveden nov blok TE Trbovlje, leta 1975 pa sta bili dodani
še plinski turbini. Leta 1961 je bil v sistem vključen še drugi blok TE Brestanica. Ker pa
premogovniki v njeni bližini kmalu niso bili več konkurenčni vse cenejšim naftnim derivatom,
so se zaprli, posledično pa so termoelektrarno rekonstruirali v plinsko parno izvedbo, ki so jo v
sistem vključili leta 1975. Leta 1967 se je v slovenski elektroenergetski sistem vključila še
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Termoelektrarna toplarna Ljubljana, s skupno proizvodnjo komunalne toplote in električne
energije. Največji slovenski elektroenergetski objekt, to je Nuklearna elektrarna v Krškem, se je
v elektroenergetski sistem vključila leta 1981. Vse omenjene elektrarne so temelj slovenskega
elektroenergetskega sistema, rast njihovih zmogljivosti je tako tudi odraz naraščajočih potreb po
električni energiji (Sevšek, I. in sod., 2007).
Ločeni elektroenergetski sistemi v nekdanjih okupacijskih conah so se takoj po drugi svetovni
vojni pričeli združevati. Tako so se takoj po vojni na primer združile ločene enote nekdanjih
KDE na Gorenjskem, delu Koroške in Štajerske, na Dolenjskem in Notranjskem.
Elektroenergetska podjetja so se po vojni združila v Državne elektrarne Slovenije (DES). Na
podlagi dogovorov o zahodni meji Jugoslavije z Italijo, so bile leta 1947 v DES vključene tudi
elektroenergetske naprave na ozemlju, ki je bilo pod Italijo v coni A, infrastrukturo cone B pa so
leta 1954 organizacijsko vključili v Elektro Koper (Razvoj elektroenergetike …, 1982).
Po številnih reorganizacijah so se distribucijske enote leta 1963 združile v Elektro Maribor,
Elektro Celje, Elektro Kranj, Elektro Ljubljana in Elektro Gorica. Nastalo je tudi združeno
podjetje, ki je skrbelo za prenos električne energije ter vključevalo podjetje Elektroprenos in
sledeča proizvodna podjetja: Dravske elektrarne, Elektrarna Moste, Elektrarna Medvode, Soške
Elektrarne, Elektrarna Šoštanj-Velenje, Elektrarna Trbovlje, Elektrarna Brestanica. Kljub
pogostim reorganizacijam v poslovanju so posamezne enote v tej obliki delovale vse do leta
1991 (Sterniša, J. in sod., 2007).
Priključitev Primorske matični domovini in posledično sprememba meje z Italijo je botrovala
temu, da je v tem času nastalo novo visokonapetostno vozlišče v Divači (pred tem na Opčinah),
do katere je bil leta 1947 zgrajen 110-kV daljnovod iz HE Doblar. Poleg tega so v tem času
medsebojno povezali obe soški elektrarni, omrežje, ki je bilo pred tem pod Italijo, pa
sinhronizirali v omrežje osrednje Slovenije in Hrvaške. V ta namen je bil leta 1949 zgrajen 110kV daljnovod Doblar–Godešič–Kleče (Razvoj elektroenergetike …, 1982).
Za potrebe podeželja so v prvi fazi gradili nova srednje napetostna elektroenergetska omrežja na
podeželju. Zaradi naraščajoče proizvodnje oziroma vključevanja novih proizvodnih enot pa se je
kmalu pokazala potreba po gradnji visokonapetostnih omrežij. Leta 1952 se je tako vzpostavilo
110-kV prenosno elektroenergetsko omrežje. Vse tiste daljnovode, ki so s svojo zmogljivostjo
odstopali od te napetosti, pa so posodobili in se preko Hrvaškega sistema povezali v enoten
jugoslovanski elektroenergetski sistem (Razvoj elektroenergetike ..., 1982).
Največje industrijske porabnike so namestili v bližino virov električne energije (na primer TGA
Kidričevo) zaradi njihovih potreb in da bi se izognili prevelikim izgubam v omrežju ali pa so jih
priključili neposredno na 110-kV povezave (na primer železarne) (Razvoj elektroenergetike ...,
1982).
Proizvodnja in poraba električne energije je v tem obdobju hitro naraščala (Preglednica 1):
proizvodnja na pragu elektrarn je med letoma 1960 in 1990 narasla za 4-krat, za toliko pa se je
povečala tudi skupna poraba. Kot smo že izpostavili je bilo slovensko elektroenergetsko omrežje
v tem obdobju že vezano na skupno jugoslovansko omrežje. Podatke o izvozu (tujina) in prodaji
(znotraj skupne države) smo v preglednici združili (Preglednica 1). Leta 1960 podatki o
izvozu/prodaji skoraj izključno predstavljajo prenos električne energije na Hrvaško. V
sedemdesetih letih slovenski elektroenergetski sistem že izkazuje primanjkljaj v proizvedeni
električni energiji (razvidno iz podatkov za leto 1980), saj je poraba nenehno naraščala in
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posledično so se viški električne energije zmanjševali. To je vodilo k nakupu električne energije
iz drugih republik tedanje skupne države in k uvozu iz tujine.
Preglednica 1: Povečevanje proizvodnje in porabe električne energije v letih 1960, 1970, 1980,
1990
Leto

1960

1970

1980

1990

Proizvodnja na pragu elektrarn (MWh)

2.373.975

4.325.377

7.043.390

8.946.872

Število prebivalstva dne 31.12.

1.588.904

1.731.787

1.909.566

1.999.945

Neto poraba/prebivalca (MWh)

1.241

2.603

4.128

5.021

255.001

856.413

1.746.499

2.232.789

Poraba gospodarstvo, široka potrošnja, promet
in energetika skupaj (MWh)

1.453.491

4.292.703

7.219.635

9.071.182

Poraba skupaj (MWh)

1.708.492

5.149.116

8.966.134 11.303.971

Uvoz in nakup iz drugih republik SFRJ

71.424

661.245

1.114.857

1.716.005

Izvoz in prodaja v druge republike SFRJ

515.423

681.085

127.310

513.062

Poraba gospodinjstva

Vir podatkov: Letno poročilo 1960, 1961, str. 69, str. 127; Letno poročilo 1970, 1971, tabele El/1, El/3,
El/10, El/12; Letno poročilo 1980, 1981, tabele El/1, El/3-1, El/12; Statistični letopis energ. gospod. RS
1991, 1992, tabele El/1, El/3-1, Statistični letopis energ. gospod. RS 2000, 2001, tabela El/P-3.

Z rastjo porabe so se ustvarjale večje potrebe po proizvodnji električne energije, s tem pa tudi po
krepitvi elektroenergetskih omrežij, in sicer tako v njihovi dolžini kot tudi zmogljivosti. Med leti
1960 in 1990 se je dolžina 110-kV prenosnega omrežja povečala za 1,77-krat, dolžina
distribucijskega 110-kV omrežja pa je narasla kar za slabih 40-krat (Preglednica 2). Z vidika
krepitve zmogljivosti elektroenergetskih omrežij so se v letu 1970 uveljavili 220-kV daljnovodi.
Ko so ti dosegli svoj polni obseg, se je uveljavilo še omrežje z napetostjo 400 kV (najprej 380
kV). Reorganizacije v elektroenergetskem sistemu se izkazujejo tudi v prenosu premoženja med
podjetjem, ki je skrbelo za prenos električne energije, in distribucijskimi podjetji (Preglednica 2).
Na podlagi zbranih podatkov lahko sklenemo, da je največji obseg povečevanja tako proizvodnje
kot porabe električne energije zapažen med letoma 1970 in 1980 (Preglednica 1), kar je
posledično vplivalo na največjo rast obsega visokonapetostnih elektroenergetskih omrežij
(Preglednica 2).
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Preglednica 2: Dolžina visokonapetostnih omrežij v Sloveniji
Leto

1960

1970

1980

1990

Dolžina omrežja prenosnega podjetja in elektrarn (km)
VN 400 kV

397

460

273

328

328

909

1.066

1.455

1.610

6.230

99

101

122

69

18
340

545

VN 220 kV
VN 110 kV
SN 1- 35 kV
50-60 kV

Dolžina omrežja distribucijskih podjetij (km)
VN 110 kV

15

SN 1- 35 kV
8.315
11.535
14.223
Vir podatkov: Letno poročilo 1960, 1961, str. 41; Letno poročilo 1970, 1971, tabela El/D-5; Letno
poročilo 1980, 1981, tabela El/D-4; Statistični letopis energ. gospod. RS 1991, 1992, tabela El/D-4.

Če še enkrat strnemo zapisano, so se do leta 1970 s 110-kV omrežjem povezovale vse sistemske
elektrarne v slovenskem elektroenergetskem sistemu z velikimi odjemalci (TGA Kidričevo,
železarne na Jesenicah in Ravnah ter v Štorah) in največjimi mesti (Slika 4). Izrazite bele cone so
ostale v Prekmurju, Beli krajini, Notranjski, Dolenjski, Posavju (med Trbovljami in Brestanico),
Severni Primorski in pri manjših obalnih mestih. Glavna energetska vozlišča so se vzpostavila v
Cirkovcah, Podlogu, Klečah (Ljubljana) in v Divači ter se navezala na krepitev skupnega
elektroenergetskega omrežja SFRJ na 220-kV napetosti.

Slika 5: Diagram elektroenergetskega omrežja v letu 1971
Vir: Letno poročilo..... 1971, Diagram El/D-2.
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Uvedba 220-kV elektroenergetskega omrežja je bila povezana z vedno večjimi potrebami tedanje
skupne države tako po večjih količinah električne energije kot po večji stabilnosti
elektroenergetskega sistema. Prva 220-kV povezava v Republiki Sloveniji je bila zgrajena leta
1963, in sicer iz RTP Mraclin pri Zagrebu do Tovarne glinice in aluminija v Kidričevem (Slika
4). S polno zmogljivostjo je delovala šele od leta 1966 dalje, ko je bila v elektroenergetski sistem
vključena RTP Cirkovce, ki je skrbela za severovzhodno Slovenijo. Poleg RTP Cirkovce sta bili
ključni še RTP v Klečah (Ljubljana), ki je skrbela za osrednjo Slovenijo, in RTP Divača, ki je
skrbela za celotno primorsko območje. Iz RTP Cirkovce so bile zgrajene nove daljnovodne
povezave: RTP Cirkovce–Podlog–Kleče–Divača, s priključki na Hrvaško (Divača–Pehlin), v
Italijo (Divača–Padriče) in Avstrijo (Podlog–Holmec–Na selu). Ne glede na politično situacijo je
bil v tem času sklenjen tudi dogovor o vključitvi jugoslovanskega elektroenergetskega sistema v
evropsko interkonekcijo15, natančneje v UCPTE16. Jugoslavija, Avstrija in Italija so se vključile
v zanko SUDEL17, pri čemer so hrbtenico jugoslovanskega dela v SUDEL-u tvorile prav 220-kV
povezave v Sloveniji in transformatorske postaje Podlog, Kleče (Ljubljana) in Divača (Slika 5).
Slovenski elektroenergetski sistem je bil leta 1974 povezan z italijanskim omrežjem (Divača–
Padriče (Padriciano)), leto kasneje pa z avstrijskim (Podlog–Na Selu (Obersielach)).
Povezovanje v enoten sistem SUDEL in delovanje v interkonekciji je vsem trem vključenim
elektroenergetskim sistemom omogočilo vzajemno pomoč18 pri obratovalnih razmerah (Trideset
let …, 2004, Hrovatin, 2009).

Slika 6: Shema 220-kV zanke SUDEL s prikazom 220-kV in 400-kV daljnovodov
Vir: Trideset let …, 2004, str. 34.

Interkonekcija - ena prenosna povezava ali več prenosnih povezav med prenosnimi sistemi, ki omogočajo
izmenjavo električne energije med njimi po vodih ali transformatorjih.
16
UCPTE - Union pour la Coordination de la Production et du Transport de l'Electricite (Unija za proizvodnjo in
transport električne energije)
17
SUDEL – Regionalna skupina za koordinacijo proizvodnje in transporta električne energije med Italijo,
Jugoslavijo in Avstrijo.
18
Elektroenergetski sistemi so v tem času skrbeli predvsem za notranje potrebe posameznih držav in si pri tem
vzajemno pomagali z izmenjavo električne energije.
15
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Slika 7: 400-kilovoltno omrežje v Jugoslaviji (stanje v letu 1992)
Vir: Trideset let …, 2004, str. 21.

Gradnjo prenosnega 400-kV omrežja lahko opišemo le v kontekstu nekdanje skupne države.
Skupni elektroenergetski sistem Jugoslavije je gradnjo prenosnega omrežja »Nikola Tesla« na
400-kV napetosti pričel leta 1970, po izgradnji hidroelektrarne Đerdap na Donavi. Če so prvi
tovrstni daljnovodi temeljili na usmerjenem obratovanju, to je na povezavah proizvodni
energetski objekt – potrošnik, je kmalu sledila izgradnja zančnega19 prenosnega omrežja. Zaradi
naraščanja potreb uporabnikov električne energije ter predvsem vključevanja slovenskih
proizvajalcev električne energije (TE Šoštanj, Nuklearna elektrarna Krško) v notranji sistem
Jugoslavije, se je leta 1974 tudi v Sloveniji pričela gradnja 400-kV omrežja (Slika 5). Nuklearna
elektrarna Krško je z vključitvijo v elektroenergetski sistem in s povezavo na Hrvaško ustvarila
nov elektroenergetski koridor ob vzhodni meji do Mihovcev pri Cirkovcah. Zanka je vključila v
omrežje tudi Maribor z novo razdelilno transformatorsko postajo. Elektroenergetski sistem v
Sloveniji je pridobil še dve novi pomembni vozlišči: in sicer v Beričevem (Ljubljana) in
Okroglem (Kranj) (Trideset let …, 2004; Jakl, Kern, Lesjak, 2007).

19

Zanke v elektroenergetskem sistemu omogočajo nadomestne poti v primeru izpadov.
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Preglednica 3: 400-kV daljnovodi v Sloveniji
Prenosni vod

Leto izgradnje

Dolžina
(km)

DV 400 kV Mihovce - Podlog

1975

51,1

DV 400 kV Mihovce - Krško

1975

55,6

DV 2 x 400 kV Krško - Tumbri (HR)

1976

51,7

DV 2 x 400 kV Maribor - Mihovce

1974/1976

20

DV 400 kV Beričevo - Podlog

1976/1977

50,1

DV 400 kV Šoštanj - Podlog

1977

12,7

DV 400 kV Divača - meja Hrvaška

1977

40,7

DV 400 kV Beričevo - Divača

1977/1978

76,3

DV 400 kV Divača – Sredipolje (Redipuglia)

1980

38,8

DV 2 x 400 kV Beričevo - Okroglo

1985

31,4

DV 2 x 400 kV Maribor - Kainachtal

1992

60

DV 2 x 400 kV Beričevo - Krško

2013

80,4

Vir podatkov: Lampret, 2015, str. 8; Daljnovod 2 x 400 kV Beričevo – Krško, 2015

Gradnja 400-kV daljnovodov je potekala skladno s tedanjimi potrebami: in sicer najprej v smeri
notranje jugoslovanske zanke, v letu 1980 je sledila povezava z italijanskim Sredipoljem
(Redipuglio)(vključitev v UCTPE), leta 1992 pa še povezava z Avstrijo (Maribor–Kainachtal)
(Preglednica 3). 400-kV daljnovod do Kranja je bil zgrajen predvsem zaradi potreb železarne na
Jesenicah in koncentracije industrije v Kranju, saj dodatne ojačitve nižje napetostnih omrežij
zaradi pomanjkanja prostora niso več prišle v poštev (Jakl, Kern, Lesjak, 2007).
Poleg zgrajene infrastrukture pa je v tem obdobju ključnega pomena tudi vzpostavitev vodenja
sistema z dispečerskimi službami. Organizirano vodenje sistema se je pričelo leta 1949, ko sta
bila oba predhodno ločena elektroenergetska sistema (Istra s Primorjem in sedežem v Matuljah
na Hrvaškem ter elektroenergetski sistem v Sloveniji s sedežem v Črnučah) združena v enoten
elektroenergetski sistem Slovenije. Ko je bila leta 1949 uradno uvedena dispečerska služba, je
bila Slovenija razdeljena na 4 energetske rajone: Ljubljano, Maribor, Kranj in Celje ter dva
energetska vozla: Falo in Trbovlje. Leta 1957 je bil zgrajen republiški dispečerski center za
spremljanje in vodenje elektroenergetskega sistema, ki je deloval do leta 1980. Poleg
republiškega centra so bili vzpostavljeni še območni dispečerski centri 20 Dravskih, Soških in
Savskih elektrarn, ki so svoje podatke o obratovanju pošiljali republiškemu centru, ta pa po
potrebi dalje zveznemu dispečerskemu centru v Beogradu, kjer je bil sedež JUGEL21. Uvedba
novih tehnologij je omogočila prehod na avtomatsko vodenje sistema v osemdesetih in
devetdesetih letih prejšnjega stoletja (Razvoj elektroenergetike ..., 1982; Jakl, Kern, Lesjak,
2007).
Elektroenergetski sistem je v tem obdobju doživljal mnogo organizacijskih sprememb, ki so jih
pogojevali družbeno-politično okolje, obdobja pomanjkanja električne energije s kritičnimi stanji

Pomembni za koordinacijo vzdrževanja kvalitete električne energije zaradi nihanja frekvence.
JUGEL – Jugoslovanska elektroprivreda (centralna služba za vodenje jugoslovanskega elektroenergetskega
sistema)
20
21
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sistema in reguliranje dejavnosti za potrebe reševanja ostalih gospodarskih razmer v skupni
državi. Zaradi tovrstnih razmer je elektroenergetski sistem v skupni državi deloval kot vertikalno
integriran sistem, v katerem je imela država monopol nad vodenjem razvoja in investicijami.
Leta 1975 je bilo tako ustanovljeno tudi Združeno podjetje elektrogospodarstva Slovenije, ki je
poleg proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije vključevalo tudi rudnike. To je bil
kompleksno organiziran sistem, v katerem je bilo vzpostavljeno dolgoročno planiranje razvoja,
ki je temeljilo na predvidevanjih, kako se bodo potrošniki in razmere spreminjale v času.
Sodelovanje med državami je bilo v tistem času omejeno, saj je vsak sistem deloval predvsem z
ozirom na notranje potrebe (Hrovatin, 2009, str. 5-7; Hrovatin, Zorić, 2011).

Slika 8: Oskrba z električno energijo v državno-planskem monopolnem sistemu
Vir: Faleskini R., 2005.
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Slika 9: Shema visokonapetostnega omrežja, 1991
Vir: Statistični letopis energ. gospod. RS 1991, 1992, diagram El/D-2.
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Slovensko prenosno energetsko omrežje na 110-kV napetostnem nivoju je leta 1991 (Slika 9)
odražalo politiko razpršene industrializacije in pokrivalo tudi regionalna središča. V prenosno
omrežje so bila povezana mesta: Koper, Vrtojba, Nova Gorica, Anhovo, Tolmin, Cerkno, Idrija,
Žiri, Ajdovščina, Pivka, Ilirska Bistrica, Postojna, Logatec, Škofja Loka, Kranj, Jesenice, Tržič,
Radovljica, Trbovlje, Hrastnik, Potoška vas, Sevnica, Krško, Brežice, Novo mesto, Kočevje,
Grosuplje, Laško, Celje, Šentjur, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Slovenska Bistrica,
Mozirje, Velenje, Slovenj Gradec, Ptuj, Ormož, Ljutomer, Lendava, Sladki vrh, Radenci,
Murska Sobota in ne nazadnje tudi Maribor in Ljubljana.
Prenosno omrežje je krepilo pomen slovenskega prometnega križa: železniško omrežje je bilo v
sedemdesetih letih posodobljeno in elektrificirano, sočasno pa se je krepilo z motorizacijo tudi
cestno omrežje. Kot primer sočasnega razvoja tako avtocestne povezave (zgrajena leta 1985
(Černe, 1991, str.55)) kot daljnovodne povezave v 400-kV omrežju (leta 1985) lahko
izpostavimo prometni koridor med Ljubljano in Kranjem (Naklo, RTP Okroglo). Razvoj
regionalnih cestnih povezav je nadalje prispeval h krepitvi regionalnega gospodarstva,
posledično pa tudi k razvoju elektroenergetskih visokonapetostnih omrežij.
Notranje povezovanje z ostalimi jugoslovanskimi omrežji in vključitev v mednarodno
elektroenergetsko omrežje (UCPTE22) sta pomembno doprinesla k oskrbi z električno energijo,
saj so se s tem okrepile izmenjave električne energije med jugoslovanskimi republikami oziroma
sosednjimi državami v času presežkov ali mankov. To je bilo ključnega pomena tudi za oskrbo
potrošnikov električne energije v Sloveniji.

4.5.

Prilagajanje tržnemu sistemu po letu 1991

Osamosvojitev Slovenije leta 1991 je prinesla dve ključni spremembi: ukinilo se je nekdanje
skupno tržišče; država pa je ponovno prešla v »kapitalistični« sistem. S spremembami so se
razkrile mnoge pomanjkljivosti slovenskega gospodarstva in ustroja družbe. Številna velika
podjetja so se po osamosvojitvi znašla v težavah in začela propadati. Tako je slovensko
gospodarstvo pričelo proces deindustrializacije in se preusmerilo v terciarni sektor. K sreči je
bila tedanja industrija v veliki meri usmerjena k mednarodni trgovini, kar je prispevalo k temu,
da se je gospodarstvo v devetdesetih letih začelo oživljati in se preusmerjati v svojih dejavnostih.
Večja delovno intenzivna podjetja so pričela izgubljati svojo moč (Kranj, Maribor, Murska
Sobota in podobno) preživela pa so manjša bolj fleksibilna tehnološko intenzivna podjetja
(Idrija, Slovenj Gradec, Velenje, Zreče, Novo mesto in podobno). Zaradi potreb po
gospodarskem povezovanju tako v mednarodnem kot domačem gospodarskem prometu se je v
tem času intenzivno investiralo predvsem v cestno (avtocestno) infrastrukturo. Investiranje v
nove visokonapetostne povezave je prvih nekaj let stagniralo. Ne nazadnje se v letih po
osamosvojitvi skupna potrošnja električne energije zmanjšala, saj so propadli mnogi veliki
industrijski potrošniki (Vrišer, 1998; Drozg, 2007; Hrovatin, 2009; Bole, 2012).
Slovenski elektroenergetski sistem se je osamosvojil, kljub temu pa je zaradi vzdrževanja razmer
v notranjem sistemu stremel k ohranjanju nekdanjih povezav. Elektrogospodarstvo se je ponovno
prestrukturiralo. Leta 1991 je slovenski operater prenosnega omrežja prevzel vodenje
regulacijskega bloka Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, in sicer z namenom ohranjanja

UCPTE - francosko »Union pour la Coordination de la Production et du Transport de l'Electricite« za Unija za
proizvodnjo in transport električne energije
22
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povezav znotraj UCPTE in ohranjanja vzajemne pomoči pri regulaciji potreb v omrežju (Trideset
let …, 2004).

Slika 10: Regulacijski bloki UCPTE v letu 2004

Vir: Trideset let ..., 2004, str. 53.
Na slovensko prenosno elektroenergetsko omrežje v devetdesetih letih so vplivale tudi ostale
velike politične spremembe v Evropi. Države iz nekdanjega sovjetskega bloka so imele velike
presežke električne energije. Po letu 1992, ko so se Madžarska, Poljska, Češka in Slovaška
povezale v skupno elektroenergetsko povezavo CENTREL23 in se leta 1997 vključile v UCPTE,
so te izmenjave (prek hrvaškega in avstrijskega omrežja) začele vplivati tudi na razmere v
slovenskem prenosnem omrežju. Zaradi svoje geografske lege je namreč Slovenija oziroma
slovensko elektroenergetsko omrežje omogočalo najkrajšo tržno pot do potrošnega italijanskega
elektroenergetskega sistema. Vplivi so se še povečali po letu 1999, ko je bila zgrajena 400-kV
povezava med Hrvaško in Madžarsko (Perme, 2003, str. 3; CENTREL, 2016).
V obdobju po osamosvojitvi je bilo veliko pozornosti namenjene posodobitvam naprav za
potrebe sodobnega vodenja elektroenergetskega sistema. Močno se je okrepila dejavnost na
področju 110-kV omrežja, ki je bil podhranjen predvsem z vidika zagotavljanja varnosti
obratovanja in zagotavljanja kvalitetne dobave električne energije. Nadaljevalo se je tudi
posodabljanje elektrarn, da bi se izboljšali nizki izkoristki. Gradile in posodabljale so se
predvsem povezave do razvijajočih se gospodarskih območij. Tako je bila za večjo obratovalno
stabilnost na območju Dolenjske in Krške kotline leta 2002 v Krškem zgrajena nova razdelilna
transformatorska postaja (Trideset let …, 2004; Hrovatin in sod., 2007).
Z osamosvojitvijo elektroenergetskega sistema se je krepila tudi vloga sistemskega operaterja pri
vodenju elektroenergetskega sistema, kar je prispevalo tudi k nadaljnji reorganizaciji celotnega
elektroenergetskega sistema, ki se je sicer začela že v osemdesetih letih. Pomemben del
posodobitve je bila dodatna okrepitev informacijske infrastrukture in vpeljava novih sistemov za
vodenje elektroenergetskega sistema (Hrovatin in sod., 2007).

23

CENTREL – povezani elektroenergetski sistemi Poljske, Češke, Slovaške, Madžarske.
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Slika 11: Shema informacijskih povezav v elektroenergetskem omrežju v letu 2004
Vir: Trideset let …, 2004, str. 28.

Leta 1996 je bil v Evropski uniji vpeljan tržni elektroenergetski sistem. Slovenija je kot
pridružena članica EU tovrstno delovanje uvedla z energetskim zakonom leta 1999. Glavni cilj
liberalizacije tržišča so bile nižje cene električne energije za potrošnike oziroma končne
odjemalce (Hrovatin, Zorić, 2011).

Slika 12: Oskrba z električno energijo v tržnem sistemu
Vir: Faleskini R., 2005
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Skupne evropske smernice so postavile tudi skupna pravila za trg z električno energijo. Trg se je
začel postopno in progresivno odpirati, da bi se s tem povečala učinkovitost in konkurenčnost
sektorja ter izboljšala kakovost in zanesljivost oskrbe z električno energijo. Liberalizacija trga ni
zajela celotnega elektroenergetskega sektorja, temveč samo tiste dejavnosti, kjer je bila
liberalizacija smiselna; področje proizvodnje in dobave. Področji prenosa in distribucije
električne energije sta ostali regulirani dejavnosti oziroma je regulacija postala še bolj obsežna
(Hrovatin, Zorić, 2011).
Z uvedbo tržnega elektroenergetskega sistema in odprtjem tržišča v letu 2004 se je posledično
razvijal mednarodni regionalni trg z električno energijo in pričele so naraščati potrebe po
okrepitvi mednarodnih visokonapetostnih povezav. Mednarodni tokovi so najprej potekali v
smeri iz vzhodnoevropskih držav, kjer je bila električna energija cenejša, proti zahodnim
razvitim območjem. V zadnjih letih pa je razvoj omrežja povezan predvsem s pritiski velikih
proizvajalcev električne energije iz obnovljivih virov v severni Evropi (Nemčija, Danska), ki
stremijo k boljši razvitosti 220-kV in 400-kV omrežij. Slovensko prenosno elektroenergetsko
omrežje je tako končno dobilo tudi 400-kV notranjo zanko, ki je bila vzpostavljena z izgradnjo
daljnovodne povezave Ljubljane in Krškega. S to gradnjo je Slovenija dobila po avtocestnem še
elektroenergetski križ s 400-kV povezavami.

4.6.

Razvoj visokonapetostnega omrežja in strateško-prostorski dokumenti

Slovenski elektroenergetski sistem z visokonapetostnimi elektroenergetskimi koridorji temelji na
treh prenosnih napetostnih nivojih (110-kV, 220-kV in 400-kV).
Karta razvoja visokonapetostnih infrastrukturnih koridorjev prikazuje razvoj (Slika 13) in
dodatno krepitev omrežja na vseh treh napetostnih nivojih, in sicer ločeno za vsakega posebej
glede na današnje stanje visokonapetostnega omrežja. Gradnja 110-kV omrežja s prvimi
visokonapetostnimi elektroenergetskimi koridorji se je začela med drugo svetovno vojno na
območjih pod nemško okupacijo. Na ozemlju pod italijansko okupacijo je razvoj koridorjev
visokonapetostnega omrežja potekal z navezavo na italijanski elektroenergetski sistem na
napetosti 132-kV, ki je potekal ob železniški povezavi v Istro. Ker posamezna obdobja
infrastrukturnih koridorjev opredeljujemo na napetosti, ki je višja od 110-kV, pri tem izpadejo že
razviti koridorji srednje napetosti v omrežju. Tako v prvo obdobje ne moremo umestiti prve
visokonapetostne povezave v Sloveniji (HE Fala – Laško), ki je bila na 110-kV napetost
nadgrajena šele v letu 1954.
Obdobja razvoja visokonapetostnih infrastrukturnih koridorjev smo razdelili smiselno na:
1. obdobje do leta 1950 (razvoj med in takoj po drugi svetovni vojni);
2. obdobje od leta 1951 do 1962 (obdobje pred izgradnjo 220-kV omrežja);
3. obdobje od leta 1963 do leta 1973 (obdobje izgradnje 220-kV omrežja in pred vpeljavo
400-kV omrežja);
4. obdobje od leta 1974 do leta 1992 (obdobje od pričetka do zaključka 1. faze izgradnje
400-kV omrežja in zaključka tistih gradenj, ki so se pričele še v obdobju pred
osamosvojitvijo Slovenije);
5. obdobje od leta 1993 do leta 2004 (obdobje, katerega začetek je definirala stagnacija
razvoja elektroenergetskih infrastrukturnih koridorjev (Hrovatin, 2009), po nekaj letih pa
se je rast in krepitev infrastrukturnih koridorjev nadaljevala);
6. obdobje od leta 2004 od uveljavitve Strategije prostorskega razvoja Republike Slovenije
do danes.
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Osnova elektroenergetskega sistema z infrastrukturnimi koridorji (predstavljeni na karti razvoja
visokonapetostnega omrežja) je povezovanje območij proizvodnje in potrošnje električne
energije. Največja proizvajalca električne energije v državi sta vpeta v 220-kV oziroma 400-kV
omrežje, vsa ostala proizvodnja električne energije v HE in manjših enotah TE pa se v sistem
povezuje prek distribucijskih in prenosnih 110-kV daljnovodov.

Slika 13: Razvoj visokonapetostnih infrastrukturnih koridorjev v Sloveniji

Vir podatkov: Elektrifikacija …, 1976; Razvoj elektroenergetike …., 1982; Načrt razvoja …,
2004, Preglednica 7., str. 34-37; Zgodovina …, 2007.
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Kartografska predstavitev razvoja visokonapetostnega elektroenergetskega omrežja prikazuje
razvoj visokonapetostnih elektroenergetskih infrastrukturnih koridorjev in odraža tudi sliko
razvoja gospodarstva in prometnega omrežja v Sloveniji skozi čas.
V prvem obdobju do leta 1950 so bili razviti visokonapetostni elektroenergetski koridorji izrazito
navezani na potrebe območij zgoščene industrije. Omrežje na napetosti 110-kV je v prvi vrsti
povezovalo največje proizvodne enote v Sloveniji ter težilo k vzpostavitvi; notranjih povezav
med ločenimi sistemi (Kleče–Doblar) in vzpostavitvi notranjih vozlišč (Divača). Hkrati se je
izkazovala tudi navezanost posameznih delov elektroenergetskih omrežij na zgodovinske
povezave s sosednjimi območji (Hrvaška, Avstrija) ob železniških povezavah. V tem obdobju so
bile že razvite težnje k razvoju elektroenergetskih vozlišč v Ljubljani, Mariboru, Podlogu in
Divači.
V drugem obdobju med letoma 1951 in 1962 so se visokonapetostni elektroenergetski
infrastrukturni koridorji v skladu z gospodarsko politiko razvijali v smeri velikih industrijskih
uporabnikov električne energije (Kidričevo, Slovenska Bistrica, Celje, »Črni revir«, Novo
Mesto, Jesenice), kar je vključevalo tudi vsa tista območja, ki so bila povezana z njihovim
razvojem ali z razvojem prometne infrastrukture.
V tretjem obdobju med letoma 1963 in 1974 je visokonapetostno omrežje postalo zmogljivejše
(220 kV) in med seboj povezalo največje proizvajalce električne energije ter območja velike
potrošnje oziroma predvsem velike uporabnike električne energije. Tesneje se je povezalo s
tedanjim jugoslovanskim notranjim omrežjem in vzpostavilo stalne stike s sosednjimi
elektroenergetskimi sistemi (Avstrija, Italija). Izoblikovali so se nekateri novi visokonapetostni
koridorji (Ljubljana – Divača) in oblikovati se je začela širša mreža z navezavo na nova potrošna
središča (predvojna industrijska mesta), ki so bila v tem času še vedno močno navezana na
železniško omrežje. Elektroenergetski sistem je dobil v tem obdobju štiri osrednja vozlišča na osi
severovzhod – jugozahod in sicer: Cirkovce, Podlog, Kleče, Divača.
V četrtem obdobju med letoma 1975 in 1992 so se visokonapetostni elektroenergetski
infrastrukturni koridorji razvili do skoraj vseh izrazitejših regionalnih urbanih središč, kar je bilo
v skladu s konceptom policentričnega razvoja Slovenije in mnogo bolj ploskovnega razvoja
(Žagar, 1975, str. 108). Na regionalnih središčih je temeljil predvsem gospodarski razvoj. Iz
karte lahko razberemo, da je visokonapetostno omrežje sledilo naraščajočim potrebam in še
okrepilo svoje zmogljivosti z višanjem napetosti omrežja na 400 kV. Omrežje se je še izraziteje
navezalo na skupen elektroenergetski sistem in na mednarodno povezovanje (UCPTE). Prav tako
se je okrepila tudi navezava na razvoj ostale prometne infrastrukture (cestno omrežje tako
avtoceste kot regionalne povezave). V omrežje se je ob vzhodni meji vključil nov koridor na
najvišji napetosti. Ustvarjale so se nove notranje zanke za varno obratovanje regionalnih
povezav.
Peto obdobje je bilo kljub začetni stagnaciji razvoja novih visokonapetostnih infrastrukturnih
koridorjev zelo pomembno za krepitev povezav do obstoječih območij zgoščene porabe (Novo
Mesto) električne energije. Z visokonapetostnimi povezavami se je povezalo še nekaj
proizvodno usmerjenih mest (Trebnje, Cerknica). Poleg tega je bilo visokonapetostno omrežje
soočeno tudi s povečevanjem mednarodnih pretokov, saj se je z odprtjem meja vzpostavil nov
elektroenergetski koridor, ki je prek Slovenije potekal iz držav Vzhodne Evrope proti Italiji.
V zadnjem obdobju po letu 2004 se visokonapetostni infrastrukturni koridorji krepijo predvsem
na manjkajočih notranjih povezavah in do manjših gospodarskih območij. Realiziran je tudi
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neposredni koridor na najvišjem napetostnem nivoju od največjega proizvajalca električne
energije do območja največje porabe električne energije v osrednji Sloveniji (Krško – Beričevo).
Zaradi trgovanja z električno energijo se okrepi pomen elektroenergetskih koridorjev iz držav s
presežki električne energije, ki potekajo čez ozemlje Slovenije proti Italiji.
Iz karte obstoječega in predvidenega visokonapetostnega prenosnega elektroenergetskega
omrežja (Priloga 1) so razvidni tudi načrti v zvezi z nadaljnjo krepitvijo in razvojem
mednarodnih infrastrukturnih koridorjev na najbolj zmogljivih povezavah.
Elektroenergetski sistem se hkrati odziva na spremembe v družbi in jih hkrati omogoča. Zajetne
investicije v razvoj zmogljivosti prenosnega elektroenergetskega omrežja so lahko upravičene le
z dobrim predvidevanjem potreb po električni energiji in moči, kar je osnova za razvojno
načrtovanje elektroenergetskih omrežij. Pri napovedih obsega uporabe električne energije se v
prvi vrsti upošteva vpliv gospodarskih aktivnosti, in sicer na podlagi makroekonomskih
modelov, poleg teh pa tudi demografijo, poseljenost ter raven splošnega standarda in blagostanja,
ki se kaže v opremljenosti s stroji, napravami in aparati. Pomemben dejavnik pri napovedih so
tudi nove tehnologije in ukrepi za učinkovito rabe energije za realizacijo trenutnih energetskih
politik (Strategija …., 2015, str. 34).
V današnjih časih načrtovanje prenosnega omrežja sledi kriterijem in smernicam delovnih skupin
v združenju evropskih sistemskih operaterjev prenosnega omrežja ENTSO-E24 . V zadnji fazi
načrtovanja se pripravi multikriterijska analiza za vsak projekt, ki predstavlja tehnično ustrezno
rešitev. Ovrednotijo se učinki in vplivi posameznega projekta; in sicer z vidika stroškov in
koristi. Koristi se vrednotijo z vidika sledečih dejavnikov: varnosti in zanesljivosti obratovanja
elektroenergetskega sistema; vpliva na socialno in gospodarsko blaginjo (na primer odpravljanja
ozkih grl v omrežju z namenom povečanja trgovanja ali nižanja cen električne energije za
končne uporabnike); možnosti vključitve novih obnovljivih virov energije v skladu s ciljem »3 x
20« (20 % povečanje energetske učinkovitosti, zmanjšanje emisij CO2 in povečanje obnovljivih
virov energije); zmanjševanja izgub električne energije v omrežju; robustnosti sistema (kriterij n1); prožnosti sistema (glede na scenarije porabe, proizvodnje in tranzita v prihodnosti). Ocena
celotnih stroškov posameznega projekta temelji na stroških izgradnje (tudi stroški umeščanja v
prostor), stroških vzdrževanja do konca življenjske dobe in razgradnje po njenem izteku
(Strategija …., 2015, str. 62).
Za načrtovanje in prostorsko umeščanje razvoja visokonapetostnega omrežja v Sloveniji ter
ključne razvojne usmeritve za celotno visokonapetostno omrežje sta bila ključna dva strateškoprostorska dokumenta: Dolgoročni plan SR Slovenije za obdobje 1986–2000 (1986) (v
nadaljevanju Dolgoročni plan) in Strategija prostorskega razvoja Republike Slovenije 2004
(2004) (v nadaljevanju SPRS). Iz obeh dokumentov je razvidna slika predvidevanj porabe
električne energije in zahtev po razvoju omrežja. Na podlagi teh predvidevanj sta bili izdelani
tudi karti strategije razvoja energetskega omrežja, in sicer tako plinovodnega kot
elektroenergetskega (Dolgoročni …, 1986, Kartografski del II). Po Dolgoročnem planu je bilo
tako na primer predvideno, da bo poraba električne energije od leta 1985 do leta 2000 iz 9.000
GWh narasla na 16.200 GWh (1986, pogl. 3.1.25., str. 56), kar se ujema z realnim stanjem (v
letu 2000 je količina skupnega prevzema iz prenosnega omrežja v bruto bilanci na prenosnem
omrežju znašala 16.375 GWh).

ENTSO-E – European Network of Transmission System Operators - Electricity oz. Združenje evropskih
sistemskih operaterjev prenosnega omrežja - elektrika
24

37

V 400-kV omrežju sta oba razvojna dokumenta predvidevala povezavo med Beričevim in
Krškim, ki je bila dejansko realizirana leta 2013. Poleg tega je Dolgoročni plan izpostavil tudi
kritična območja, na katerih so bile RTP v 220 in 400-kV omrežju preobremenjene: na širših
območjih v Krškem (nova RTP je bila zgrajena leta 2002 in se neprestano posodablja), Podlogu
in na območju, ki ga pokrivata RTP Beričevo in Kleče (Dolgoročni …, 1986, Kartografski del
II).
Na 400-kV napetostnem nivoju je SPRS opredelil krepitev povezav z Italijo; in sicer z možnimi
variantami Okroglo–Udine in Okroglo – prek Zgornje Savske doline do Italije (SPRS, 2004, str.
51). Trenutni načrti navezave na italijanski elektroenergetski sistem se bolj ozirajo k navezavi, ki
je bila ravno tako predvidena že v SPRS, in sicer k prehodu 200-kV povezave Kleče–Divača na
400-kV povezavo z odcepom proti ČHE Avče in Italiji. V kontekstu prenosnih povezav z Italijo
je bil predviden še projekt visokonapetostne enosmerne povezave Beričevo–Salgareda (IT)
(Načrt razvoja …, 2015, str. 72). V 220-kV omrežju Dolgoročni plan ni načrtoval sprememb. Po
drugi strani je iz SPRS razviden plan, da bi celotno obstoječe 220-kV omrežje prešlo na 400 kV.
SPRS je opredelil tudi povezavo z Madžarsko, ki je v predhodnem dokumentu ni bilo; in sicer iz
Cirkovc do Pinc (v letu 2016 je projekt v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja) in z
odcepom iz Cirkovc proti Hrvaški (Strategija razvoja …, 2015).
Dokumenta izpostavljata tudi pomembnost mednarodnih povezav, kar je povezano s
predvidevanji o naraščanju mednarodnih pretokov v sklopu povezanega in kasneje tržnega
elektroenergetskega sistema Evropske unije in v skladu z uveljavljanjem čezmejnih pretokov
znotraj UCTE25 in ENTSO (Strategija razvoja …, 2009, str. 64).
Primerjava karte današnjega visokonapetostnega omrežja in razvojnih načrtov kaže, da je
predvidena še izgradnja ČHE Kozjak, ki naj bi se navezala na 400-kV omrežje (Obstoječe …,
2014).
Dolgoročni plan je v svojem kartografskem prikazu izpostavil tudi območja nekvalitetne oskrbe,
bodisi zaradi napetostnih razmer ali preobremenjenih RTP: na primer območji Novega mesta in
Trebnjega, območje od Mokronoga do Zidanega mosta, območje zgornjega Posočja ter območje
med Cerknico in Postojno, ki so problemsko aktualna še danes (Dolgoročni …, 1986,
Kartografski del II).
Primerjava karte današnjega 110-kV omrežja z razvojnima dokumentoma nam omogoča, da
preverimo, ali so bili cilji in z njimi povezani projekti, ki so si jih zadali v Dolgoročnem planu in
jih lahko navežemo tudi na SPRS, dejansko izvedeni oziroma ali so še načrtovani (Dolgoročni
…, 1986, Kartografski del II; SPRS, 2004, str. 51; Obstoječe …, 2014):
Povezave, ki so izvedene:
Trbovlje–Krško, Trbovlje–Litija–Beričevo, Krško–Hudo, Novo mesto–Metlika, Ajdovščina–
Idrija, Krško–Brežice, Škofja Loka–Železniki, Tržič–Jesenice, Maribor–Lenart, Velenje–
Šoštanj, Koper–Izola–Lucija.
Povezave, ki so bile v Dolgoročnem planu načrtovane, vendar niso bile izvedene in so bile
izvzete iz nadaljnjih načrtov: Slovenska Bistrica–Cirkovce, povezava iz Lenarta do daljnovoda
ob Muri (v planu do leta 2024 ni predviden), Beltinci–Lendava (po trenutnem planu je
UCTE – v devetdesetih so proizvodna podjetja v Evropi ločili od prenosnih dejavnosti in UCPTE se je
preoblikovala v Unijo za prenos električne energije
25
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predvidena povezava Murska Sobota–Lendava), ostale navezave na Muro pri Gornji Radgoni,
Lendava–Tromeja, Brestanica–Kozje (propad industrije).
Povezave na 110-kV napetostnem nivoju, ki so bile v Dolgoročnem planu načrtovane ter
predstavljene tudi v SPRS in današnjih načrtih, ki pa so za enkrat še neizvedene: Tolmin–
Kobarid, Jesenice–Kranjska Gora, južni obroč Ljubljane, Trebnje–Ivančna Gorica–Grosuplje,
Murska Sobota–Mačkovci, Postojna–Cerknica.
Sledi predstavitev povezav, ki so bile opredeljene samo v SPRS in ne v Dolgoročnem planu.
Edina izvedena povezava, ki je bila opredeljena v SPRS, je daljnovodna povezava Železniki–
Bohinj.
Še nerealizirane povezave, ki so bile opredeljene v SPRS, in so vključene tudi v plan do leta
2024 so: Kamnik–Kranj, Tolmin–Bovec, Kočevje–Črnomelj, Vrtojba–Sežana (nadomestitev,
prekinjen pri Renčah), Murska Sobota–Lendava; Lenart–Gornja Radgona (varianta preusmerjena
v povezavo z Radenci)
V SPRS je bila opredeljena tudi povezava Cerknica–Ribnica, ki pa je v planu do leta 2024 ni.
V obeh dokumentih so bila predvidena območja za gradnjo hidroelektrarn na Muri, ki pa v
trenutnem Načrtu razvoja elektroenergetskega sistema od leta 2015 do leta 2024 niso predvidene.
V veliki meri je že zgrajena veriga elektrarn na Spodnji Savi, načrtovana pa je tudi gradnja HE
Brežice in HE Krško. Projekti na srednji Savi so še v fazi planiranja.
Iz navedenega lahko sklenemo, da se uvajanje novih koridorjev visokonapetostnega prenosnega
elektroenergetskega omrežja kljub možnosti izvedbe novih gradenj odvija izredno počasi, kar je
predvsem posledica neodzivne državne politike. Kot primer lahko navedemo Energetski zakon
(EZ-1) iz leta 2014, v katerem sta bila navedena dva ključna dokumenta za dolgoročne strateške
energetske usmeritve: DREN (Državni razvojni energetski načrt) in EKS (Energetski koncept
Slovenije), na katerih naj bi temeljil Načrt razvoja prenosnega omrežja od leta 2015 do 2024. V
resnici pa omenjena dokumenta v času priprave Načrta razvoja prenosnega omrežja od 2015 do
2024 še nista bila niti izdelana niti sprejeta (Strategija …., 2015, str. 12).
Zaradi takšnih neskladij prihaja do zakasnjenega posodabljanja visokonapetostnega
elektroenergetskega omrežja, ki na ta način težko sledi potrebam uporabnikov in zahtevam, ki jih
pogojujejo tako naravni kot družbeni dejavniki v Sloveniji. Kritične točke slovenskega
elektroenergetskega omrežja ostajajo problem za slovensko gospodarstvo in njegovo težnjo po
uvajanju visokih tehnologij v proizvodne procese ter za njihov nadaljnji razvoj. Zakasnitve v
izgradnji pomembnih povezav znotraj 110-kV omrežja ovirajo razvoj območij predvsem na
regionalni ravni: na primer na območju Zgornjega Posočja, Dolenjske, Bele Krajine, Notranjske
in Koroške. Leta 2014, ko je Slovenijo prizadel žled, se je izkazalo, da se brez uvajanja dodatnih
110-kV elektroenergetskih povezav, ki bi zagotavljale ustrezne zmogljivosti omrežja, slovenski
elektroenergetski sistem ne more izogniti tovrstnim izpadom in nastali gospodarski škodi. Še
neizvedeno ali zakasnelo posodabljanje tako predstavlja oviro nadaljnjemu prostorskemu razvoju
na kritično izpostavljenih območjih. Čeprav je Slovenija vsaj na videz dobro pokrita z
visokonapetostnim elektroenergetskim omrežjem, se v zadnjem času pogosto izkazuje, da
območja, ki jih prostorsko-strateški dokumenti opredeljujejo kot območja razvoja poselitve in
razvoja gospodarstva, kljub temu stojijo na šibkih temeljih.
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5.

Poraba električne energije v Sloveniji in družbene spremembe
5.1.

Poraba električne energije

Podatke o porabi električne energije v Sloveniji se je začelo sistematično zbirati že po drugi
svetovni vojni, primerljive podatke pa imamo šele od takrat, ko je prešlo v upravljanje
slovenskih elektroenergetskih podjetij tudi ozemlje nekdanje cone A in cone B, ki je bilo pred
tem vključeno v italijansko omrežje. Podatki iz leta 1960 niso primerljivi, zato smo pripravili
analizo porabe električne energije po sektorjih v obdobju od leta 1970 do leta 2014; in sicer po
posameznih obdobjih. Navezati jo želimo na že prepoznane družbene spremembe (prehod iz
agrarne družbe, industrializacija, terciarizacija) na območju današnje Slovenije ter preveriti, kako
se družbenoekonomske spremembe izražajo v potrošnji električne energije. Pri delu smo imeli
nekaj metodoloških težav, saj se je po letu 1991 spremenila klasifikacija gospodarskih
dejavnosti, po kateri se vodijo porabniške skupine. V skladu s tem smo se odločili, da najprej
pripravimo primerjavo po skupinah odjemalcev električne energije.
Podatki v bilancah potrošnje električne energije nimajo prostorske dimenzije, kar pomeni, da
nam podatki o odjemu po območjih distribucijskih podjetij le malo povejo o lokaciji in strukturi
uporabnikov. Primerjavo potrošnje električne energije za leta 1960, 1970, 1980, 1990 in 2000
smo pripravili s pomočjo letnih poročil elektrogospodarstva Slovenije in Statističnih letopisov
energetskih dejavnosti za obravnavana leta; in sicer na podlagi podatkov o velikih odjemalcih
električne energije. Z njimi smo skušali opredeliti območja velike potrošnje električne energije in
želeli preveriti, ali ta vplivajo na razvoj prenosnega elektroenergetskega omrežja. Tovrstni
podatki so bili nazadnje objavljeni leta 2000, pri čemer so izvzeti podatki za Elektro Primorska.
V skladu z zadanim ciljem, to je predstavitvijo umestitve daljnovodne povezave Beričevo –
Krško v prostor, se bomo podrobneje posvetili velikim odjemalcem v Ljubljani.
V obdobju združevanja elektroenergetskega sistema, predvsem do leta 1991, je količina
porabljene električne energije hitro naraščala (Preglednica 1; Poglavje 4.4.). V obdobju med
letoma 1970 in 2000 se je skupna poraba električne energije povečala za 2,39-krat, med letoma
2000 in 2014 pa še dodatno za 18,4 %. Elektroenergetski sistem se je razvijal v skladu s
potrebami, te pa so se spreminjale vzporedno z uporabniki električne energije.
V nadaljevanju prikazujemo primerljive podatke o porabi električne energije v gospodinjstvih,
ostali široki potrošnji, industriji oziroma kasneje predelovalnih dejavnostih (izključno
proizvodna industrija/dejavnosti), premogovništvu, elektrogospodarstvu (vključeni so podatki o
lastni porabi pri proizvodnji in izgubah v prenosnem in distribucijskem omrežju) in prometu
(pretežno ali izključno železniški); in sicer za leta 1970, 1980, 1990 in 2000 (Preglednica 4).
Podatki za gospodarstvo, ki z izjemo industrije/predelovalnih dejavnosti niso prikazani po
dejavnostih, izkazujejo, da tudi potrošnja električne energije tako v količinah kot deležih sledi
spremembam v družbi.
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Preglednica 4: Poraba električne energije po porabniških skupinah za leta 1970, 1980, 1990, 2000.
1970

1980

1990

2000

Gospodinjstva (delež)

16,63%

19,48%

19,75%

20,92%

Gospodinjstva (MWh)

856.413

1.746.499

2.232.789

2.579.354

Elektroenergetika (delež)

12,52%

12,40%

12,48%

13,39%

Elektroenergetika (MWh)

644.531

1.112.104

1.411.161

1.650.662

Premogovništvo/rudarstvo (delež)

1,60%

0,86%

1,12%

0,98%

Premogovništvo/rudarstvo (MWh)

82.532

77.345

126.889

120.916

Industrija / predelovalne dejavnosti (delež)

58,27%

51,94%

53,03%

42,99%

Industrija / predelovalne dejavnosti (MWh)

3.000.233

4.657.079

5.994.483

5.299.466

Promet (delež)

2,99%

2,52%

1,98%

1,32%

Promet (MWh)

154.124

226.055

224.315

163.222

Ostala široka poraba (delež)

7,99%

12,79%

11,63%

20,39%

Ostala široka poraba (MWh)

411.283

1.147.052

1.314.334

2.514.113

Leto

Vir podatkov: Letno poročilo 1970, 1971, tabela El/12; Letno poročilo 1980, 1981, tabela El/12;
Statistični letopis energ. gospod. RS 1991, 1992, tabela El/12, Statistični letopis energ. gospod. RS 2000,
2001, tabela El/10.

Delež porabe električne energije v gospodinjstvih se v primerjavi z ostalimi porabniškimi
skupinami med letoma 1970 in 2000 giblje med 16 % in 20 %. Najbolj izrazita rast glede na
ostale potrošniške skupine je razvidna med letoma 1970 in 1980. Večjega pomena za
elektroenergetski sistem pa je količinska rast porabe električne v gospodinjstvih, ki se je v tem
obdobju povečala za več kot 3-krat.
Podobno sliko odraža poraba električne energije v elektroenergetiki. V obdobju največje rasti
porabe električne energije se je namreč izrazito povečala tudi proizvodnja električne energije, s
tem pa tudi potrebe po lastni rabi elektrarn in izgube v omrežju. Navedeno stanje izgub v
distribucijskem omrežju ne predstavlja meritve dejanskih izgub, temveč razliko med električno
energijo, ki je bila prevzeta v distribucijsko omrežje, in fakturirano prodajo. Tovrsten preračun
sicer vpliva na količine porabe električne energije v ostali široki porabi, vendar se odraža v
minimalnem odklonu (do 1 % skupne porabe električne energije v letu).
Izgube v elektroenergetskih omrežjih z vidika količin niso zanemarljive, čeprav so z vidika
deleža majhne. Izgube električne energije v prenosnem omrežju so v letu 1990 znašale 280.761
MWh oziroma dobra 2 % porabljene električne energije, kar presega na primer letno porabo
Železarne Ravne v istem letu za skoraj 60.000 MWh. Zato je optimizacija delovanja in
posodabljanje omrežij za elektroenergetski sistem izjemnega pomena.
Največje količine med letoma 1970 in 2000 je potrošila industrija oziroma predelovalne
dejavnosti. Kot je zapisal Klemenčič (1989, str. 232) je povojni razvoj v Sloveniji temeljil na
intenzivni industrializaciji, ki je temeljila na fizičnih sposobnostih delovne sile, naravnih
surovinah in energiji, kar se odraža tudi v številu zaposlenih v sekundarnem sektorju. Leta 1961
je število zaposlenih v sekundarnem sektorju, torej v industriji, že preseglo število zaposlenih v
primarnem sektorju, nekaj časa še naraščalo, nato pa se umirilo. Ob popisu prebivalstva leta
1981 je delež zaposlenih v sekundarnem sektorju znašal 49 % (Klemenčič, 1989, str. 232). Odraz
družbenogospodarskih prehodov je razviden tudi iz potrošnje električne energije v industriji.
Leta 1970 je potrošnja znašala dobrih 58 % skupne porabe, leta 1980 nekaj več kot 50 %, po letu
1990, ko so predvsem energetsko potrošne dejavnosti propadale, pa je delež začel upadati in v
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letu 2000 znašal le še 42 % skupne porabe (Preglednica 4: Poraba električne energije po
porabniških skupinah za leta 1970, 1980, 1990, 2000..
Delež ostale široke porabe (javna in storitvena poraba ter poraba v kmetijstvu) v skupni porabi
električne energije je skozi celotno obdobje naraščala. Število zaposlenih v storitvenih
dejavnostih (javnih in tržnih) se je od leta 1961 dalje povečevalo. Leta 1961 je delež zaposlenih
znašal 18 %, leta 1971 26 %, leta 1980 pa 36 % (Klemenčič, 1989, str. 232) Enako težnjo
izkazuje tudi poraba električne energije v ostali široki porabi, ki se med letoma 1970 in 1980
začela intenzivno povečevati iz 8 % narasla na skoraj 13 % skupne porabe električne energije.
Takšna rast se izkazuje tudi v povečanju količine porabljene električne energije v široki
potrošnji, ki je narasla za skoraj 3-krat. Osamosvojitev in zmanjševanje obsega industrijskih
dejavnosti sta privedli do novega družbenogospodarskega prehoda. Po letu 1990 je delež
zaposlenih v storitvenih dejavnostih prešel 50 % vseh zaposlenih (Drozg, 2007, str. 72). V tem
obdobju se je poraba električne energije v ostali široki potrošnji povečala še za 2-krat, kar se je
odrazilo v 20,4 % skupne porabe električne energije v letu 2000.
Opisane težnje so se nadaljevale tudi po letu 2000 (Slika 14). Med letoma 2000 in 2014 se je
poraba električne energije v energetskem sektorju zmanjšala za 29,6 %; v predelovalnih
dejavnostih in gradbeništvu je narasla za 10,33 %; v prometu (prikazana je poraba za železnice
in žičnice) se je zmanjšala kar za 48,68 %, k čemur je botrovalo tudi zaprtje proge Koper –
Ljubljana zaradi posledic zimske ujme leta 2014 (Stergar, 2014); potrošnja v gospodinjstvih pa
je narasla še za 20,14 %. Največje spremembe v potrošnji električne energije se kažejo v sektorju
široke porabe, ki je med letoma 2000 in 2014 narasla kar za 45 %.
Leta 2014 (SI-STAT: Električna energija, 2016) je najmanj električne energije porabil energetski
sektor; njegova poraba je znašala manj kot 1 %. V proizvodnih dejavnostih in gradbeništvu se je
porabilo 48,6 %, v prometu 1,09 %, v gospodinjstvih in ostali porabi pa skupno več kot 50 %; od
tega so gospodinjstva porabila 25,8 %, ostala poraba pa 25,21 % električne energije.

Slika 14: Poraba električne energije po porabniških skupinah od leta 2000 do 2014
Vir podatkov: SI-STAT: Električna energija, 2016.
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Podatki o potrošnji električne energije po skupinah porabnikov po letu 2000 (Slika 14) nam
kažejo, da je gospodarska kriza v letih 2008 in 2009 najbolj vplivala na potrošnjo električne
energije v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu, kjer se je med letoma 2007 in 2008
zmanjšala za 15,5 %, med letoma 2008 in 2009 pa še za dodatnih 21,3 %. Poraba v
gospodinjstvih in široki porabi se na krizo nista odzvali z negativno težnjo potrošnje, temveč se
je ta celo rahlo zviševala.
Zaradi naraščanja kupne moči prebivalstva in gospodarskega prehoda se je v tem času
povečevala tudi vloga potrošnikov tako v tržnih kot tudi javnih storitvenih dejavnostih.
Poraba električne energije je tesno povezana s splošnim ekonomskim stanjem v družbi. Ob
gospodarskem prehodu po letu 1991 je upadel tako BDP na prebivalca kot neto poraba električne
energije na prebivalca (Slika 15), pri čemer je slednjemu botrovalo predvsem zmanjšanje
potrošnje v industriji, do katerega je prišlo po letu 1990 (Hrovatin, 2009, str. 6).

Slika 15: Gibanje BDP/prebivalca v EUR in neto porabe električne energije/prebivalca
Vir podatkov: SI-STAT: BDP, 2016.; Lasten preračun iz podatkov: Bilanca električne energije na javnem
omrežju, 2016; SI-STAT: Število prebivalcev …, 2016.
Opombe: Neto poraba električne energije – poraba električne energije uporabnikov v distribucijskih
omrežjih in neposrednih uporabnikov, brez izgub v omrežjih in izvoza. Potrošnja vključuje celotno
potrošnjo tako gospodarstva kot gospodinjstev.

Potrošnja električne energije se odziva na gospodarske spremembe tako doma kot v tujini. Ob
svetovni gospodarski krizi leta 2008 in 2009 je močno upadla poraba električne energije, kar je
vplivalo tudi na BDP. Sistemski operater je upad potrošnje v največji meri pripisal zmanjšanemu
obsegu potrošnje s strani upravičenih odjemalcev, saj je prav na njihovo proizvodnjo
gospodarska kriza najmočneje vplivala (Strategija …, 2015, str. 6).
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5.2.

Poraba električne energije v prostoru

Eden izmed najbolj pomembnih dejavnikov za elektroenergetsko omrežje so spremembe v
prostoru. Ker iz podatkov o potrošnji električne energije ni mogoče izluščiti podatkov o
lokacijah, smo procese v prostoru navezali na dve porabniški skupini; na gospodinjstva in
gospodarstvo.
5.2.1. Poraba v gospodinjstvih
Podatki o količini potrošene električne energije v gospodinjstvih kažejo, da se je od leta 1970 do
leta 1980 poraba podvojila, od leta 1980 do 1990 narasla za skoraj 30 %, od leta 1990 do leta
2000 pa še za dobrih 15 %. Gospodinjstva so sčasoma postala pomemben potrošnik električne
energije, njihova potrošnja pa je pogojena predvsem s spremembami pri opremljenosti
gospodinjstev z električnimi napravami ter številu članov gospodinjstva. Tako tudi povečano rast
porabe električne energije med letoma 1970 in 1980 pripisujemo predvsem rasti kvalitete
bivanja, torej večji opremljenosti z električnimi napravami za osnovne potrebe prebivalstva.
Spremenjen življenjski slog z močno razvitim potrošništvom pa dandanes kot izkazuje spodnja
slika povečuje število različnih električnih naprav v gospodinjstvih.

Slika 16: Raba električne energije v gospodinjstvih v letu 2013
Vir: Statopis, 2014, str. 46.

Leta 2012 so gospodinjstva največ električne energije potrošila za ogrevanje sanitarne vode,
hladilnih in zamrzovalnih naprav ter ogrevanja prostorov.

44

Za primerjavo potrošnje električne energije v gospodinjstvih smo se navezali na dva kazalca: na
podatke o številu gospodinjstev in podatke o porabi električne energije v gospodinjstvih za
izbrana leta. Podatki o številu gospodinjstev v Sloveniji so dostopni prek popisov prebivalstva iz
1961, 1971, 1981, 1991 in 2002, ki smo jih črpali iz Statističnega letopisa 2013 (Dolenc in sod.,
2013). Ker se trenutno pripravljajo podatki na vsakih pet let, smo se navezali tudi na leto 2015
(SI-Stat: Gospodinjstva …, 2016). Za podatke o porabi električne energije v gospodinjstvih smo
se navezali na bilance iz let neposredno pred letom popisa; torej iz 1960, 1970, 1980, 1990 in
2014, kar je smiselno, saj vključujejo celoletno potrošnjo električne energije v gospodinjstvih.
Potrošnja električne energije v gospodinjstvih je z vidika količin potrošene energije na
posamično gospodinjstvo stalno naraščala: leta 1960 je poraba znašala le 0,56 MWh, leta 1970 je
narasla na 1,66 MWh, leta 1980 na 2,94 MWh, leta 1990 na 3,49 MWh, leta 2001 na 3,95 MWh,
leta 2015 pa je poraba električne energije na gospodinjstvo znašala že 4,81 MWh.
Po podatkih popisa prebivalstva iz leta 2002 se je število mestnih gospodinjstev od leta 1991 do
leta 2002 povečalo za 24.525; in sicer iz 346.407 na 370.932. Poleg števila gospodinjstev je
pomembno tudi število članov v gospodinjstvih, saj več članov potroši več električne energije,
poleg tega pa vsako izmed samostojnih gospodinjstev uporablja ločene naprave, ki trošijo
električno energijo (npr. hladilnik). Leta 1991 je bilo v nemestnih naseljih 285.871
gospodinjstev, kar je 60.536 gospodinjstev manj kot v mestnih naseljih, leta 2002 pa 313.915,
kar je 57.017 gospodinjstev manj. Primerjava gospodinjstev po številu članov kaže, da imajo
nemestna gospodinjstva več članov na gospodinjstvo. Glede na število mest v Sloveniji lahko
sklepamo, da je večja uporaba električne energije v gospodinjstvih zgoščena v mestnih naseljih
in zgoščenih območjih poselitve, ki so sledila gospodarskemu razvoju.
5.2.2. Veliki gospodarski odjemalci električne energije
Po podatkih podjetij za distribucijo električne energije se največ električne energije potroši v
gospodarstvu. Med gospodarskimi odjemalci se največja potrošnja električne energije izkazuje v
industriji oziroma predelovalnih dejavnostih (Preglednica 4). Podatki po dejavnostih časovno niso
popolnoma primerljivi, saj je statistični urad po letu 1991 spreminjal klasifikacijo dejavnosti.
Stanje v industriji prikazujemo s primerljivimi podatki za leta 1970, 1980 in 1990, ter ločeno za
leto 2007. Od leta 2010 so podatki o potrošnji električne energije v industriji dostopni le še glede
na potrošniško skupino, torej po količini odjema in ne po dejavnosti odjemalcev.
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Slika 17: Delež porabnikov v celotni porabi električne energije v industriji po dejavnostih za leta
1970, 1980, 1990
Vir podatkov: Letno poročilo 1970, 1971, tabela El/12; Letno poročilo 1980, 1981, tabela El/12;
Statistični letopis energ. gospod. RS 1991, 1992, tabela El/12, Statistični letopis energ. gospod. RS 2000,
2001, tabela El/10.

Leta 2007 je največ električne energije v industriji (Slika 17) oziroma predelovalnih dejavnostih
(Slika 18) potrošila proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov; in sicer z 39,89 % deležem porabe
električne energije. V predhodnem obdobju, torej v letih 1970, 1980 in 1990, je bil delež
potrošnje v proizvodnji kovin in kovinskih izdelkov razdeljen po dejavnostih: črna metalurgija
(17,90%, 19,90%, 20,09%) in barvna metalurgija (31,73%, 21,35%, 27,11%). Po deležu porabe
v istem obdobju sledita papirna industrija (8,33%, 11,22%, 10,39%) in kemična industrija
(12,75%, 5,20%, 5,15%), ki se leta 2007 navajata skupaj kot proizvodnja vlaknin in papirja,
založništvo in tiskarstvo, z deležem porabe 9,64%. V letu 2007 so tem sledile še proizvodnja
hrane in pijač, drugih mineralnih izdelkov, strojev in naprav, električne in optične opreme. Z
vidika količin je poraba električne energije v proizvodnih dejavnostih neprestano naraščala.
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Slika 18: Delež porabe električne energije v predelovalnih dejavnostih v letu 2007
Vir podatkov: SI-STAT: Energetska poraba goriv …., 2016.

Umeščanje velikih potrošnikov električne energije v Sloveniji je bilo vezano na zgodovinska
industrijska območja. S pojavom električne energije pa so se energetsko potrošne dejavnosti
umeščale tudi izven tradicionalnih industrijskih območij (Vrišer, 1977).
Delež količine potrošene električne energije velikih potrošnikov 26 električne energije (poraba
nad 1.000 MWh) se je med letoma 1960 in 1980 glede na ostale potrošnike zmanjševala; in sicer
so veliki odjemalci električne energije leta 1960 porabili kar 63 % vse potrošene električne
energije, v letu 1980 pa je delež znašal le še 35,4 % vse potrošene električne energije (Černe,
1983, str. 177).
Leta 1960 je seznam velikih potrošnikov električne energije obsegal 81 odjemalcev. Vključeval
je tudi tiste odjemalce, ki so po reorganizaciji elektroenergetske dejavnosti postali neposredni
odjemalci električne energije iz prenosnega omrežja. Največji izmed teh, hkrati pa tudi največji
izmed vseh velikih potrošnikov električne energije, so bili locirani v Kidričevem (Tovarna
glinice in aluminija v Kidričevem, 414.941 MWh), Rušah (Tovarna dušika, 211.197 MWh),
Štorah (Železarna, 95.035 MWh), Ravnah (Železarna, 49.201 MWh) in Jesenicah (Železarna,
42.254 MWh).
Ostali večji potrošniki s porabo nad 10.000 MWh so bili umeščeni v Krškem (Tovarna celuloze
in papirja Videm pri Krškem), Zagorju (Rudnik), Slovenski Bistrici (podjetje Impol), Mariboru
(TAM, Tekstilna tovarna, Predilnica in tkalnica), Anhovem (Tovarna cementa in salonita),
Ljubljani (Litostroj, Belinka-tovarna elektrokemičnih izdelkov), Trbovljah (Rudnik), Mežici
(Rudnik svinca in topilnica), Pivki (Jugoslovanske železnice) in Velenju (Rudnik lignita).

S stališča elektroenergetskega omrežja so veliki potrošniki oziroma odjemalci električne energije odraz
koncentracije potrošnje električne energije, zato je primerjava njihovih podatkov lahko primeren instrument, če
želimo porabo električne energije navezati na lokacije.
26
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Večji odjemalci s porabo električne energije nad 1.000 MWh so se nahajali še v Radečah,
Zidanem mostu, Litiji, Kranju, Medvodah, Škofji Loki, Lescah, Domžalah, Kamniku, Kopru,
Ilirski Bistrici, Pivki, Novi Gorici, Sladkem Vrhu, Slovenskih Konjicah, Zrečah, Ožbaltu in
Petišovcih. Veliki potrošniki električne energije so bili tudi rudniki: Krmelj, Kočevje, Sečovlje,
Laško, Senovo, Hrastnik in Liboje.
Na podlagi predstavljenih podatkov za leto 1960 je očitno, da so bili v tem obdobju veliki
potrošniki le na področju industrijskih dejavnosti (kovinske, papirniške, tekstilne in kemične
dejavnosti) in izkoriščanja naravnih virov (cementarne in premogovniki). Izpostavljene lokacije
se izrazito navezujejo na območja, ki so se razvila v času predvojne industrializacije.
Število velikih odjemalcev je z leti neprestano naraščalo. Leta 1970 je bilo na območju Elektra
Ljubljane 44 velikih odjemalcev, Elektra Maribor 22, Elektra Celje 21, Elektra Gorica 23, na
območju Elektra Kranj pa 10 velikih odjemalcev. Lokacija velikih odjemalcev je izrazito
navezana bodisi na mesta ali pa na predhodno razvito industrijo oziroma industrijske kraje. Leta
1970 so imela več kot enega velikega potrošnika električne energije naslednja mesta: Ljubljana
(15), Maribor (14), Kranj (6), Celje (5), Nova Gorica skupaj s Šempetrom pri Gorici, Biljami in
Renčami (6), Ajdovščina (3), Novo Mesto (3), Trbovlje (3), Domžale (3), Koper (3), Velenje (2),
Hrastnik (2), Zagorje (2), Izola (2), Pivka (2), Ilirska Bistrica (2), Krško (2) in Medvode (2).
Veliki potrošniki električne energije so bili še premogovniki v Velenju, Senovem, Laškem,
Kanižarici, Kočevju, Trbovljah, Hrastniku in Zagorju ter rudnik svinca v Mežici in rudnik živega
srebra v Idriji.
Z elektrifikacijo železnic se je pričela krepiti tudi mreža energetsko napajalnih postaj (ENP) za
vleko na železnicah. Največ električne energije za železniško vleko je bilo potrošene na
lokacijah v Krškem, Zidanem Mostu, Savi, Ljubljani (Zalog, Vič, Prešernova), Logatcu in
Postojni.
Potrošnja električne energije je intenzivno naraščala tudi pri velikih odjemalcih na lokacijah
izven zgoraj omenjenih mest; in sicer v Anhovem, Rogaški Slatini (steklarna), Libojah (tovarna
keramike), Polzeli, Nazarjah, Prevaljah, Muti, Škofji Loki, Lescah, Limbušu, Podvelki,
Slovenski Bistrici, Slovenskih Konjicah, Zrečah, Sladki Gori, Ceršaku in Petišovcih.
Leta 1970 so bili največji potrošniki električne energije (poraba nad 10.000 MWh) v Celju
(Tovarna emajlirane posode in Cinkarna, nad 25.000 MWh), Krškem (Tovarna papirja in
celuloze, 34.000 MWh), Velenju (Gorenje), Krškem (Jugoslovanske železnice), Anhovem
(Salonit Anhovo, 42.000 MWh) in Slovenski Bistrici (Impol, 52.000 MWh).
Leta 1970 so bili veliki odjemalci električne energije umeščeni v 60 krajih po Sloveniji, leta
1980 pa je število krajev naraslo na 135, kar izraža več kot dvakratno rast obsega krajev z
velikimi potrošniki električne energije (Preglednica 5). Leta 1990 je bilo 209 krajev z velikimi
potrošniki električne energije. Največji porast krajev z umeščenimi velikimi potrošniki električne
energije beležimo med letoma 1970 in 1980. Tako se tudi na področju velikih potrošnikov
električne energije odražajo tedanje politike industrializacije podeželja, urbanizacije manjših
mest povezanih s konceptom policentričnega razvoja, zaradi katerih je prišlo do razpršitve
energetsko potrošnih dejavnosti v prostoru, ne nazadnje pa se s tem povezuje tudi prenos
pristojnosti na občine leta 1974 (Drozg, 2005, str. 150), ki jo je med drugim omogočila tudi
dostopnost do električne energije.
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Preglednica 5: Število krajev z velikimi odjemalci električne energije v letih 1970, 1980, 1990,
2000
Leto
1970
1980
1990
2000
Elektro Ljubljana
18
37
45
46
Elektro Maribor
9
26
36
40
Elektro Celje
16
32
39
47
Elektro Gorenjska
4
13
16
22
Elektro Primorska
13
27
33
*
Skupaj:
60
135
169
155
Vir podatkov: Letno poročilo 1960, 1961, str. 122-124; Letno poročilo 1970, 1971, tabela El/11; Letno
poročilo 1980, 1981, tabela El/11; Statistični letopis energ. gospod. RS 1991, 1992, tabela El/11-3,
Statistični letopis energ. gospod. RS 2000, 2001, tabele El/9.
*- podatki za Elektro Primorska niso bili objavljeni

Z vidika distribucijskih območij je od leta 1970 do leta 1980 število novih krajev, kjer so bili
umeščeni veliki odjemalci električne energije, najbolj izrazito naraščalo na območju Elektra
Maribor in Elektra Gorenjska. Tu se je število krajev povečalo kar za trikrat, medtem ko je
število krajev v območjih Elektra Ljubljana, Elektra Celje in Elektra Primorska naraslo za
dvakrat. Od leta 1980 do leta 1990 se je v vseh distribucijskih območjih število krajev stanovitno
povečevalo; največ v območju Elektra Maribor, kjer se je povečalo za skoraj 40 % (10
odjemalcev), v ostalih elektrodistribucijskih območjih pa za 20 %. Od leta 1990 do leta 2000 se
je na območju Elektra Ljubljana naraščanje števila krajev z velikimi odjemalci umirilo, na
ostalih območjih pa še vedno beležimo manjšo rast. Za Elektro Primorska primerljivi podatki za
zadnje obdobje niso bili objavljeni.
Veliki odjemalci električne energije pa niso pomembni le z vidika potrošnje električne energije v
Sloveniji. Zaradi velikih potreb po električni energiji so bile (in so še vedno) lokacije velikih
odjemalcev električne energije podprte z visokonapetostnim omrežjem, kar je posledično
omogočilo razvoj tudi ostalim potrošnikom, saj so lahko dostopali do zadostne količine in
predvsem zadostne moči električne energije. Tako so se na takšnih lokacijah začele koncentrirati
tudi energetsko potrošne dejavnosti in vse ostale dejavnosti, ki so z njimi povezane. Pri pregledu
seznamov velikih potrošnikov se je izkazalo, da se določene lokacije ali območja z leti krepijo;
in sicer hkrati z vidika števila potrošnikov in z vidika količine potrošene električne energije pri
velikih potrošnikih električne energije. Pregled velikih odjemalcev tako odraža tudi stanje
visokonapetostnega omrežja; največje zgostitve potrošnje so v bližini največjih
elektroenergetskih razdelilnih transformatorskih postaj (Priloga 1).
S tega vidika lokacije največjih odjemalcev (nad 10.000 MWh/leto) v letu 2000 (za Elektro
Primorska v letu 1990) obenem kažejo, kje so območja največjega števila velikih potrošnikov.
Največji potrošnik na distribucijskem omrežju je bila papirnica v Krškem, ostali veliki potrošniki
pa so se nahajali še v Celju, Žalcu, Nazarjah, Velenju (2), Vuzenici in Otiškem vrhu, Slovenski
Bistrici, Zrečah, Mariboru (2), Sladkem Vrhu, Radencih, Murski Soboti, Lendavi, Ptuju, Rogaški
Slatini, Laškem, Ljubljani (7), Domžalah, Kamniku (2), Mengšu, Šentjakobu, Ivančni Gorici,
Novem mestu (3), Črnomlju, Metliki, Savi (ENP), Trbovljah, Hrastniku (3), Radečah, Zidanem
mostu (ENP), Logatcu, Ložu, Kranju (4), Škofji Loki (3), Medvodah, Železnikih, Anhovem,
Ajdovščini in Novi Gorici.
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Zgostitve velikih odjemalcev smo zaznali v krajih, ki jih je Drozg (2007, str. 84) na podlagi
pregleda 178 največjih podjetij v Slovenij razvrstil v najpomembnejša gospodarska območja in
središča.

Slika 19: Najpomembnejša gospodarska območja in središča
Avtor: Vladimir Drozg; Vir: Drozg, 2007, str. 84.

5.2.3. Veliki odjemalci električne energije v Ljubljani
Kot smo predstavili v uvodnem delu poglavja, je potrošnja električne energije tudi odraz
družbenogospodarskih sprememb. Zanimalo nas je, kako se je z ozirom na velike odjemalce
spreminjala potrošnja električne energije na posamezni lokaciji.
Za primer smo vzeli Ljubljano, ki je, kot navaja Klemenčič (1989), s svojimi občinami prva
doživela družbenogospodarski prehod. Odraz družbenogospodarskega prehoda pri velikih
potrošnikih električne energije (Preglednica 6) nam omogoča tudi vpogled v širšo sliko, kako se
na družbene spremembe odzivajo veliki potrošniki električne energije.
Število velikih odjemalcev električne energije v Ljubljani je vseskozi naraščalo (Preglednica 6).
V letih 1960 in 1970 so bili veliki potrošniki omejeni zgolj na industrijske obrate, železniško
vleko in potrošnjo bolnišnic. Struktura po dejavnostih je ostala podobna tudi v letu 1980, le da se
je število velikih potrošnikov izrazito povečalo. Leta 1980 je delež potrošnje v industriji tako po
številu kot količini potrošene električne energije predstavljal 63 %; področje tržnih storitvenih
dejavnosti pa je z vidika števila velikih odjemalcev predstavljalo 26 % delež, z vidika potrošene
električne energije med velikimi potrošniki pa 24 %. Tudi v letu 1980 je z vidika količine
potrošene električne energije med storitvenimi dejavnostmi še vedno prevladovala potrošnja za
železniško vleko; in sicer na lokacijah Vič, Vižmarje, Zalog in Vilharjeva v centru mesta. Med
velike potrošnike električne energije se leta 1980 uvrstijo poslovne stavbe, trgovine, hladilnice,
poštni center in hoteli, prvič pa se med velikimi potrošniki pojavi tudi raziskovalna ustanova; in
sicer Inštitut Jožef Štefan in njegov računalniški center. V javnih storitvah, med katere smo
uvrstili tudi oskrbo z vodo, tako kot v predhodnih letih prevladuje potrošnja vodnih črpališč in
bolnišnic.
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Preglednica 6: Veliki potrošniki električne energije (potrošnja nad 1000 MWh) v Ljubljani po
dejavnostih v letu po desetletjih med letoma 1960 in 2000.
Leto
Količina potrošene
električne energije / število
velikih odjemalcev
Sekundarne dejavnosti
Tržne storitvene dejavnosti
Javne storitvene dejavnosti
Skupaj

1960

1970

1980

1990

2000

količina v
število
količina v
število
količina v
število
količina v
število
količina v
število
MWh
odjemalcev
MWh
odjemalcev
MWh
odjemalcev
MWh
odjemalcev
MWh
odjemalcev
26.030
4
72.914
9
194.443
47
249.111
49
305.087
48
5.102
2
33.936
4
73.831
19
85.103
26
156.220
53
6.406
2
9.526
2
36.959
8
49.035
14
56.597
21
37.538
8
116.376
15
305.233
74
383.249
89
517.904
122

Vir podatkov: Letno poročilo 1960, 1961, str. 122-124; Letno poročilo 1970, 1971, tabela El/11; Letno
poročilo 1980, 1981, tabela El/11; Statistični letopis energ. gospod. RS 1991, 1992, tabela El/11-3,
Statistični letopis energ. gospod. RS 2000, 2001, tabela El/9-3.

Leta 1990 se v potrošnji električne energije jasno odrazijo družbenogospodarske spremembe.
Število velikih potrošnikov električne energije v sekundarnih dejavnostih je leta 1990 znašalo 55
%, njihova potrošnja pa je še vedno predstavljala 65 % delež vse potrošene električne energije
med velikimi potrošniki. Intenzivno rast so doživele tržne storitvene dejavnosti, v katerih je
število velikih odjemalcev naraslo na 29 % vseh velikih odjemalcev, potrošili pa so 22 %
električne energije. Število velikih potrošnikov je naraslo tudi v javnem storitvenem sektorju;
njihov delež je znašal skoraj 16 % vseh velikih potrošnikov, potrošili pa so slabih 13 %
električne energije. Poleg že omenjenih dejavnosti se med velike potrošnike v javnem
storitvenem sektorju pričnejo uvrščati tudi logistične dejavnosti s skladišči in medijske hiše.
Kljub temu sta z vidika števila velikih odjemalcev in z vidika količine porabljene energije v
javnem storitvenem sektorju še vedno prevladovali dejavnosti oskrbe z vodo in bolnišnic.
Največji preskok v strukturi velikih odjemalcev se je zgodil med letoma 1990 in 2000. Leta 2000
je število velikih potrošnikov v sekundarnem sektorju predstavljalo 39 % vseh velikih
odjemalcev, njihova potrošnja pa je v skladu s splošno sliko še vedno znašala 59 % potrošene
električne energije med velikimi potrošniki. V tržnem storitvenem sektorju je število odjemalcev
naraslo na 43 % in potrošilo 30 % električne energije, medtem ko je sektor javnih storitev v
številu izražal dobrih 17 % potrošnikov, v njem pa je bilo potrošene 10 % električne energije
med velikimi potrošniki.
V celotnem obravnavanem obdobju, torej od leta 1960 do leta 2000, na območju Ljubljane ni
bilo velikih odjemalcev električne energije v primarnih dejavnostih.

Slika 20: Prikaz deleža potrošnje električne energije med velikimi potrošniki v Ljubljani v letu
2000
Vir podatkov: Lasten preračun iz podatkov Statistični letopis energ. gospod. RS 2000, 2001, tabela El/93.
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Struktura velikih odjemalcev električne energije se je med letoma 1990 in 2000 izrazito
spremenila. Večinski delež potrošene električne energije v sekundarnem sektorju predstavlja
potrošnja največjih uporabnikov električne energije. Tako je leta 2000 (Slika 20) kar 62 %
potrošene električne energije med velikimi potrošniki v sekundarnem sektorju iz omrežja
prevzelo sedem največjih industrijskih potrošnikov, omenjena količina potrošene energije pa
hkrati predstavlja kar 37 % vse potrošnje električne energije velikih uporabnikov v Ljubljani.
Število velikih potrošnikov električne energije v predelovalnih dejavnostih se je ustalilo že v
osemdesetih letih, ko so številčno začele hitro napredovati storitvene dejavnosti.
Razvidno je, da po letu 2000 postaja najštevilčnejši potrošnik električne energije med velikimi
potrošniki tržni storitveni sektor. Od leta 1990 do leta 2000 se je potrošnja električne energije v
tržnih storitvenih dejavnostih povečala za dvakrat, kar je odraz družbenogospodarskega prehoda.
Največji odjemalci v tržnih storitvenih dejavnostih so predvsem prometne in logistične storitve,
veliko potrošnjo električne energije pa izkazujejo tudi trgovska središča in poslovne stavbe.
Drozg (2007, str. 82) navaja, da je eden od znakov terciarizacije družbe prav pojav nakupovalnih
središč, ki so po letu 1992 nastala v Ljubljani, Celju in Mariboru. V naslednjih petnajstih letih so
se nakupovalna središča razširila tudi v mesta z okoli 7.000 prebivalci, kar je posledica procesa
izenačevanja bivalnih razmer na podeželju in politike disperzije gospodarstva po celotnem
ozemlju Slovenije, pri čimer sodeluje tudi zagotovljen dostop do električne energije.

6.

Dejavnost oskrbe z električno energijo v Sloveniji

Oskrba z električno energijo je med drugim tudi samostojna gospodarska panoga, ki se razvija v
skladu s potrebami slovenskega in tujega trga z električno energijo. Vpliv dejavnosti oskrbe z
električno energijo tako ni pomemben le z vidika oskrbovanja potrošnikov, temveč tudi z vidika
doprinosa k slovenskemu gospodarstvu v celoti. Kot smo prikazali, je oskrba z električno
energijo kot gospodarska panoga doživela veliko gospodarskih sprememb. Usmeritev Evropske
Unije, s katero želi potrošnikom po celotni Evropi zagotoviti primerljive pogoje za oskrbo z
električno energijo, tako s stališča zanesljive oskrbe kot s stališča ustvarjanja zdrave konkurence
pri dobavi energentov, pa je prinesla tudi razvoj posameznih poddejavnosti.
Začenši s predstavitvijo današnje ureditve trga z električno energijo bomo v nadaljevanju
predstavili, kako se oskrba z električno energijo kot gospodarska dejavnost razvija. Pri tem bomo
vzeli v ozir njen prispevek k nacionalnemu gospodarstvu in njeno vlogo pri ustvarjanju novih
delovnih mest.

6.1.

Današnja organizacija trga z električno energijo

Z vstopom v tržni sistem je električna energija postala tržno blago. Posebnost trga z električno
energijo je, da je ločen na fizikalno in pogodbeno raven. Prva usklajuje proizvodnjo in porabo
električne energije, medtem ko druga ureja smer, količino, čas in ceno prenosa električne
energije. Dejavnost trgovanja z električno energijo je pravzaprav le abstraktne narave, saj
potrošnik, ki si izbere določen vir električne energije v odprtem elektroenergetskem sistemu,
kakršen je tudi slovenski, ne more ugotoviti izvora te energije; na fizikalni ravni je o izvoru
električne energije praktično nemogoče govoriti (Voršič, 2011).
Na slovenskem trgu električne energije sta dve tržni dejavnosti; proizvodnja in dobava električne
energije, medtem ko sta dejavnosti prenosa in distribucije električne energije zaradi
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zagotavljanja stabilnosti delovanja elektroenergetskih sistemov v Evropski uniji regulirani.
Ključne podatke o udeležencih na trgu električne energije povzemamo s spletne strani Agencije
za energijo (2016).
Sistemski proizvajalci električne energije so združeni v treh podjetjih:
- Holding slovenske elektrarne upravlja Dravske elektrarne Maribor, Soške elektrarne
Nova Gorica, Termoelektrarno Trbovlje in Termoelektrarno Šoštanj;
- Gen Energija upravlja Hidroelektrarne na spodnji Savi, Savske elektrarne Ljubljana,
Termoelektrarno Brestanica in slovenski delež (50 %) Nuklearne elektrarne Krško;
- Energetika Ljubljana upravlja Termoelektrarno in toplarno Ljubljana.
Za varno in zanesljivo obratovanje celotnega elektroenergetskega sistema v skladu z zakonodajo
je zadolženo podjetje Eles d.o.o., ki je sistemski operater prenosnega elektroenergetskega
omrežja.
Med njegove naloge spada načrtovanje razvoja in vzdrževanja prenosnega omrežja; skrb za
uravnoteženje proizvodnje, odjema in čezmejnih pretokov električne energije; zagotavljanje
ustreznih količin električne energije za pokrivanje izgub v prenosnem omrežju. Poleg tega lahko
prodaja viške električne energije na izravnalnem trgu in nakupuje električno energijo ob
primanjkljajih v sistemu. Udeležencem na tržišču z električno energijo omogoča dostop do
omrežja na nediskriminatoren način, kar pomeni, da mora zagotavljati dostop tudi do omejenih
čezmejnih prenosnih zmogljivosti v Sloveniji, kar usklajuje s sosednjimi sistemskimi operaterji.
Naloge sistemskega operaterja (Slika 21) se prepletajo z vsemi udeleženci v slovenskem
elektroenergetskem sistemu in so neločljivo povezane tudi z mednarodnim okoljem.

Slika 21: Naloge sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja (SOPO) v letu

2005
Vir: Faleskini R., 2005.
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SODO d.o.o. (sistemski operater distribucijskega omrežja) izvaja gospodarsko javno službo, ki
skrbi za distribucijo električne energije od prevzemnih točk prenosnega omrežja do odjemalcev
električne energije. S pogodbo o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev
operaterja distribucijskega sistema zanj to dejavnost izvajajo podjetja za distribucijo električne
energije: Elektro Ljubljana d.d., Elektro Maribor d.d., Elektro Celje d.d., Elektro Primorska d.d.
in Elektro Gorenjska d.d..
Za upravljanje z elektroenergetskimi objekti, napravami in omrežji na geografsko zaokroženih
območjih so na slovenskem trgu prisotni še zaprti elektrodistribucijski sistemi na lokacijah:
- Jesenice: Acroni d.o.o. in ZDS Jesenice, distribucija električne energije, d.o.o., ki
upravlja elektrodistribucijski sistem na območju nekdanje železarne Jesenice;
- Ravne in Štore: Petrol Energetika d.o.o., ki upravlja sistema območju nekdanjih železarn
Ravne in Štore;
- Kidričevo: Talum, Tovarna aluminija, d.d..
Za regulacijo slovenskega trga z električno energijo je bila ustanovljena Agencija za energijo, ki
je odgovorna za pripravo pravil trga z električno energijo in za njihovo skladnost s pravili in
regulativami Evropske unije. Regulator trga ne deluje samo na področju električne energije,
temveč tudi na področju oskrbe z zemeljskim plinom.
Operater trga z električno energijo v Sloveniji je podjetje Borzen d.o.o., ki upravlja z bilančno
shemo trga z električno energijo. Vsi udeleženci trga kot so trgovci z električno energijo in
dobavitelji morajo najprej postati člani bilančne skupine. V kolikor trgovci trgujejo z električno
energijo po vnaprej znanih cenah, sklepajo zaprte pogodbe, lahko pa odkupujejo električno
energijo neposredno od proizvajalcev, kar jim zagotavljajo odprte pogodbe.
Energetski zakon (EZ-1) opredeljuje delovanje obeh sistemskih operaterjev (prenosnega in
distribucijskega omrežja) in operaterja trga z električno energijo za obvezne državne
gospodarske javne službe27. Sistemski operater prenosnega elektroenergetskega sistema skrbi za
400-kV, 220-kV in 110-kV omrežje, sistemski operater distribucijskega omrežja pa skrbi za
naprave na napetosti 110-kV in nižje. Ne glede na trenutno delitev je v EZ-1 opredeljeno, da
mora sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja postati lastnik vseh 110-kV
naprav. Tako v letu 2016 potekajo intenzivne priprave za tovrsten prenos naprav.
Oba sistemska operaterja morata po zakonu zagotoviti (Agencija …, 2016):
- trajno in nepretrgano obratovanje sistema v okviru omejitev, ki jih določajo stanje
tehnike in standardi kakovosti oskrbe;
- varno in zanesljivo obratovanje ter vzdrževanje sistema;
- razvoj sistema;
- priključitev uporabnikov sistema pod splošnimi in nediskriminatornimi pogoji;
- zagotavljanje sistema, ki odjemalcem omogoča prosto izbiro dobavitelja,
proizvajalcem in dobaviteljem pa prosto prodajo in nakup elektrike;
- zaračunavanje uporabe sistema;
- dolgoročno načrtovanje razvoja sistema;
- zagotavljanje nujne oskrbe ranljivih odjemalcev in
- zagotavljanje zasilne oskrbe.

Gospodarska javna služba je gospodarska dejavnost, pri kateri ima izvajalec posebne obveznosti in bremena v
javnem interesu (Slovar …, 2003).
27
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6.2.

Oskrba z električno energijo kot gospodarska dejavnost

Z vstopom v tržni sistem je elektroenergetika začela pridobivati na moči tudi kot gospodarska
dejavnost, saj zaradi dejstva, da so vse ostale dejavnosti odvisne od električne energije, ta postaja
ena izmed najpomembnejših tržnih dobrin. Za dejavnost oskrbe z električno energijo je ključen
dejavnik kvalitetno prenosno elektroenergetsko omrežje, saj se brez njega ta dejavnost ne bi
mogla razvijati, hkrati pa bi posledice čutili tako zahtevni uporabniki v gospodarstvu kot mali
uporabniki v gospodinjstvih.
Razvoj vsake dejavnosti je mogoče opredeliti z gibanjem števila zaposlenih, zato se v
pričujočem poglavju posvečamo analizi podatkov o številu zaposlenih v dejavnosti oskrbe z
električno energijo, na podlagi katerih se bo pokazalo, da dejavnost postaja pomembna
gospodarska panoga, kar se ne nazadnje izkazuje tudi v bruto dodani vrednosti na zaposlenega in
deležu bruto družbenega proizvoda.
Podatke o zaposlenih v dejavnosti oskrbe z električno energijo vodi Statistični urad Republike
Slovenije; in sicer v sklopu skupne dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro. Leta
2015 je bilo v dejavnosti oskrbe z električno energijo 6.729 zaposlenih (Preglednica 7), kar je
znotraj skupne dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro predstavljalo 85,64 %
zaposlenih.
Največji delež zaposlenih v dejavnosti oskrbe z električno energijo predstavljajo zaposleni v
dejavnosti distribucije električne energije; leta 2015 je delež zaposlenih v distribuciji znašal
49,26 %. Izrazite spremembe so se dogajale predvsem v dejavnosti trgovanja z električno
energijo. Leta 2004, torej ob uvedbi trgovanja z električno energijo, je bilo v tej dejavnosti
zaposlenih le 10 ljudi, od takrat pa število zaposlenih hitro napreduje; od leta 2010, ko je bilo v
dejavnosti 230 zaposlenih, do leta 2015, ko je bilo že 668 zaposlenih, je število naraslo za 2,9krat, kar je zaradi vedno večje konkurence na trgu električne energije pravzaprav pričakovano.
Delež zaposlenih v dejavnosti proizvodnje električne energije je leta 2015 znašal 32,65 %. Od
teh so največji delež predstavljali zaposleni v termoelektrarnah in jedrski elektrarni, in sicer več
kot polovico vseh (54 %), v hidroelektrarnah 31,36 %, zaposleni v drugi proizvodnji električne
energije pa 14,1 % vseh zaposlenih v dejavnosti proizvodnje električne energije. Iz podatkov je
razvidno, da se od leta 2010 do 2015 število zaposlenih v tradicionalnih proizvodnih enotah (TE,
HE) postopno zmanjšuje, medtem ko v dejavnosti druge proizvodnje električne energije narašča,
kar je posledica uvajanja novih virov električne energije.
Dejavnost prenosa električne energije s 549 zaposlenimi predstavlja 8,16 % delež zaposlenih v
dejavnosti oskrbe z električno energijo.
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Preglednica 7: Delovno aktivno prebivalstvo v dejavnosti oskrba z električno energijo 2010 –
2015
Število zaposlenih po dejavnosti / leto

2010

2011

2012

2013

2014

2015

VSE DEJAVNOSTI SKUPAJ
D OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO,
PLINOM IN PARO
D35.1 Oskrba z električno energijo

818.975

817.311

792.948

791.323

799.958

803.644

7.817

7.892

7.849

7.950

8.012

7.857

6.967

7.057

7.017

7.100

6.876

6.729

D35.11 Proizvodnja električne energije
D35.111 Proizvodnja električne energije v
hidroelektrarnah
D35.112 Proizvodnja električne energije v
termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah
D35.119 Druga proizvodnja električne
energije
D35.12 Prenos električne energije

2.574

2.677

2.609

2.644

2.372

2.197

672

691

696

710

704

689

1.729

1.732

1.676

1.664

1.366

1.192

173

254

237

270

302

316

545

535

532

539

533

549

D35.13 Distribucija električne energije

3.618

3.385

3.318

3.313

3.317

3.315

230

460

558

604

654

668

D35.14 Trgovanje z električno energijo

Opombe: stanje na 31.12.
Vir: SI-STAT: Delovno aktivno prebivalstvo (SKD 2008) in statusu zaposlitve, 2016.

Čeprav delež zaposlenih v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro ne predstavlja
niti odstotka delovno aktivnega prebivalstva, je ta dejavnost v letu 2015 ustvarila kar 2,5 % bruto
domačega proizvoda.
Poleg tega so leta 2014 zaposleni v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro
ustvarili najvišjo bruto dodano vrednost (BDV) na zaposlenega; in sicer 107.023 EUR (Stilković,
2014). Za primerjavo; zaposleni v podjetju slovenskega operaterja prenosnega
elektroenergetskega omrežja Eles d.d. so ustvarili 128.900 EUR BDV na zaposlenega v tem letu
(Letno poročilo…, 2015, str.8). Kar odraža tudi njihova izobrazbena struktura. Vseslovensko
povprečje zaposlenih s terciarno izobrazbo je 31 % (Razpotnik, 2014), v podjetju Eles d.o.o. pa
so visoko izobraženi zaposleni predstavljali v letu 2014 kar 70 % vseh zaposlenih v podjetju
(Letno poročilo …, 2015, str. 73).
Primerljivi podatki o bruto dodani vrednosti v dejavnosti D, ki smo jih pridobili od Statističnega
urada RS, obstajajo od leta 1995 dalje. Podatki kažejo, da dejavnost oskrbe z električno energijo,
plinom in paro ne glede na gibanje števila zaposlenih ustvarja 10 – 20 % letno rast BDV in s tem
izkazuje pomemben delež v bruto domačem proizvodu.
Preglednica 8: Bruto dodana vrednost in delež BDP v dejavnosti D Oskrba z električno energijo,
plinom in paro v letih 1995, 2000, 2005, 2010, 2014
Leto

1995

2000

2005

2010

2014

Dodana vrednost za SKD 2008
dejavnost D v mio EUR

148

322,5

625,8

835,4

918,2

Delež v BDP (% )

1,4

1,7

2,1

2,3

2,5

Vir: Dodana vrednost …, 2016.
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Na podlagi preglednice o deležu BDP po petletnih obdobjih (Preglednica 8) lahko zaključimo, da
dejavnost oskrbe z električno energijo, plinom in paro predstavlja vedno večji delež bruto
domačega proizvoda, kar ni presenetljivo, saj ima zagotovljeno tržišče tako z vidika potrebe
prebivalstva kot gospodarstva in tudi mednarodnega trgovanja. Tako ni presenetljivo, da je bilo
na seznamu največjih podjetij v Sloveniji iz leta 2011 tudi veliko število družb, ki delujejo prav v
dejavnosti oskrbe z električno energijo (Lestvica top 101, 2013). Tudi Deloittova lestvica
največjih podjetij v Srednji in Vzhodni Evropi razkriva, da je skoraj polovica največjih podjetij v
regiji povezana s področjem energetike (Naj …, 2013).

Uporabniki prenosnega omrežja

7.

Električna energija do uporabnikov prispe po prenosnih poteh; od prevzemnih točk prenosnega
omrežja do prevzemnih točk uporabnikov (Načrt razvoja … 2008–2017, 2009). Vendar pa vsi
uporabniki nimajo neposrednih povezav s prenosnim omrežjem in v tem primeru jim električno
energijo dostavljajo distribucijska omrežja. Katerim uporabnikom prenosno omrežje v Sloveniji
neposredno služi lahko razberemo iz bruto bilance na prenosnem elektroenergetskem omrežju
(Priloga 2), ki jo objavlja Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije.
Prevzem
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Prevzem-hidroelektrarne
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Prevzem-uvoz
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Slika 22: Prevzem v prenosno omrežje od leta 1990 do leta 2014
Vir podatkov: Elektroenergetska …, 2016.

Slovensko prenosno omrežje prevzema električno energijo za potrebe potrošnikov od slovenskih
sistemskih proizvajalcev električne energije. Leta 2014 je v bilo v prenosno elektroenergetsko
omrežje prevzetih 26 % električne energije iz hidroelektrarn, 15 % iz termoelektrarn in 27 % iz
Nuklearne elektrarne Krško. Polovico prevzete električne energije iz nuklearne elektrarne v
Krškem se v skladu z lastništvom elektrarne takoj izvozi na Hrvaško.
32 % električne energije na prenosnem omrežju je leta 2014 predstavljal uvoz iz tujine. Na
grafikonu (Slika 22) je opazno gibanje prevzema električne energije na letni ravni, ki je povezano
predvsem s spreminjanjem količine prevzete električne energije iz hidroelektrarn (glede na
njihovo proizvodnjo) in iz uvoza. Potrebe po uvozu so povezane s potrebami po električni
energiji v Sloveniji, v pretežnem delu pa je odvisen od trgovanja z električno energijo. Kot
prikazujeta grafikona prevzema in odjema električne energije je uvoz in izvoz električne energije
pričel hitreje naraščati leta 2004, ko se je odprl trg z električno energijo v Evropski uniji. Gibanje
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uvoza in izvoza se izraža v hkratni rasti količin, ki jih prenosno omrežje sprejme iz tujine in tudi
odda v tujino (Slika 22; Slika 23).
Odjem
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Odjem-distribucijsko omrežje

Odjem-neposredni odjemalci

Odjem-črpalna hidroelektrarna

Odjem-izgube prenosa

Odjem-izvoz

Odjem-skupaj

Slika 23: Odjem na prenosnem omrežju od leta 1990 do leta 2014
Vir podatkov: Elektroenergetska …, 2016.

Odjemalci iz prenosnega omrežja v Sloveniji so v večinskem delu vezani na odjem
distribucijskih podjetij, ki je leta 2014 znašal 44 % vsega odjema. Odjemalci električne energije
iz prenosnega omrežja so še neposredni odjemalci, ki so leta 2014 prevzeli 9 %, in črpalna
hidroelektrarna Avče, ki je iz prenosnega omrežja prevzela dober odstotek in pol električne
energije. Izgube v prenosnem omrežju na vsakoletni ravni znašajo približno odstotek električne
energije.

7.1.

Neposredni odjemalci

Neposredni odjemalci električne energije so veliki odjemalci električne energije, ki so imeli velik
vpliv na razvoj elektroenergetskega omrežja. V elektroenergetsko omrežje so bili vključeni
neposredno ob reorganizaciji elektroenergetskega sistema v šestdesetih letih. Njihov pomen v
slovenskem elektroenergetskem sistemu je velik in še danes močno vplivajo nanj.
Lokacije neposrednih odjemalcev so zgodovinsko vezane tako na surovine za njihovo
proizvodnjo kot tudi na lokalne vire energije.
Železarna na Jesenicah je do leta 1949 vso električno energijo, ki jo je potrebovala za svoje
obratovanje, pridobivala iz lastnih industrijskih elektrarn. Leta 1949 je bila vključena v javno
omrežje iz Radovljice, z izgradnjo HE Moste leta 1952 pa se je s 35-kV daljnovodom povezala
neposredno z HE Moste in javnim omrežjem. Zaradi njenih izjemno velikih zahtev po električni
energiji in velikega negativnega vpliva na javno omrežje je leta 1968 dobila lastno povezavo z
daljnovodom iz RTP Kleče, saj je bilo ostalim potrošnikom na območju Gorenjske le tako
mogoče zagotoviti električno energijo brez motenj. S posodobitvami in izgradnjo novih obratov
so njene potrebe naraščale in vpeljava novih obločnih peči28 je predstavljala dodatno breme v
oskrbi celotnega gorenjskega območja. Na oskrbo železarne na Jesenicah in njenih obratov je
bila vezana tudi izgradnja 400-kV daljnovoda iz Beričevega do Kranja, saj je omogočil, da je

28

Zagon obločnih peči v omrežju povzroči neželeno nihanje napetosti.
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elektroenergetsko omrežje na Gorenjskem preneslo tudi velike pritiske tega neposrednega
odjemalca električne energije. Podobne težave v elektroenergetskem omrežju so bile prisotne na
vseh območjih v bližini neposrednih odjemalcev električne energije. Vsi so namreč veliki
pasovni odjemalci električne energije, njihove proizvodne linije pa povzročajo neželene motnje v
elektroenergetskem omrežju. Prav zato so največji uporabniki z lastnim notranjim omrežjem
ločeni od ostalega elektroenergetskega sistema, priključek v javno elektroenergetsko omrežje pa
je izveden sekundarno29 (Razvoj elektroenergetike…, 1982; Černe, 1983; Agencija …, 2016).
Izjemen vpliv na prenosno elektroenergetsko omrežje je imela Tovarna aluminija in glinice v
Strnišču pri Ptuju (kasneje preimenovan v Kidričevo), saj je bila največji odjemalec električne
energije v Sloveniji in je s svojo lokacijo pomembno vplivala na razvoj elektroenergetskega
omrežja v Sloveniji. Tovarna je bila načrtovana že med drugo svetovno vojno, izbor lokacije je
temeljil na štirih poglavitnih kriterijih: zemljišče je bilo komunalno opremljeno30; imela je dobro
železniško povezavo z Madžarsko, iz katere so uvažali rudo za proizvodnjo; zemljišča na tej
lokaciji niso primerna za kmetijsko rabo 31 ; ne nazadnje pa je lokaciji tovarne botrovala tudi
bližina velikih proizvajalcev električne energije, kar je bilo za tovarno, ki za svoje delovne
procese potrebuje velike količine električne energije, izjemno pomembno. Tovarna glinice in
aluminija v Kidričevem (današnji Talum Kidričevo) je v polni meri začela obratovati leta 1954, z
njo pa tudi razdelilna transformatorska postaja v Cirkovcah. Vse kasneje vzpostavljene
daljnovodne povezave v severovzhodni so povezane s to izredno pomembno elektroenergetsko
lokacijo. Lokacija RTP v Cirkovcah se še krepi ob predvideni izvedbi povezave z Madžarsko
(Zgodovina elektrifikacije…, 1976; Razvoj elektroenergetike …, 1982, Trideset let …., 2004;
Talum, 2016). V slovenskem gospodarstvu pa Talum predstavlja tudi svojevrstno posebnost, saj
so ga zaradi neodplačanih dolgov za potrošeno električno energijo kot hčerinsko podjetje
vključili v ELES, d.o.o. ter tako zagotovili, da podjetje obstane in se danes razvija, predvsem na
področju proizvodnje končnih izdelkov.
Železarne na Jesenicah, Ravnah in Štorah ter Talum v Kidričevem so glavni potrošniki električne
energije v črni metalurgiji oziroma v proizvodnji kovin kot je dejavnost danes opredeljena. V
kemični industriji je pomemben potrošnik Kemična tovarna v Rušah, ki smo jo izpostavili že v
poglavju o zgodovini razvoja slovenskega elektroenergetskega sistema.
Iz letnih poročil iz leta 1970 in 1980 ter statističnih letopisov energetskega gospodarstva iz leta
1990 in 2000 je razvidno, da so v vsem tem času neposredni odjemalci potrošili velike količine
električne energije. Leta 1970 je njihov delež znašal kar 31 % potrošnje vse električne energije, z
vedno večjo rastjo potrošnje električne energije v ostalih dejavnostih pa je njihov delež upadal in
leta 1980 predstavljal 29 %, leta 1990 18 %, leta 2000 pa 17 % vse potrošnje električne energije
v Sloveniji. Največji potrošnik električne energije še vedno ostaja Talum Kidričevo, ki je leta
1970 in leta 1980 predstavljal kar 16 % vse potrošnje električne energije v Sloveniji, leta 2000 pa
9 %.
Po podatkih Bilance na prenosnem omrežju iz leta 2016 so neposredni odjemalci leta 2014
skupaj prevzeli 9 % električne energije iz prenosnega omrežja; od tega več kot polovico odjema
(5 %) tovarna Talum v Kidričevem. Novejša neposredna odjemalca sta Slovenske železnice z

Zmanjšanje negativnih vplivov med tovrstnimi potrošniki in javnim omrežjem se zmanjšuje z neposredno
povezavo v RTP.
30
Načrti nemškega koncerna za proizvodnjo aluminija; komunalno je bilo opremljeno saj so bile v prvi svetovni
vojni na tej lokaciji vojaške bolnišnice in taborišča
31
Močvirna tla
29
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energetsko napajalno postajo za železniško vleko v Divači in Črpalna hidroelektrarna Avče.
Napajanje železniške vleke je bilo v celotnem obdobju po elektrifikaciji železnic pomemben
potrošnik električne energije na izbranih lokacijah, kar smo izpostavili že pri prikazu velikih
odjemalcev električne energije. Nov element v oziru potreb elektroenergetskega sistema v
Sloveniji pa je ČHE Avče, ki zagotavlja električno energijo za pokrivanje konic v potrošnji
električne energije. Prav zaradi tega se izpostavlja tudi kot instrument tržnega delovanja
elektroenergetskega sistema, saj v času nizkih cen električne energije črpa velike količine
električne energije, ki jo v času konic potrošnje prodaja po višji ceni. S svojim delovanjem pa
elektrarna obenem predstavlja tudi izziv za lokalno prenosno elektroenergetsko omrežje Severne
Primorske, zato ni nenavadno, da je njen vpliv razviden tudi v vseh nadaljnjih načrtih za razvoj
prenosnega elektroenergetskega omrežja (Strategija ….., 2015; Črpalna …, 2016).

7.2.

Območja distribucijskih podjetij

Elektroenergetsko omrežje je zaključena celota, ki kot taka onemogoča strogo ločevanje tokov
energije na zaključenih območjih. V javno dostopnih evidencah podatki o elektroenergetskem
omrežju in dogajanju po posameznih javno vodenih prostorskih enotah niso dostopni.
Posamezna elektrodistribucijska podjetja v svojih poročilih sicer navajajo podatke za lastno
oskrbovalno območje, vendar vsako izmed njih po lastni presoji. Tako smo za potrebe
primerjave med distribucijskimi območji zaprosili posamezna elektrodistribucijska podjetja, da
nam posredujejo primerljive podatke za leto 2014 in leto 2015 (Priloga 3).
Na letni ravni (od leta 2014 do leta 2015) je skupna količina potrošnje električne energije v
gospodinjstvih in gospodarstvu narasla za 3 %, skupno število gospodinjskih in gospodarskih
odjemalcev pa je v deležu naraslo za 0,4 %. Čeprav je delež rasti števila odjemalcev majhen, pa
v številu predstavlja 3.226 gospodinjskih odjemalcev in 353 gospodarskih odjemalcev več kot v
letu pred tem. Med velikimi odjemalci je bilo zabeleženo zmanjšanje; in sicer se je njihovo
število zmanjšalo za 6. Dolžina vseh daljnovodov v distribucijskih območjih je narasla za 272
km predvsem v srednje in nizkonapetostnem omrežju.

Slika 24: Osnovni prikaz geografskih območij oskrbe z električno energijo po distribucijskih
podjetjih
Vir: Načrt razvoja distribucijskega …, 2015, str. 1.
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Največji del površine ozemlja današnje Slovenije s svojim omrežjem pokriva Elektro Ljubljana
(Preglednica 9). Skupna površina elektrodistribucijskih območij pa glede na podatke, ki so nam
jih posredovala podjetja, znaša 20.824 km2 in tako presega površino ozemlja Slovenije, iz česar
bi lahko sklepali, da se posamezna območja med seboj prekrivajo kar za 551 km2. Meje
elektrodistribucijskih območij torej niso izrazite, kar povzroča težave pri natančnejši analizi.
Dejstvo, da si po prehodu v tržni elektroenergetski sistem lahko vsak odjemalec znotraj
distribucijskega omrežja izbere svojega dobavitelja, sliko le še bolj zamegli. To se je izkazalo za
problematično, ko smo želeli podatke distribucijskih podjetij navezati na prostorske enote, kot se
vodijo v ostalih javno dostopnih evidencah. Ker nam torej struktura povezanih omrežij, ki
sodelujejo tudi med seboj, onemogoča navezavo na ostale prostorske enote v Sloveniji, smo z
izbranimi podatki pripravili primerjavo med posameznimi distribucijskimi območji. Izbor
podatkov predstavljamo v prilogi (Priloga 3) in izpostavljamo nekatere izračune.
Preglednica 9: Površina distribucijskih območij in delež gospodarskih in gospodinjskih
odjemalcev glede na celotno Slovenijo v letu 2015
Območje

Elektro Ljubljana

Elektro Maribor

Elektro Celje

Elektro Primorska Elektro Gorenjska

Površina elektrodistribucijskega območja (km²)

6.166

3.992

4.345

4.335

1.986

Delež gospodinjskih odjemalcev glede na celotno
Slovenijo

36%

23%

18%

14%

9%

Delež vseh gospodarskih odjemalcev glede na
celotno Slovenijo

31%

22%

19%

17%

10%

Vir podatkov za preračun: Elektro Ljubljana, 2016; Elektro Maribor, 2016; Elektro Celje, 2016; Elektro
Primorska, 2016; Elektro Gorenjska 2016.

Največji delež gospodinjskih in gospodarskih odjemalcev električne energije ima Elektro
Ljubljana, najmanjšega pa območje Elektra Gorenjska, ki oskrbuje tudi najmanjše območje
ozemlja Slovenije. Število odjemalcev odraža površino posameznega območja, vendar je očitno,
da območje Elektra Ljubljane glede na delež površine Slovenije (30 %) distribuira električno
energijo več gospodinjstvom, kot bi jih pripisali površini, odstopanja v negativno smer pa imata
Elektro Primorska in Elektro Gorenjska.
Preglednica 10: Gostota omrežij posameznih distribucijskih območjih v letu 2015
Območje

Elektro Ljubljana

Elektro Maribor

Elektro Celje

Elektro Primorska Elektro Gorenjska

Dolžina VN omrežja (km) na km²

0,05

0,05

0,02

0,01

0,05

Dolžina SN omrežja (km) na km²

0,90

1,00

0,79

0,62

0,80

Dolžina NN omrežja (km) na km²

1,90

3,03

3,13

1,34

1,96

Skupaj

2,85

4,08

3,95

1,97

2,80

Vir podatkov za preračun: Elektro Ljubljana, 2016; Elektro Maribor, 2016; Elektro Celje, 2016; Elektro
Primorska, 2016; Elektro Gorenjska 2016.

Omrežje posameznega distribucijskega območja poteka do vseh odjemalcev, ki uporabljajo
električno energijo na območju posameznega podjetja, zato gostota omrežij distribucijskih
podjetij (Preglednica 10) hkrati odraža razmere na območju posameznega distribucijskega
območja; in sicer tako naravnogeografske kot družbeno-geografske razmere. Omrežja
distribucijskih območij se prilagajajo poselitvi, ki je v Sloveniji zgoščena v ravninskem delu in
na stiku med ravnino in hribovitim delom (Perko, 1998). Največjo gostoto omrežij beležimo na
območju Elektra Maribor in je skoraj še enkrat večja od gostote omrežja Elektra Primorska.
Srednjenapetostno omrežje Elektra Maribor (Slika 25) tako odseva umestitev gospodarskih
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dejavnosti in poselitve v prostoru, tako na območju Pohorja (bela lisa med RTP Podvelka in RTP
Slovenske Konjice) sredjenapetostnega omrežja praktično ni.

Slika 25: Srednje- in visokonapetostno omrežje Elektra Maribor v letu 2013
Vir: Podatki o omrežju, Elektro Maribor, 2016.

Gostota omrežij narašča s padcem napetosti omrežja in približevanjem porabnikom
posameznega omrežja (Preglednica 10), tako je na primer v distribucijskem območju Elektra
Maribor gostota srednjenapetostnih omrežij 1 km/km2 medtem ko imajo nizkonapetostna
omrežja gostoto 4,08 km/km2.
Ne glede na gostoto omrežja ima najvišjo ploskovno obremenitev32 območje Elektra Ljubljana
(Preglednica 11) s 644 MWh/km2 potrošene električne energije. Sledita mu območji Elektra
Maribor in Elektra Gorenjska. Največjo obremenitev predstavlja gospodarski odjem, ki v vseh
distribucijskih območjih predstavlja 70 % ploskovne obremenitve, od tega veliki gospodarski
odjem v vseh distribucijskih območjih predstavlja skoraj polovico vsega odjema na površino.

Ploskovna obremenitev se v elektroenergetiki uporablja za preverjanje potrošnih območij predvsem v mestih, kjer
so potrebe zgoščene na mali površini.
32
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Preglednica 11: Ploskovna obremenitev posameznih distribucijskih območij v MWh/km2 po
skupinah odjemalcev v letu 2015
Območje

Elektro Ljubljana

Elektro Maribor

Elektro Celje

Elektro Primorska Elektro Gorenjska

Poraba (MWh) na km² veliki gospodarski odjem

297

224

212

156

223

Poraba (MWh) na km² mali gospodarski odjem

168

131

99

89

136

Skupaj gospodarski odjem (MWh) na km²

465

355

311

245

359

Poraba gospodinjstva (MWh) na km²

179

188

133

103

166

Poraba vseh odjemalcev (MWh) na km²

644

543

444

348

525

Vir podatkov za preračun: Elektro Ljubljana, 2016; Elektro Maribor, 2016; Elektro Celje, 2016; Elektro
Primorska, 2016; Elektro Gorenjska 2016.

Veliki gospodarski odjemalci sicer po gostoti v številu predstavljajo majhen delež odjemalcev
(niti 1 % odjemalcev/km2), kljub temu pa so za ploskovno obremenitev izjemnega pomena. Kot
smo ugotavljali že v poglavju o velikih gospodarskih porabnikih električne energije, ti s svojimi
lokacijami predstavljajo velik izziv za posamezno distribucijsko območje. Največja ploskovna
obremenitev velikih potrošnikov električne energije se izraža na območju, ki ga s svojim
omrežjem pokriva Elektro Ljubljana. Na tem območju je zabeležena največja gospodarska
potrošnja električne energije/km2, sledita območji Elektra Maribor in Elektra Gorenjska, najnižjo
pa predstavlja območje Elektra Primorska.
Preglednica 12: Gostota odjemalcev po distribucijskih območjih na km2 v letu 2015
Območje

Elektro Ljubljana

Elektro Maribor

Elektro Celje

Elektro Primorska Elektro Gorenjska

Število gospodinjskih odjemalcev na km²

48,88

48,04

34,54

26,28

39,03

Število gospodarskih odjemalcev na km²

5,40

5,92

4,59

4,13

5,59

Število velikih gospodarskih odjemalcev na km²

0,08

0,09

0,07

0,07

0,07

Število malih gospodarskih odjemalcev na km²

5,32

5,82

4,52

4,12

5,51

Vir podatkov za preračun: Elektro Ljubljana, 2016; Elektro Maribor, 2016; Elektro Celje, 2016; Elektro
Primorska, 2016; Elektro Gorenjska 2016.

Največje število gospodinjskih odjemalcev na km2 se pričakuje tam, kjer je gostota prebivalcev
največja. Kot izkazujejo podatki (Preglednica 12), je največje število odjemalcev zabeleženo na
območju Elektra Ljubljana in Elektra Maribor (nekaj manj kot 50 gospodinjskih odjemalcev na
km2), ki pokrivata obe največji mesti in največji poselitveni težišči v državi. Najnižjo gostoto
gospodinjskih odjemalcev beleži območje Elektra Primorska, ki pokriva hribovita in redko
poseljena območja Slovenije. Število gospodarskih odjemalcev je največje v območju, ki ga
pokriva Elektro Maribor, vendar razlike v gostoti gospodarskih odjemalcev med območji niso
tako očitne kot pri gostoti gospodinjskih odjemalcev.
Odjem gospodarskih odjemalcev predstavlja 70 % odjema električne energije v Sloveniji,
medtem ko odjem oziroma potrošnja gospodinjskih odjemalcev predstavlja 30 % (Preglednica
13). Največ električne energije v slovenskih distribucijskih omrežjih potrošijo veliki gospodarski
odjemalci električne energije; in sicer 45 %, sledijo jim gospodinjstva in mali gospodarski
odjemalci.
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Preglednica 13: Delež skupin odjemalcev v letu 2015
Območje

Elektro Ljubljana

Elektro Maribor

Elektro Celje

Elektro Primorska Elektro Gorenjska

Slovenija

Delež odjema gospodinjstva

28%

35%

30%

30%

32%

30%

Delež odjema gospodarski odjemalci

72%

65%

70%

70%

68%

70%

Delež odjema veliki gopodarski

46%

41%

48%

45%

43%

45%

Delež odjema mali gospodarski

26%

24%

22%

26%

26%

25%

Vir podatkov za preračun: Elektro Ljubljana, 2016; Elektro Maribor, 2016; Elektro Celje, 2016; Elektro
Primorska, 2016; Elektro Gorenjska 2016.

Velikih razlik v deležu odjema po distribucijskih območjih ni zaznati. Pri gospodinjskem odjemu
rahlo izstopa območje Elektra Maribor, pri gospodarskem pa območje Elektra Celje, ki ima
največji delež odjema velikih gospodarskih odjemalcev. To je pričakovano, saj območje Elektra
Celje vključuje tudi enega največjih potrošnikov električne energije iz distribucijskega omrežja v
letu 2000, in sicer papirnico v Krškem, in velike potrošnike, zgoščene na območju Celja in
Velenja. Največji gospodarski odjem beleži območje Elektra Ljubljana, in sicer 72 % vsega
odjema, in je hkrati območje z najmanjšim deležem gospodinjskega odjema. Kot smo predstavili
že v prejšnjih poglavjih, območje predstavlja gospodarsko središče Slovenije, ki vključuje
Ljubljano, njeno urbano regijo in novomeški bazen, kar se odraža v visokem deležu tako velikih
kot malih gospodarskih odjemalcev in v količini potrošene električne energije na gospodarskega
odjemalca (Preglednica 14).
Preglednica 14:Povprečni odjem skupin odjemalcev po distribucijskih območjih na odjemno
mesto v letu 2015
Območje
Povprečni odjem gospodinjski odjemalci (MWh)
Povprečni odjem v gospodarstvu (MWh)
Povprečni odjem veliki gospodarski odjemalci (MWh)
Povprečni odjem mali gospodarski odjemalci (MWh)

Elektro Ljubljana

Elektro Maribor

Elektro Celje

Elektro Primorska Elektro Gorenjska

Slovenija

3,66

3,91

3,84

3,92

4,24

3,84

86,13

59,95

67,85

59,40

64,30

70,04

3.815,98

2.367,28

3.134,84

2.403,54

3.101,95

3.024,85

31,59

22,54

21,92

21,56

24,64

25,32

Vir podatkov za preračun: Elektro Ljubljana, 2016; Elektro Maribor, 2016; Elektro Celje, 2016; Elektro
Primorska, 2016; Elektro Gorenjska 2016.

Najvišji povprečni odjem gospodarskih odjemalcev torej beležimo na območju Elektra
Ljubljana, povprečni odjem gospodinjstev pa je najvišji na območju Elektra Gorenjska.
Sistemski operater distribucijskega omrežja izpostavlja tudi premik sezonske porabe in koničnih
obremenitev v distribucijskih območjih. Te so bile sicer značilne za zimske mesece (december in
januar), v zadnjih letih pa je predvsem na izvodih za mestna področja porabe električne energije
zaznan trend porasta poletnih koničnih obremenitev, prek katerih se napajajo poslovni in
trgovski centri, bolnišnice ter hladilnice. Poglavitni vzrok tovrstnih sprememb je povečana
uporaba klimatskih naprav v poletnih mesecih (Načrt razvoja distribucijskega … 2015 do 2024,
2015, str. 20).
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8.

Infrastruktura prenosnega elektroenergetskega omrežja

Elektroenergetski sistem v Sloveniji temelji na infrastrukturi prenosnega elektroenergetskega
omrežja, na kateri temelji njegovo varno obratovanje. Celotna infrastruktura elektroenergetskega
sistema v Sloveniji je nedeljiva celota, ki omogoča varno oskrbo z električno energijo, tako za
potrebe v Sloveniji kot v mednarodnem okolju. Primarni del infrastrukture so postroji;
posamezni elementi ali sklopi naprav, ki omogočajo fizično premikanje in transformiranje
električne energije (vodi, transformatorji, in podobno) Sekundarni del infrastrukture pa je sâmo
vodenje primarne energetske opreme, ki poteka bodisi na samem objektu ali iz daljinskih centrov
vodenja, in omogoča obratovanje elektroenergetskega sistema (Hrovatin, 2009, str. 31). Pri tem
sta zelo pomembni hierarhična organizacija sistema in že predstavljene naloge sistemskega
operaterja.
Infrastruktura prenosnega omrežja ne predstavlja samo daljnovodnih povezav in razdelilnih
transformatorskih postaj, temveč obsega še celoten zbir informacijske in telekomunikacijske
opreme in danes sloni na informacijskih tehnologijah (tudi geografskem informacijskem
sistemu), ki beležijo tako stanje celotne infrastrukture kot obremenitve ter omogočajo takojšnje
reakcije na razmere v sistemu (Hrovatin, 2009, str. 33).
Vodenje elektroenergetskega sistema izvaja sistemski operater prenosnega elektroenergetskega
omrežja. Da lahko sistemski operater uporabnikom zagotovi varno dobavo električne energije,
mora upoštevati tudi dnevno gibanje potrošnje električne energije na geografsko zaključenem
območju, ki ga poleg elektroenergetske infrastrukture sooblikujejo tudi dejavniki, ki so povezani
z učinki ostale infrastrukture na tem območju (Rinaldi; Peerenboom, Kelly, 2001, Hrovatin,
2009).
Infrastruktura prenosnega elektroenergetskega omrežja je kompleksen zbir součinkujočih
elementov, v katerem se spremembe pogosto pojavljajo kot rezultat procesa učenja, zato spada
med kompleksne adaptivne sisteme 33 . V takšnih sistemih načrtovanje temelji na preteklih
izkušnjah (tudi obrabi posameznih elementov), hkrati pa se skuša prilagoditi potrebam, ki jih
predvideva v prihodnosti. Za zanesljivost oskrbe z električno energijo to pomeni, da omrežje ni
samo zbir dobro umeščenih generatorjev, transformatorjev, prenosnih vodov in z njimi
povezanih naprav, temveč sta zanesljiva in stalna oskrba z električno energijo pogojeni s
skrbnim načrtovanjem zapletenega niza uslug, ki sloni na medsebojni odvisnosti posameznih
infrastrukturnih sistemov. Tako je infrastruktura prenosnega elektroenergetskega omrežja:
- na fizični ravni soodvisna od naravnih virov (premog, nafta, plin, voda in podobno),
generatorjev, cestnega omrežja (za potrebe vzdrževanja, gradnje in dobave energentov),
železniškega omrežja (za potrebe dobave energentov), plinovodnega oziroma naftovodnega
omrežja (za potrebe dobave energentov), vode (za potrebe hlajenja in nadzora nad emisijami),
finančnega sistema (za potrebe nakupa goriv in finančnih uslug) in telekomunikacijskega
omrežja (za potrebe trgovanja in nadzora nad stanjem omrežja);
- na kibernetični ravni je soodvisna od informacij, ki jih potrebuje za modeliranje z
računalniškimi sistemi;
- na geografsko zaključenem območju je soodvisna od okolja, v katerem deluje skupaj z ostalo
infrastrukturo, saj posamezen dogodek zaradi medsebojne bližine vse infrastrukture spremeni
stanje v vseh (Kot primer naj navedemo poškodbo mostu, pod katerim vzporedno potekajo

33

ang. CAS – Complex Adaptive System
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električni in telekomunikacijski kablovodi. V takšnem primeru dogodek hkrati prizadene tako
cestni promet, oskrbo z električno energijo in informacijski promet.);
- logično soodvisna od človeških odločitev (Kot primer naj navedemo deregulacijo storitev
prenosnega omrežja, ki lahko vpliva na okrnjenje investicij v omrežje, kar ima lahko hude
posledice. Tako se je denimo leta 2000 v Kaliforniji zgodil obsežen izpad sistema za oskrbo z
električno energijo in z njim povezanimi infrastrukturami, ki je posledično vplival tudi na
celoten finančni trg) (Rinaldi, Peerenboom, Kelly, 2001, str. 13-15).
Usklajevanje potreb porabe električne energije se odziva na vse dnevne aktivnosti uporabnikov
električne energije, v prvi vrsti v časovnem smislu. V obdobju, ko so še prevladovale proizvodne
dejavnosti, so bili delavniki zaposlenih v teh dejavnostih predvidljivi, z njimi pa tudi potrebe po
električni energiji (v krajih zaposlitve in krajih bivanja). Po družbenogospodarskem prehodu je
dnevno gibanje potrošnje električne energije postalo bolj dinamično, saj sledi tudi delavnikom v
storitvenih dejavnostih. Poleg tega so se z družbenimi spremembami in rastjo kvalitete bivanja
spremenile tudi navade in aktivnosti prebivalstva v gospodinjstvih, s tem pa tudi njihova
potrošnja, kar predstavlja še en izziv za dnevno usklajevanje potreb po električni energiji.
Tovrstne spremembe se odražajo na dnevnih diagramih odjema električne energije (Slika 26).
Dnevni diagrami potrošnje električne energije se odzivajo tako na naravne danosti kot
družbenogospodarske lastnosti geografsko zaokroženega območja. Na potrošnjo električne
energije vplivajo dejavniki kot so: letni časi in z njimi povezane spremembe (dolžina dneva,
spremembe temperatur, in podobno), koledar delovnih in dela prostih dni (konci tedna, prazniki,
čas dopustov), strukture gospodarstva in podobno.
Najvišja poraba električne energije v Sloveniji je v najhladnejših mesecih v letu. Kot prikazuje
diagram za 25. 11. 2015, je bila na zadnjo delovno sredo v novembru najvišja poraba na
prenosnem elektroenergetskem omrežju zabeležena praktično skozi celotni delovni dan in med
jutranjim viškom in večernim viškom ni veliko variirala. Diagram porabe za 23. 9. 2015
izkazuje, da podobne razmere vladajo tudi v spomladanskih in jesenskih mesecih, le da je višina
porabe nižja. Diagram za 1. 1. 2015 prikazuje porabo na prazničen dan, ko je potrošnja izrazito
manjša od potrošnje v delovnem dnevu v zimskih mesecih, medtem ko diagram za 29. 7. 2015
prikazuje zadnjo delavno sredo v času poletnih dopustov, ko je potrošnja v času delovnika sicer
še visoka (v primerjavi z ostalimi letnimi časi nižja), vendar se potem izrazito zmanjša, in sicer
zaradi nižje gospodinjske porabe.
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Slika 26: Dnevni diagrami gibanja porabe električne energije na prenosnem elektroenergetskem
omrežju za dan 1.1.2015; 25.11.2015; 29.7.2015; 23.9.2015
Vir podatkov: Dnevna napoved in dejanski prevzem po tipu odjemalca, 2016.

Kot prikazujejo dnevni diagrami je potrošnja neposrednih odjemalcev ne glede na vse dejavnike
konstantna, kar je pogojeno z njihovimi proizvodnimi procesi. Vzdrževanje njihovih tehnoloških
procesov, namreč zahteva neprestan dostop do električne energije. To velja tudi za vse ostale
industrijske potrošnike električne energije, ki so vezani na tovrstne tehnološke procese (livarne,
in podobno).
Da so potrošnikom na voljo zadostne količine električne energije v času največje potrošnje in s
tem največjih obremenitev elektroenergetskega omrežja, so torej ključni trije elementi; in sicer
vzpostavljeno prenosno elektroenergetsko omrežje, vsa ostala zmogljiva infrastruktura in
vodenje elektroenergetskega sistema (Hrovatin, 2009).
V Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (2004, pogl. 2.3.1, str. 47-48), ki je trenutno še
veljavna, so za energetski sistem v Sloveniji opredeljene sledeče usmeritve:
- Energetski sistem je opredeljen kot sklop posameznih energetskih sistemov, ki
omogočajo oskrbo z energijo. Pri razvoju energetskega sistema se upošteva načela
vzdržnega prostorskega razvoja ter spoznanje o omejenosti virov in možnosti izrabe vseh
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-

-

-

-

realnih potencialov na področju učinkovite rabe energije. Pri pridobivanju, pretvorbi,
prenosu, distribuciji in uporabi energije prihaja do neželenih in dolgoročnih vplivov na
okolje.
Skladen razvoj države se zagotavlja s kvalitetno, zanesljivo, ekonomično in zadostno
oskrbo z energijo v zahtevani obliki v vseh regijah, mestih in naseljih.
Varno in zanesljivo oskrbo z energijo v vseh delih države se doseže z dograditvijo
posameznih energetskih sistemov; in sicer tako, da se ti vključijo v evropska omrežja in
se doseže diverzifikacija dobav.
Posamezni energetski sistemi naj se med seboj usklajujejo in dopolnjujejo, da se jih lahko
fleksibilno prilagaja spremembam v družbi. Energetski sistemi morajo biti čim manj
občutljivi na naravne nesreče in človeške napake. Varčna in smotrna raba prostora, v
skladu z ohranjanjem in razvojem prostorskih potencialov za ostale rabe prostora, se pri
razvoju energetskih sistemov upošteva z varstvom bivalnega in drugega okolja.
Prostorski razvoj energetske infrastrukture se zagotavlja v skupnih koridorjih. Teži se k
zmanjšanju števila teh koridorjev.
V kolikor je le mogoče se pri načrtovanju in umeščanju energetske infrastrukture v
prostor upošteva značilne naravne prvine kot so gozdni rob, podnožje pobočij, reliefne
značilnosti ter vidnost naselij in značilne vedute.
Trajna usmeritev mora biti učinkovita in varčna raba energije, ki mora hkrati zagotavljati
enako ali večjo kakovost življenja in konkurenčnost gospodarstva.
Prednost se nameni posodabljanju in širjenju obstoječih ter načrtovanju novih objektov, z
uporabo obnovljivih in okolju prijaznih virov.

Za prenos in distribucijo električne energije Strategija prostorskega razvoja RS (2004, pogl.
2.3.3.2, str. 49) opredeljuje, da se:
- poleg obnove in sanacije dogradi omrežje ter zgradi in okrepi povezave s sosednjimi
državami, predvsem z Madžarsko in Italijo. Predviden je prehod 220-kV omrežja na 400kV napetostni nivo. Za vse aktivnosti naj se maksimalno izkoristi že obstoječe trase in
infrastrukturne koridorje, in sicer z uvajanjem novih tehnologij. Novogradnje se načrtuje
le tam, kjer ni drugih možnih rešitev;
- mora pri proučevanju najugodnejših tras poleg funkcionalno tehnoloških vidikov
upoštevati prostorsko prilagojenost urbanemu razvoju in skladnost s prostorskimi
možnostmi in omejitvami;
- kvalitetno, zanesljivo in stabilno oskrbo naselij in drugih večjih porabnikov električne
energije na celotnem ozemlju Slovenije zagotovi s sistemom prenosnega omrežja na 110kV napetostnem nivoju, ki se ga načrtuje in dograjuje tako, da omogoča vključitev novih
proizvodnih virov;
- elektroenergetske koridorje praviloma združuje s koridorji ostale energetske
infrastrukture. Na pozidanih oziroma stanovanjskih območjih in na območjih kulturne
dediščine daje prednost kabelski izvedbi.
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Slika 27: Usmeritve za razvoj energetskih sistemov v Strategiji prostorskega razvoja RS 2004

Vir: SPRS, 2004, str. 51.
Razvojne usmeritve energetskih sistemov so močno povezane s potekom ostalih prometnih
infrastruktur v Sloveniji. Elektroenergetske povezave čez ozemlje Slovenije potekajo vzporedno
s smermi petega in desetega prometnega koridorja.
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8.1.

Opredelitev lokacijskih dejavnikov

Vlogo infrastrukture prenosnega elektroenergetskega omrežja bomo preverili z lokacijskimi
dejavniki, ki smo jih izbrali glede na cilje Strategije prostorskega razvoja RS (2004), spoznanja
vseh predhodno obravnavanih tem in glede na njene tehnološke potrebe, ki jih predstavljamo v
nadaljevanju. Z njimi bomo vrednotili pomen posameznih sklopov primarne infrastrukture, njeno
vlogo v prostoru, ter učinke, ki jih ima prostor nanjo in infrastruktura nanj.
Lokacijski dejavniki so:
a) mednarodne povezave – na zagotavljanje električne energije je vplival položaj Slovenije
v nekdanji Jugoslaviji in njena umestitev v evropskem prostoru;
a. tehnično-tehnološki dejavniki – pogojujejo zmogljivost infrastrukture, kar je ključno tako
za zanesljivo oskrbovanje z električno energijo kot za njeno umeščanje v prostor;
b. poselitev – zgoščena območja poselitve so največji potrošni centri električne energije,
torej se navezujemo predvsem na urbano omrežje mest v Sloveniji in njihovo
gravitacijsko zaledje; naselja in posamezne zgradbe vplivajo na umeščanje primarne
infrastrukture v prostor;
c. gospodarstvo – gospodarstvo je največji potrošnik električne energije in s svojimi
lokacijami predstavlja območja največje potrošnje; hkrati se s spremembo strukture
gospodarstva (porast storitvenih dejavnosti) pojavlja razpršitev dejavnosti v prostoru, kar
ustvarja nova potrošna območja; poleg tega tudi sama infrastruktura fizično posega v
prostor kmetijskih dejavnosti (gozdarstvo, poljedelstvo);
d. politično-administrativni dejavniki – razvoj infrastrukture omrežja je pogojen s političnoadministrativnimi odločitvami kot so: odločitve o tržnem delovanju elektroenergetskega
sistema in s tem povezane zahteve po večji zmogljivosti infrastrukture, predpisi za
omejevanje vplivov infrastrukture na prostor in zakonsko opredeljevanje postopkov za
umeščanje v prostor in urejanje lastniških razmerij;
e. ostala infrastruktura – prometna in telekomunikacijska infrastruktura, infrastruktura za
oskrbo z vodo in komunalni vodi predstavljajo omejitve pri umeščanju v prostor in so
hkrati soodvisne od elektroenergetske infrastrukture;
f. relief in podnebni dejavniki – upoštevati jih je potrebno pri umeščanju elektroenergetske
infrastrukture v prostor in pri napovedovanju potreb po električni energiji;
g. območja varovanja narave.

8.2.

Slovensko prenosno omrežje v evropskem prostoru

Z vidika prenosa električne energije ima Slovenija izjemno pomembno geografsko lego. Preko
Slovenije potekajo številne prenosne elektroenergetske poti v smeri vzhod-zahod in sever-jug.
Lega Slovenije in razvoj infrastrukture prenosnega elektroenergetskega omrežja sta bila tesno
povezana. Sodelovanje slovenskega elektroenergetskega sistema v mednarodnih povezavah igra
pomembno vlogo tako za oskrbo z električno energijo v Sloveniji kot za skupni integriran
elektroenergetski trg v Evropski uniji. Slovensko prenosno elektroenergetsko omrežje je
neposredno povezano s tremi sosednjimi državami; Avstrijo, Italijo in Hrvaško, z Madžarsko pa
trenutno nima povezave (Slika 28). V skupnem evropskem elektroenergetskem sistemu se pretok
električne energije iz Madžarske trenutno vrši preko povezav s Hrvaško (Mednarodno
sodelovanje, 2016).
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Slika 28: Prikaz povezav v mednarodno omrežje na 220- in 400-kV napetostnem nivoju
Vir: Transmission System Map, 2016.

Kot prikazujemo v preglednici (Preglednica 15), mednarodno sodelovanje v prenosnem omrežju
v Sloveniji poteka v večini po 220-kV in 400-kV omrežju. Z Avstrijo in Italijo poteka izključno
na teh napetostih, medtem ko je na meji s Hrvaško opazna tudi močna navezanost na 110-kV
omrežje, kar je posledica zgodovinskega razvoja.
Preglednica 15: Mednarodne povezave na prenosnem omrežju v letu 2015 s celoletnimi pretoki
električne energije
Povezava
Slovenija - Italija
Divača - Redipuglia
Divača - Padriče
Skupaj:
Slovenija - Avstrija
Maribor - Kainachtal
Podlog - Obersielach
Skupaj:
Slovenija - Hrvaška
Divača - Melina
Krško - Zagreb
Cirkovce - Žerjavinec
Divača - Pehlin
Formin - Nedeljanec
Ilirska Bistrica - Matulji
Koper - Buje
Skupaj:

Napetost
povezave
(kV)

Oddaja iz
Slovenije
(MWh)

Prevzem v
Slovenijo
(MWh)

400
220

5.460.061
762.980
6.223.040

10.823
69.953
80.777

400
220

16.683
40.870
57.553

3.718.128
1.017.778
4.735.907

400
400
220
220
110
110
110

9.291
2.254.144
145.607
7.205
222.307
2.915
53.419
2.694.888

2.723.095
140.808
246.745
786.058
22.201
210.779
98.506
4.228.192

Vir podatkov: Pretoki meje, 2016.
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Slovensko prenosno omrežje v mednarodnem prometu izvaja naloge predvsem za potrebe
italijanskega trga po električni energiji. Največji delež električne energije prenese najbolj
zmogljivo 400-kV omrežje. Na meji z Avstrijo in Hrvaško se z očitno prevlado vrši uvoz v
Slovenijo; z veliko količino izvoza izstopa le povezava Krško–Zagreb, kjer pa je upoštevana
obvezna predaja polovice proizvedene električne energije Nuklearne elektrarne v Krškem
Hrvaški.
Leta 2009 so se številne evropske regionalne elektroenergetske mreže (med njimi tudi UCTE)
povezale v mrežo sistemskih operaterjev prenosnih omrežij ENTSO-E. Mrežo sestavlja 42
sistemskih operaterjev prenosnih omrežij iz 35 evropskih držav, ki so povezani v pet regionalnih
skupin (Who is ENTSO-E?, 2016).
Združenje evropskih operaterjev prenosnih omrežij ENTSO-E je vzpostavilo pravila za
zagotavljanje delovanja skupnega elektroenergetskega sistema. Vsaka od članic združenja mora
(v sodelovanju s sosednjimi državami) poskrbeti za predvidevanje in nadomeščanje lastnih
proizvodnih kapacitet znotraj posameznih regulacijskih blokov. Preostale zmogljivosti
infrastrukture prenosnega omrežja pa so na voljo za delovanje skupnega evropskega tržišča z
električno energijo, katerega namen je zniževanje cen električne energije za potrošnike v celotni
Evropski uniji (Hrovatin, Zorić, 2011; Sistemska …, 2012).
Čezmejne prenosne zmogljivosti (ČPZ) infrastrukture prenosnega omrežja slovenski sistemski
operater (v sodelovanju s sosednjimi sistemskimi operaterji) krepi s povečevanjem vrednosti
neto čezmejnih zmogljivosti, ki odražajo stanje infrastrukture na mejah.

Slika 29: Povprečne vrednosti neto prenosnih zmogljivosti ter njihova izkoriščenost od 2011 do
2014
Vir: Strategija razvoja ...., 2015, str. 56.
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Izkoriščanje smeri je odvisno tako od sprememb v potrošnji in proizvodnji električne energije v
Sloveniji kot tudi od dejavnikov trgovanja; trenutnih cen električne energije na skupnem tržišču
in potreb posameznih sosednjih držav. Leta 2013 (Slika 29) se na primer odražajo dobre
hidrološke razmere na meji Slovenije z Avstrijo. Omejitve v zmogljivostih niso povezane samo z
zmogljivostjo omrežja v Sloveniji, temveč so v zadnjih letih povezane predvsem s
pomanjkanjem investicij v omrežje v Italiji in Avstriji (Strategija..., 2015, str. 55).
8.2.1. Evropski elektroenergetski koridorji
Osnovni namen energetskih koridorjev v Evropski uniji je zagotavljanje varne oskrbe z energijo
po čim nižji ceni. Kot smo že poudarili morata regulirani dejavnosti prenosa in distribucije
zagotoviti zadostne zmogljivosti za vse udeležence tržišča (tako proizvodnje, kot potrošnje).
Sodelovanje med državami je instrument, ki naj bi zagotovil optimalno porazdelitev električne
energije ter optimalno pokritost držav z elektroenergetskim omrežjem. Ozka grla v evropskem
elektroenergetskem omrežju predstavljajo predvsem nekdanja mejna območja, ki velikokrat
sovpadajo z reliefnimi ovirami. Cilji Evropske unije niso zgolj povezovanje elektroenergetskih
sistemov držav članic, temveč tudi krepitev povezav s Turčijo, Ukrajino in Severno Afriko (RIP
2015-CEE, 2015).
Slovenski sistemski operater prenosnega omrežja (v nadaljevanju SOPO) ima sklenjene
bilateralne dogovore s sosednjimi sistemskimi operaterji, v sklopu kontinentalne regije pa je
vključen v sodelovanje s tremi regijskimi združenji. S slovensko-avstrijsko mejo je vključen v
centralno-vzhodno regijo (CEE), s slovensko-italijansko mejo je povezan v centralno-južno
regijo (CSE), slovensko-hrvaška meja pa ga vključuje v jugovzhodno regijo (CSE) (Mednarodno
sodelovanje, 2015).
Vsako regionalno združenje v ENTSO-E pripravlja analizo stanja, ki vpliva na prenosne poti za
električno energijo znotraj posamičnega združenja. Ocena razmer v posamezni regionalni
povezavi vključuje preverbo doseganja ciljev EU na področju oskrbe z energijo. Regionalna
združenja pripravijo oceno stanja krepitev notranjega trga, vključevanja obnovljivih virov in
zagotavljanja varnosti dobave električne energije. Med slovenskimi mejami sta znotraj enotne
evropske strategije razvoja prenosnih poti za električno energijo izpostavljeni meja z Madžarsko
in meja z Italijo; in sicer zaradi velikega pomena pri integraciji tržišča med različnimi cenovnimi
območji v Evropi (RIP 2015-CCE, 2015).
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Slika 30: Entso-E regije
Vir: RIP 2015-CCE, 2015, str. 16.

V centralno-vzhodni 34 regiji se izkazuje možnost problemov v prihodnje na področju
proizvodnje električne energije, kar bo vplivalo na nadaljnji razvoj. Regija vključuje Slovenijo,
Avstrijo, Hrvaško, Nemčijo, Češko, Slovaško, Madžarsko, Poljsko in Romunijo. Največje
pritiske znotraj regije se pričakuje v smeri sever – jug in zahod – vzhod. Posledica presežkov
električne energije velikih vetrnih polj v Nemčiji v času ugodnih proizvodnih razmer. Vetrna
polja so oddaljena od potrošnih središč in predstavljajo izziv za prenosna omrežja znotraj
skupine v smeri sever - jug. V času, ko tovrstne energije ni na voljo, se smer tokov obrne in
poteka od juga proti severu oziroma vzhoda proti zahodu. Te razmere že vplivajo tudi na
elektroenergetsko omrežje v Sloveniji, ki presežke sprejema iz Avstrije in preko Hrvaške iz
Madžarske (RIP 2015-CCE, 2015; Strategija …, 2015).
Jugovzhodna regija, ki povezuje sistemske operaterje v Sloveniji, Italiji, Hrvaški, Madžarski,
Bosni in Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, Romuniji, Bolgariji in Grčiji, vključuje večje število
držav, ki niso vključene v Evropsko unijo, vendar jih večina že sledi njenim smernicam.
Pridruženi prenosni omrežji v tej regiji sta še omrežje Albanije in Turčije (usklajen evropski del).
Prenosna omrežja v državah centralne jugovzhodne regije se soočajo s tokovi v smeri vzhod –
zahod in sever – jug. Predvidena je širitev regije v Ukrajino in Moldavijo, povezava Cipra s
kontinentalnim delom in vključitev Izraela v te povezave. Prevladujoče težave tega območja so
nerazvito omrežje predvsem v državah na Balkanu, nezadostno vključevanje obnovljivih virov in
ukinjanje starih tehnologij proizvodnje v zahodnem delu Balkana. Vse omenjene težave za
Slovenijo predstavljajo izziv predvsem z vidika povezovanja teh držav z Italijo; rešitev se išče s
podmorsko kabelsko povezavo med Slovenijo in Italijo (RIP 2015-CSE, 2015).
Centralna-južna regija, ki vključuje prenosna omrežja Slovenije, Italije, Avstrije, Švice, Nemčije,
Luksemburga in Francije, pokriva najbolj raznoliko geografsko območje med vsemi, saj poteka
od Severnega morja preko Alp do Sredozemlja. Ta regionalna povezava se sooča s problemi
vključevanja obnovljivih virov predvsem na obrobnih delih območja (severna Nemčija, Italija,

34

Uporabljamo prevode sistemskega operaterja.
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vzhodna Avstrija), postopnega ukinjanja jedrske energije (Nemčija, Francija, Švica),
vključevanja »skladiščnih« elektrarn (večinoma v Alpah), tokov preko velikih razdalj in
zagotavljanja varnega obratovanja35 sistema ter zadostne dobave električne energije. Vsi ti izzivi
vplivajo na prenosne poti in na težnjo po njihovi krepitvi. Slovensko prenosno omrežje tudi v tej
skupini predstavlja izziv; predvsem s stališča povezave med območji obnovljivih virov in centri
za skladiščenje presežkov energije (RIP 2015-CCS, 2015).
V uredbi Evropskega parlamenta in sveta št. 347/2013 (Uredba …, 2013) je v skladu z zavezami
za doseganje evropskih ciljev energetske in podnebne politike opredeljeno, da je potrebno
pospeševati obnovo in uvedbo nove infrastrukture, da bi zagotovili nadomestne oskrbovalne poti
v skladu z »Načrtom za integrirano evropsko energetsko omrežje«. Tovrstne namere
izpostavljajo prednostne koridorje znotraj vseevropskega elektroenergetskega omrežja. Slovenija
je vključena v območje vseevropskih elektroenergetskih povezav med severom in jugom v
srednjevzhodni in jugovzhodni Evropi (PSJ36 Vzhod – Elektrika), ki poleg Slovenije vključuje
naslednje države članice: Bolgarijo, Češko, Nemčijo, Grčijo, Hrvaško, Italijo, Ciper, Madžarsko,
Avstrijo, Poljsko in Romunijo. V sklopu PSJ Vzhod – Elektrika so na ozemlju Slovenije
predvideni Projekti skupnega interesa37.
V slovenskem prenosnem omrežju so bili v letu 2015 za preseganje regionalnih težav predvideni
naslednji projekti (Strategija …, 2015, str. 72; Commision …, 2016, str. L19/9-L19/10;):
- povezava Žerjavinec (HR) / Heviz (HU)–Cirkovce (SI); daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce–
Pince;
- notranji daljnovod Divača–Beričevo (prehod z 220 kV na 400 kV napetostni nivo);
- notranji daljnovod Beričevo–Podlog (prehod 220 kV na 400 kV napetostni nivo);
- notranji daljnovod Podlog–Cirkovce (prehod 220 kV na 400 kV napetostni nivo);
- projekt skupnega interesa Italije in Slovenije za povezavo Salgareda (IT)–Divača–
Beričevo (SI); HVDC38 500 kV Beričevo–Divača–Salgareda.
Prednostni energetski koridorji so opredeljeni na podlagi TEN – E39 strategije (Infrastructure …,
2016). Poleg že navedenega PSJ Vzhod – Elektrika obsegajo tudi območje severnih morij s
povezavami v severno in srednjo Evropo in območje Jugozahodna Evropa – Španija in Francija.
V prvem, ki se navezuje na prenos poceni vetrne električne energije do uporabnikov, so
predvidene predvsem povezave in projekti skupnega interesa za shranjevanje vetrne energije v
ČHE, medtem ko je drugi pomemben s stališča meddržavnega transporta električne energije.
Poleg teh se predvideva tudi okrepitev povezav baltskega trga z ostalimi članicami EU
(Infrastructure, 2016).
Ilustracijo razvojnih usmeritev in bodoče krepitve posameznih elektroenergetskih koridorjev
predstavljamo s karto dolgoročnih projektov vseevropskih povezav (Slika 31), iz katere je
razvidno, katera območja so predmet razvojnih projektov, ki smo jih predstavili za celinski del
Evrope in predstavlja razvojne cilje Evropske unije za elektroenergetsko omrežje. Izrazito pa se
odraža problematika obnovljivih virov električne energije iz severne Evrope, zato so projektno
močno zastopane krepitve tako notranjih povezav v Nemčiji kot črpalnih elektrarn v Alpah.

Gosto omrežje v tej regiji prenaša negativne vplive na široka območja.
PSJ – Povezave sever – jug
37
ang. Projects of Common Interest (PCI)
38
HDVC – visokonapetostna enosmerna povezava
39
TEN – E – Vseevropske energetske povezave – Elektrika (ang. Trans-European Energy Network – Electricity)
35
36
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Slika 31: Projekti vseevropskih povezav – elektrika v desetletnem razvojnem načrtu ENTSO-E 2014,
dolgoročni načrt 2019-2030
Vir: Map of …, 2014.
Opomba: AC – izmenični tok, DC – enosmerni tok
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8.3.

Vloga posameznih podsistemov prenosnega elektroenergetskega omrežja

Delovanje prenosnega elektroenergetskega omrežja je odvisno od mnogih dejavnikov. Z vidika
primarne infrastrukture, ki najbolj očitno vpliva na prostor in omogoča delovanje
elektroenergetskega sistema kot celote, pa so najbolj izpostavljeni trije podsistemi, ki smo jih kot
ključne predstavljali že v predhodnih poglavjih. Pri varni oskrbi z električno energijo imajo
pomembno vlogo v sistemu zlasti sistemske elektrarne, razdelilne transformatorske postaje in
daljnovodne povezave. V nadaljevanju bomo vse tri izbrane sklope skušali podrobneje
predstaviti in izpostaviti njihovo vlogo v prenosnem elektroenergetskem omrežju v Sloveniji. Pri
predstavljanju se bomo omejili na dejanske primere; torej skušali pokazati na lokacijske
dejavnike, ki so v posameznem infrastrukturnem koridorju vplivali na umestitev v prostor. Na
koncu bo sledila podrobnejša predstavitev dejavnikov, ki so vplivali na potek in prostorsko
umestitev trase daljnovoda Beričevo–Krško.
8.3.1. Elektrarne in njihova stikališča
Vsi veliki slovenski proizvajalci električne energije so vključeni v elektroenergetski sistem in s
sinhronim obratovanjem sodelujejo v evropskem elektroenergetskem omrežju. S tovrstnim
obratovanjem se lahko vzpostavlja vzajemna pomoč znotraj evropskega elektroenergetskega
omrežja (Hrovatin, 2009, str. 5).
Dravske elektrarne (DEM), Savske elektrarne (SEL), Soške elektrarne (SENG), Nuklearna
elektrarna (NEK), Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ), Termoelektrarna Trbovlje (TET),
Termoelektrarna – toplarna (TE-TOL) in Termoelektrarna Brestanica (TEB) predstavljajo
sistemsko proizvodnjo v slovenskem elektroenergetskem sistemu in so vključene v prenosno
omrežje. Razpršena proizvodnja v malih HE, industrijskih objektih (večinoma s soproizvodnjo
toplote) in elektrarnah na obnovljive vire energije (sončne elektrarne in elektrarne na biomaso),
so priključeni na distribucijsko omrežje. Da se lahko vodenje elektroenergetskega sistema v
realnem času odziva na potrebe potrošnje, je nujno potrebno v največji meri izkoriščati
značilnosti posameznih elektrarn (Hrovatin, 2009, str. 54).
Smeri pogodbeno zakupljene električne energije se v Sloveniji oziroma znotraj slovenskega
elektroenergetskega sistema določajo v elektrarnah, predvsem tistih z velikimi proizvodnimi
enotami, ki so locirane na vzhodu države. Zaradi strukture proizvodnih virov (večinoma TE)
slovenskemu elektroenergetskemu sistemu primanjkuje predvsem regulacijske 40 in rezervne
moči (Hrovatin, 2009).
Do leta 1972 je potrebe po električni energiji neposredno zadovoljevala proizvodnja električne
energije v hidroelektrarnah, po letu 1972 pa so se v elektroenergetski sistem pričele vključevati
velike termoenergetske naprave; prva med njimi TEŠ (Močnik, 2007, str. 98). Pretočno
akumulacijske elektrarne, kot so slovenske HE, se v prenosnem omrežju izkorišča za potrebe
sistemske regulacije; z manjšimi urnimi in dnevnimi akumulacijami te elektrarne pokrivajo
potrebno variabilno energijo v določenih obratovalnih situacijah. Njihova prednost je, da lahko
delno pokrivajo vršne obremenitve, vendar je njihova sistemska vloga časovno omejena
(Hrovatin, 2009).

Regulacija - proces, v katerem regulirani sistem s tehničnimi sredstvi vzdržuje nastavljeno vrednost določene
veličine (Slovar …, 2003, str. 63)
40
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Dravske elektrarne obratujejo v verigi in so omejene na obratovanje s pretočno akumulacijo, kar
dosežejo s praznjenjem akumulacije na začetku verige v času največje porabe in polnjenjem le-te
v času male porabe. Zaradi relativno majhnih akumulacij je bil leta 1954 sklenjen meddržavni
sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo, s katerim so bile v verigo vključene
še tri HE v Avstriji. Kakovost verige se je z njimi zboljšala, saj ima najvišje ležeča, HE Edling,
ustrezno veliko akumulacijo. Na ta način lahko celotna veriga premika del dnevne proizvodnje iz
obdobja male porabe v obdobje večje porabe vsaj 10 mesecev na leto. V primeru izpadov velikih
proizvodnih enot pa lahko nudi tudi kratkotrajno rezervno moč 41 in sodeluje pri sekundarni
regulaciji frekvence in moči (Močnik, 2007, str. 117-118).
Pri enakih nalogah sodelujeta tudi verigi elektrarn na Savi in Soči, le da v manjšem obsegu. Soča
in Sava sta s svojim rečnim režimom in majhnim vodnim zaledjem v primerjavi z Dravo precej
bolj podvrženi nihanju v proizvodnji in z omejenimi akumulacijami primerni za vršno pokrivanje
potreb po energiji (Hrovatin, 2009).
Pri hidroelektrarnah je potrebno izpostaviti črpalno elektrarno Avče. ČHE Avče prispeva k
reševanju strukturnih problemov električne energije v Sloveniji, saj proizvaja vršno energijo, ki
je v Sloveniji stalno primanjkuje, in izboljšuje obratovanje elektroenergetskega sistema s
sistemsko rezervo. S tem pa predstavlja tudi neugoden dejavnik za prenos električne energije, saj
vpliva na obratovalne razmere v omrežju severne Primorske. Prednost črpalne hidroelektrarne je
v tem, da je lahko v nekaj minutah pripravljena za 100 % obratovanje (Hrovatin, 2009; Črpalna
…, 2016).
Termoelektrarne obratujejo enakomerno, torej v pasu, in skrbijo za pasovno električno energijo v
elektroenergetskem sistemu. V termoelektrarnah, ki težko prenašajo nihanja obremenitev, je
najbolj racionalna izraba z umirjeno proizvodnjo (Hrovatin, 2009, str. 51). Nuklearna elektrarna
v Krškem je izrazito pasovni proizvajalec električne energije in pokriva potrebe po pasovni
energiji skozi vse leto. Nuklearna elektrarna je pomembna podporna točka elektroenergetskega
sistema v okviru mednarodnih povezav, saj je zanesljiv vir delovne in jalove moči42 ter tako
bistveno prispeva k stabilizaciji kritičnih obratovalnih stanj in napetostnih razmer ob velikih
prehodnih pojavih znotraj omrežja ENTSO. Plinska bloka TEŠ služita tako zagonu za
premogovne sisteme kot pokrivanju potreb regulacije v elektroenergetskem sistemu.
Termoelektrarna Brestanica ima vlogo intervencijske elektrarne, hkrati pa služi kot zagonska
elektrarna za Nuklearno elektrarno v Krškem. V slovenskem elektroenergetskem sistemu je
potrebna rezervna moč, ki jo je mogoče hitro vključevati in izključevati. Plinska bloka v
Termoelektrarni Trbovlje sta danes angažirana izključno za potrebe terciarne regulacije v
sistemu (Hrovatin, 2009; Sevšek in sod., 2007).
Primer soproizvodnje toplote in elektrike v Sloveniji je Termoelektrarna in toplarna Ljubljana
(TE-TOL) s svojimi tremi bloki. S soproizvodnjo omogoča dober izkoristek tako za električno
kot toplotno energijo. TE-TOL je sposobna delovati otočno brez povezav s preostalim sistemom
in lahko ob varčni rabi skrbi za otočno oskrbo mesta Ljubljana ter zagotavlja sistemsko rezervo
za primarno, sekundarno in terciarno rezervo moči. Ima zelo pomembno varnostno vlogo v
državi; v kolikor bi prišlo do splošnega izpada omrežja, TE-TOL pokriva državno središče
(Hrovatin, 2009).

Rezervna moč je moč, ki jo potrebujejo regulacije za izravnavanje odstopanja od ravnotežja (Slovar …, 2003, str.
66)
42
Jalova moč je pomembna za magnetenje prenosnih elektroenergetskih naprav predvsem vodov, kar omogoča
njihovo optimalno delovanje.
41
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Preglednica 16: Pregled moči na pragu posameznih proizvodnih enot, priključenih na prenosno
omrežje leta 2013 v MW ter napetost električne energije ob prevzemu v prenosno omrežje v kV
Elektrarna/skupina elektrarn

2013

Dravograd
Vuzenica
Vuhred
Ožbalt
Fala
Mariborski otok
Zlatoličje
Formin
HE na Dravi
Moste
Mavčiče 3
Medvode
Vrhovo
Boštanj
Blanca (2009)
Krško (2013)
HE na Savi
Doblar I+II
Plave I+II
Solkan
ČHE Avče (proizvodnja/črpanje)
HE na Soči
TEŠ blok I+II+III
TEŠ blok IV
TEŠ blok V
TEŠ PT 52
TEŠ PT 52
TE Šoštanj
TET blok II
TET PB I+II
TE Trbovlje
PB1
PB2
PB3
TA1
TA2
PE IV+V
TE Brestanica
Blok I premog
Blok II premog
Blok III premog
TE-TOL
NEK
SKUPAJ:

26
56
72
73
58
60
114
116
575
21
38
25
34
34
42
38
232
70
34
32
185/180
321
50
248
305
42
42
687
110
58
168
21
21
21
10
11
228
312
39
29
45
113
696
3104

prevzem v
omrežje (v kV)
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
/
220
400
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
400

Vir: Strategija …, 2015, str. 27.

V letu 2013 (Preglednica 16) je imela Slovenija skupaj instaliranih 3104 MW moči v elektrarnah
na prenosnem omrežju, v februarju 2016 pa se je v omrežje vključil tudi 6. blok Termo
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elektrarne Šoštanj, z močjo na pragu 545,5 MW (TEŠ, 2016). Polovica moči Nuklearne
elektrarne v Krškem služi za potrebe Hrvaškega prevzema električne energije. Parni blok TE
Trbovlje II, z močjo na pragu 110 MW, je danes zaprt, ravno tako Blok I, II, III v TE Šoštanj s
skupaj 50 MW moči na pragu. V letu 2016 je skupna moč elektrarn na pragu, upoštevaje
polovične moči NEK in spremembe v termoelektrarnah, znašala 3390 MW.
Elektrarne so izvor električne energije na prenosnem omrežju v Sloveniji, zato njihove specifike
vzpostavljajo osnovo prenosnega elektroenergetskega omrežja.
V 400-kV prenosno omrežje sta vključeni TEŠ in NEK in sta podporni točki slovenskega
elektroenergetskega sistema, saj mu omogočata tudi dostop do jalove moči (Gubina, 2012, str.
27). NEK, največji proizvajalec električne energije, je do leta 2002 oddajal električno energijo
neposredno preko svojega stikališča izključno v prenosno omrežje v smeri proti Mariboru in
Zagrebu. Z izgradnjo razdelilne transformatorske postaje je energija te elektrarne na voljo tudi
regionalnemu območju v njegovi neposredni bližini, ki je bilo z elektroenergetskega gledišča
podhranjeno (Jakl, Kern, Lesjak, 2007). TEŠ ima zaradi navezave na primarni vir lokacijo v
Velenjski kotlini, ki se je že v času TE Velenje izkazala kot neprimerna za povezave z glavnimi
potrošnimi središči v središču Slovenije, zato se je TEŠ povezal v RTP Podlog (l. 1929/1970),
kot enim od osrednjih vozlišč elektroenergetskega sistema na vseh treh prenosnih napetostih v
sistemu.
Vse ostale sistemske elektrarne so povezane v 110-kV omrežje preko lastnih stikališč in
napajalnih transformatorskih postaj.
Hidroelektrarne, ki delujejo v verigi kot so Dravske elektrarne umeščene v dolini Drave oddajajo
električno energijo v skupno zbiralko. Dravske elektrarne po svoji moči predstavljajo skupaj
tretjega največjega proizvajalca v državi. HE od Dravograda do Mariborskega otoka, ki delujejo
v verigi so med seboj so povezane s 110-kV povezavami, ki jim elektroenergetiki pravijo
»dravska zbiralka« in v preostalo omrežje energijo oddajajo preko RTP Pekre (1945) v
Mariboru. HE Zlatoličje je s prenosnim omrežjem povezana v RTP Cirkovce, HE Formin pa
oddaja svojo električno energijo v smeri proti RTP Ormož in RTP Ptuj ter v Hrvaško do RTP
Nedeljanec.
HE Moste je s prenosnim omrežjem povezana v RTP Jeklarna in RTP Železarna na Jesenicah ter
v RTP Okroglo pri Kranju. Preostali hidroelektrarni na Zgornji Savi sta v prenosno omrežje
povezani preko RTP Labore v Kranju ter RTP Kleče v Ljubljani.
Hidroelektrarne na spodnji Savi so s preostalim prenosnim omrežjem povezane v zbiralki do
RTP Radeče in RTP Sevnica, HE Krško pa preko RTP Brestanica in RTP Krško.
Vse HE na Soči (Plave, Doblar, Solkan in Avče) so preko zanke Nova Gorica – Tolmin – Cerkno
– Idrija – Ajdovščina – Nova Gorica v slovensko prenosno omrežje povezane iz Ajdovščine proti
Divači in oskrbujejo potrošnike na omenjenem območju.
Vloga elektrarn ni samo, da proizvajajo električno energijo ampak predvsem sledijo potrebam
elektroenergetskega sistema. S svojimi nalogami v torej ustvarjajo razmere, ki potrošnikom
električne energije omogočajo stabilno oskrbo v času, ko jo potrebujejo. Z regulacijo njihove
proizvodnje je tako mogoče, da elektroenergetski sistem deluje, ter da potrošniki v vsakem
trenutku lahko dostopajo do električne energije.
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8.3.2. Razdelilne transformatorske postaje – vozlišča prenosnega omrežja
Zbiranje električne energije, transformiranje električne energije na želeni napetostni nivo,
razdeljevanje električne energije končnim porabnikom, izvajanje stikalnih operacij, zaščita
energetskih naprav in vodov, izvajanje meritev, krmiljenje in regulacije ter kompenziranje jalove
moči v prenosnem omrežju poteka v razdelilnih transformatorskih postajah (RTP). Za
elektroenergetsko omrežje RTP prestavljajo osnovna energetska vozlišča, ki medsebojno
povezujejo vse ostale naprave omrežja in omogočajo prehod med posameznimi napetostnimi
nivoji do končnih potrošnikov (Razpet, 2001, str. 89).
Transformatorske postaje v elektroenergetskem omrežju predstavljajo oporne točke, v katere so
povezani daljnovodi. V prenosno omrežje so vpete prehodne transformatorske postaje, ki
omogočajo vzdrževanje primernih napetosti za premagovanje razdalj; razdelilne
transformatorske postaje pa predajajo električno energijo do končnih transformatorskih postaj v
neposredni bližini potrošnikov (Razpet, 2001, str. 89-93).
Brez transformacije električne energije na uporabno napetost porabnikov, električna energija
uporabnikom ni dostopna. Vsaka transformacija električne energije v omrežju ustvarja dodatne
izgube, zato so razdelilne transformatorske postaje umeščene v neposredni bližini velikih
potrošnih središč. Visokonapetostne razdelilne transformatorske postaje so grajene na prostem in
uporabljena oprema mora biti prilagojena podnebnim vplivom. V primeru, da je prostora za
umestitev transformatorske postaje na prostem premalo, se uporabljajo transformatorske postaje
v zaprtem prostoru s kabelsko izvedbo dostopa. Poleg transformatorjev so v transformatorskih
postajah nameščene tudi naprave za varovanje opreme43 (na primer odklopniki in ločilniki). Na
transformatorske postaje so umeščeni tudi merilni instrumenti ter prostor za upravljanje z
objektom in vodenje elektroenergetskega sistema. Več operacij kot jih izvaja transformatorska
postaja, več prostora potrebuje (Razpet, 2001).
Zmogljivost transformatorskih postaj je pogoj, da lahko tudi daljnovodne povezave delujejo z
nazivnimi napetostnim in močmi. Daljnovodna povezava, ne glede na njene zmogljivosti, ne
more obratovati na višji napetosti in prenesti več moči kot jo lahko transformatorska postaja
sprejme. V njeni neposredni bližini mora biti dovolj prostora tudi za dovod vodnikov iz
daljnovodov (Razpet, 2001).
Kot smo že izpostavili, so razdelilne transformatorske postaje prenosnega omrežja v Sloveniji
umeščene v bližino največjih potrošnih središč. Iz karte visokonapetostnega prenosnega omrežja
(Priloga 1) tako lahko razberemo, tako kje so lokacije razdelilnih transformatorskih postaj kot
tudi kje so največja središča potrošnje električne energije.
Razdelilne transformatorske postaje so stične točke elektroenergetskega omrežja s potrošnimi
območji in jih med seboj lahko opredelimo (Černe, 1983, str. 51):
- po številu in gostoti,
- po velikosti in obsegu,
- po zmogljivosti in kvaliteti,
- po lokaciji,
- glede na pogoje pod katerimi so te zmogljivosti na razpolago.

Vse naprave, ki služijo posamezni transformaciji električne energije, so umeščene v stikalna polja v območju
razdelilne transformatorske postaje (Razpet, 2001, str. 94).
43
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V slovenskem prenosnem omrežju obstajajo štirje tipi transformatorskih postaj; glede na moč
vgrajenih transformatorjev. Skrbijo za transformacijo prenesene električne energije; in sicer iz
400 kV na 110 kV, iz 400 kV na 220 kV, iz 220 kV na 110 kV in iz 110 kV na 35 kV (Strategija
…, 2015, str. 28).
Najzmogljivejše RTP med njimi so bile v letu 2013 (Strategija …, 2015, str. 28-29):
 RTP Beričevo s transformacijami iz 400 kV na 220 kV (nazivna moč 400 MVA) in iz
220 kV na 110 kV (nazivna moč 2 x 150 MVA);
 RTP Podlog s transformacijami iz 400 kV na 220 kV (nazivna moč 400 MVA) in iz 220
kV na 110 kV (nazivna moč 2 x 150 MVA);
 RTP Divača s transformacijami iz 400 kV na 110 kV (nazivna moč 300 MVA) in iz 220
kV na 110 kV (nazivna moč 2 x 150 MVA);
 RTP Maribor s transformacijo iz 400 kV na 110 kV (nazivna moč 300 MVA);
 RTP Krško s transformacijo iz 400 kV na 110 kV (nazivna moč 300 MVA);
 RTP Cirkovce s transformacijo iz 220 kV na 110 kV (nazivna moč 6 x 50 MVA + 50
MVA rezerve) in
 RTP Kleče s transformacijo iz 220 kV na 110 kV (nazivna moč 2 x 150 MVA).
Obstaja tudi prečni transformator 400/400 kV z močjo 600 MVA, ki skrbi za uravnavanje
obremenitev pretokov proti Italiji v Divači (Strategija …, 2015, str. 29).
Vse naštete predstavljajo osnovna vozlišča slovenskega prenosnega elektroenergetskega
omrežja. Najzmogljivejše RTP prenosnega omrežja v Sloveniji (v 400 in 220-kV omrežju) so
zaradi lege Slovenije ob pomembnejših mednarodnih poteh namenjene usmerjanju predstavljenih
mednarodnih tokov. Njihova lokacija, ki je vezana na bližino potrošnih središč pa omogoča
stabilno regionalno oskrbo z oddajo električne energije v 110-kV omrežje.
Z vidika lokacij so razdelilno transformatorske postaje v Sloveniji vezane na bližino:
- največjih potrošnih središč kot so mesta, kjer je zgoščenih tudi največ gospodarskih
dejavnosti (na primer Ljubljana – RTP Beričevo; Celje – RTP Podlog; Maribor – RTP
Maribor);
- neposrednih odjemalcev in velikih uporabnikov prenosnega omrežja (na primer Tovarna
glinice in aluminija – RTP Cirkovce; Papirnica Radeče – RTP Radeče);
- velikih proizvajalcev električne energije, saj so v njihovi bližini umeščeni veliki
potrošniki in za navezavo do območij velike potrošnje (na primer TEŠ – Gorenje
Velenje; TEŠ – RTP Podlog – Celje in povezave do Ljubljane ter Maribora)
- infrastrukturnih stičišč z navezavo na nekdanje skupno elektroenergetsko omrežje in
prometna križišča (na primer RTP Divača).
Razdelilne transformatorske postaje na 110-kV napetosti skrbijo za izmenjavo električne
energije v regionalnem 110-kV omrežju in predajo le te v srednjenapetostno distribucijsko
omrežje.
8.3.2.1.

Primer umestitve razdelilno transformatorske postaje v prostor

V skladu z odločitvijo, da bomo kot primer umeščanja daljnovodne povezave v prostor
predstavili daljnovod Beričevo–Krško, v nadaljevanju predstavljamo razloge za prostorsko
umestitev RTP Beričevo.
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Leta 1931 je bila za potrebe Ljubljane v omrežje umeščena RTP Črnuče, ki se je povezala z
daljnovodom Črnuče-Velenje. Zaradi utesnjene lokacije na terasi Save pa njena lokacija ni
omogočala širitve prvotno vzpostavljenega 110-kV omrežja, zato se je celotno novo spletišče
umestilo na prostor današnje RTP Kleče, na lokacijo, kjer je v tistem času delovala vodarna kot
velik porabnik električne energije. Uvajanje 220-kV omrežja leta 1968 je okrepilo lokacijo v
Klečah z navezavo v 220-kV omrežje (Elektrifikacija …, 1976; Razvoj elektroenergetike …,
1982).
Z uvajanjem omrežja na napetosti 400-kV pa se je izkazalo, da tudi ta lokacija ne zagotavlja
prostorskih zmogljivosti za vzpostavitev 400-kV daljnovodov. Umestitev ni bila mogoča
predvsem iz urbanističnih in vodnogospodarskih razlogov (zaščiteno območje – črpališče
podtalnice). Razplet vseh novih 400-kV daljnovodov iz Kleč je bil tudi s stališča umestitve
daljnovodov praktično nemogoč, tako je bila leta 1974, v času izgradnje 400-kV omrežja, na
obrobje Ljubljane umeščena RTP Beričevo (Jakl, Kern, Lesjak, 2007, str. 263).
Njena lokacija je bila izbrana na ravnini z dovolj prostora za nadaljnje širjenje ter vključevanje
bodočih daljnovodov vseh napetostnih nivojev v kasnejših fazah dograjevanja. V neposredni
bližini sta bila dva locirana dva velika odjemalca električne energije (Belinka v Šenjakobu in
JUB v Dolu pri Ljubljani) in dve veliki potrošni območji Ljubljana ter potrošniki med
Domžalami in Kamnikom (med njimi več velikih odjemalcev električne energije).

Slika 32: RTP Beričevo
Avtor: Dolores Šebat, 2016.

Leta 1977 je bil v 400-kV napetost kot prvi vključen daljnovod Beričevo-Podlog, nato je
potekalo postopno vključevanje še drugih daljnovodnih povezav: 220-kV daljnovoda Beričevo–
Kleče in Beričevo–Podlog ter 110-kV daljnovodi Beričevo–Kleče, Beričevo-Domžale,
Beričevo–Trbovlje I in II ter Polje in Toplarna (za regionalno oskrbo). Leta 1979 je potekala
druga faza izgradnje za potrebe širitve gradnje 400-kV omrežja. Leta 1983 je bil v obratovanje
vključen še 2 x 400-kV daljnovod Beričevo–Okroglo (za potrebe potrošnikov v Kranju in
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Jesenicah). Leta 1984 je začel obratovati 220/110-kV transformator (za neposredno oskrbo
potrošnih območij iz te RTP), zgrajeno pa je bilo še drugo 110-kV daljnovodno polje Grosuplje.
Po tem so RTP Beričevo ves čas obnavljali in dograjevali; leta 2007 je bila RTP razširjena z
dograditvijo dveh 110-kV polj TE-TOL in Polje II (navezava lokalne proizvodnje in
potrošnikov) ter v letu 2012 Trbovlje III in IV. Že v okviru druge faze gradnje je bilo predvideno
tudi 400-kV polje za povezavo s Krškim, ki je dočakalo realizacijo šele v letu 2013 (Razvoj ...,
1982; Jakl, Kern, Lesjak, 2007, str. 263;Habjan, 2008).
8.3.3. Daljnovodi
Obratovanje prenosnega elektroenergetskega omrežja v Sloveniji temelji na treh napetostnih
nivojih; in sicer 110-kV, 220-kV in 400-kV, pri čemer vsak izmed njih deluje samostojno.
Pri daljnovodih napetosti 220-kV in 400-kV je zakonsko določena širina varovalnega pasu, po
energetskem zakonu iz leta 2014, 40 m od osi daljnovoda. Za 110-kV daljnovode je zakonsko
določena širina varovalnega pasu 15 m, torej zavzemajo 30 m širok pas. V letu 2015 tako 400kV daljnovodi zavzemajo 53,52 km2, 220-kV daljnovodi 26,24 km2, 110-kV daljnovodi pa 55,65
km2 površine ozemlja Republike Slovenije. 110-kV omrežje se je od leta 2000 do 2014
podaljšalo za 98 km in trenutno obsega 1855 km daljnovodov, 400-kV omrežje pa se je v istem
času podaljšalo za 149,17 km in trenutno obsega 669 km daljnovodov (Energetski …, 2014, člen
468; Omrežje, 2015).
V primerjavi z ostalimi infrastrukturnimi omrežji ima elektroenergetsko omrežje pri umeščanju v
prostor prednost v tem, da električna energija lahko potuje v ostrih lomih, torej ne potrebuje
zaobljenih zavojev pri menjavi smeri, in nima težav s premagovanjem višinskih razlik. Pri
umeščanju v prostor ima velik pomen napetost načrtovanega omrežja, saj z višino napetosti
narašča zmogljivost posameznih elementov in naprav, ki mu omogočajo delovanje. Za postavitev
daljnovodnih povezav je pomembna višina najnižje točke vodnika v razponu med stebroma, kar
vpliva na izbor stebrov, po katerih potekajo daljnovodi. Daljnovodni stebri predvsem s svojimi
temelji vplivajo na končno porabo površin, kar je zelo pomembno v primeru, ko daljnovodi
potekajo čez kmetijska zemljišča. V kolikor so stebri visoki, je razdalja med njimi lahko daljša,
če je daljnovod umeščen na nižje stebre, pa je za potrebe vzdrževanja višine vodnikov potrebno
postaviti stebre na krajši razdalji. Z višanjem napetosti električne energije se povečuje tudi
potrebna razdalja med posameznimi vodniki (trije), kar vpliva ali na višino stebrov (vertikalna
razdalja med vodniki) ali pa na širino (vodoravna razdalja med vodniki). Za potrebe večje
zmogljivosti za prenos električne energije se lahko umesti dva napajalna voda (torej 6 vodnikov)
na isti liniji stebrov, kar vpliva na vse zgornje parametre pri uporabi prostora (velikost stebrov,
širina varovalnega pasu in drugo). Pri načrtovanju omrežja se vedno išče kompromis med
najnižjimi stroški in dejavniki zanesljivosti ter prostorom, ki je na voljo (Hayes, 2014).
Umeščanje prosto zračnih daljnovodov je odvisno od izbora vodnikov, po katerih se prenaša
električna energija. Vodi najvišje napetosti prenašajo vsako fazo posebej, torej po treh podvodnikih. Ko so vodniki visokonapetostnih omrežij pod obremenitvijo, vplivajo na okolje v
njihovi bližini. Prihaja lahko do praznitve vodnika (korona), ko iz njega uhajajo elektroni, kar
povzroča hrup, razbija molekule zraka, povzroča radijske emisije, povečuje izgube ter proizvaja
manjše količine ozona in dušikovih oksidov. Vplivi so najbolj očitni v vlažnem vremenu (Hayes,
2014).
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Prenos električne energije se lahko vrši tudi po kabelskih omrežjih, ki jih uporabljamo tam, kjer
prostor ne omogoča prosto zračne izvedbe. Zaradi višjih stroškov tovrstne izvedbe se takšne
postavitve uporabljajo predvsem v naseljih, zaradi varnosti in estetskega videza. Kable se polaga
v zemljo (direktno, v kanale, tunele, jaške), vodo ali pa so napeti na drogove po zraku.
Preglednost podzemnih vodov se z uporabo tehnologij izboljšuje, vendar so težje dostopni, zato
je težje tudi odkrivanje ter odpravljanje napak na njih. V urbanih okoljih z močno koncentrirano
porabo (velika ploskovna gostota obremenitve) se uporabljajo posebni kabli za najvišje nazivne
napetosti. V središča mest namreč ne moremo voditi prosto niti zračnih vodov visoke napetosti
niti nizko napetostnih oziroma srednje napetostnih kablov, saj bi izgube v tem primeru preveč
narasle (Razpet, 2001).
Z razvojem tehnologij se je za potrebe prenosov električne energije ponovno pričelo uporabljati
enosmerne vode, saj ti zavzamejo manj prostora (2 vodnika), vendar zaradi širšega električnega
polja povzročajo večje negativne vplive na okolico. Uporabljeni so v omrežjih najvišjih
napetosti, kjer služijo predvsem za prehod med posameznimi zaprtimi sistemi, saj omogočajo, da
povezanih sistemov ni potrebno sinhronizirati (Hayes, 2014).
Za varnost obratovanja elektroenergetskih omrežij je pomembna njihova oblika. Pogojena je s
številom napajalnih točk (izvorov napetosti) in načinom medsebojne povezave delov omrežja
(Slika 33). Žarkasta ali radialna omrežja so v uporabi v nizkonapetostnih omrežjih,
visokonapetostna omrežja pa morajo biti iz razlogov vzdrževanja napajanja večjega števila
potrošnikov zaprta ali zankasta. Prednost zankastih omrežij je v tem, da ob kakršni koli napaki
obstaja nadomestna pot iz druge napajalne točke omrežja, hkrati pa s porazdelitvijo moči
(dvostransko napajani vodi) zmanjšuje padce napetosti in s tem tudi izgube pri prenosu, kar
omogoča boljši izkoristek vodnikov (Razpet, 2001).
T

T

T

T
T
Radialno omrežje

Zaprto zankasto omrežje

Slika 33: Obliki omrežij
Vir: Razpet A., 2001, str. 12.

8.3.3.1.

Elektroenergetski infrastrukturni koridorji v Sloveniji

Koridorji prenosnega elektroenergetskega omrežja so zaradi navezanosti na preteklo
infrastrukturo pogojeni z njenim razvojem. Daljnovodi imajo ob primernem vzdrževanju in
posodabljanju dolgo življenjsko dobo, do sto let, medtem ko naj bi oprema (stikala,
transformatorji, elektronska oprema in kabli) zdržala do 50 let (Strategija razvoja ..., 2015, str.
29). Navezanost na prostor je tako velika; ko je daljnovod umeščen v prostor, v veliki meri
postane trajen element pokrajine (Černe, 1983, str. 43).
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Preglednica 17: Starost daljnovodov po napetostnih nivojih v letu 2013
DALJNOVOD*

Starost (leta)
0-10

11-20

Napetostni nivo
110 kV

21-30

31-40

41<

Skupaj

325

699

1846

20

308

328

Dolžina (km)
217

302

303

220 kV
400 kV

160

Skupaj

377

302

111

398

414

743

669
1007

2843

* Vsi sistemi so obravnavani ločeno.
Vir: Strategija razvoja ...., 2015, str. 28.

Trajna umeščenost v pokrajino je ustvarila elektroenergetske koridorje, ki so se razvili v smeri
glavnih prometnih poti (ceste, železnice) ter se navezali na glavna prometna križišča, ki so imela
tudi najbolj ugodno lego za razvoj gospodarskih dejavnosti.
Elektroenergetski infrastrukturni koridorji so se razvili z namenom oskrbe potrošnih središč. V
Sloveniji osnovo elektroenergetske infrastrukture tvori elektroenergetski križ, ki ima vozlišče v
največjem potrošnem središču, Ljubljani. Elektroenergetski križ se je razvil od velikih
proizvajalcev na vzhodu (SV, JV) države do središč potrošnje v centru in na zahodu države.
Glavni dve osi sta močno navezani na smeri prometne infrastrukture in na umeščenost velikih
potrošnikov z neposrednimi odjemalci na čelu, ki jim čim krajša povezava do transformatorskih
postaj v prenosnem omrežju zagotavlja varno obratovanje.
Zgodovinski razvoj elektroenergetskih koridorjev je bil močno navezan na rast zmogljivosti
povezav iz srednjenapetostnih v visokonapetostna in tako so se vzpostavile oporne točk
elektroenergetskega omrežja. Že razvito omrežje pa danes izkazuje, da vzpostavljeno omrežje
deluje hierarhično navzdol od vzpostavljenih vozlišč do potrošnih območij na regionalni ravni.
110-kV omrežja se prilagajajo predvsem prostorskim vzorcem; na svoji poti predvsem zbirajo
električno energijo manjših sistemskih proizvajalcev in energijo iz razpršene proizvodnje, hkrati
pa so zavoljo vzdrževanja razmer v sistemu vpeta v ključna vozlišča prenosnega
elektroenergetskega omrežja. Ker so prav 110-kV omrežja tista, ki skrbijo za dejansko oddajo
električne energije porabnikom, se prav v njihovi prostorski umestitvi najbolj odražajo potrebe
po električni energiji v prostoru.
Pomemben dejavnik je zgodovinski razvoj v času Jugoslavije, kjer je bila Slovenija povezana v
takratni enotni elektroenergetski sistem; preko povezav v 220-kV omrežje v šestdesetih letih in v
400-kV omrežje v sedemdesetih letih. Na ozemlju Slovenije je 220-kV omrežje je potekalo od
severovzhoda proti Ljubljani, nato pa se je vzpostavila 400-kV povezava, ki je potekala od
jugovzhoda ob hrvaški meji v smeri proti Mariboru, s stikališčem v Mihovcih z navezavo na
Podlog, Ljubljano in Divačo in s mednarodno navezavo povezavo na Hrvaško in v Italijo.
Navezava na Avstrijo je bila na tem napetostnem nivoju izvedena v letu 1992 do RTP
Kainachtal.
Daljnovod Maribor–Kainachtal je bil prvi izmed najvišje napetostnih daljnovodov, ki je pri
umeščanju v prostor upošteval določila umeščanja v območja varovane narave, kot so bila
določena v zakonodaji iz leta 1984. Po današnji zakonodaji se infrastrukturnih vodov v območja
varovanja narave ne sme umestiti oziroma se jih lahko umesti le v primeru, če je infrastruktura v
prostoru že vzpostavljena oziroma je njen vpliv manjši od tistega, ki se predvideva za
zavarovana območja. Tako se je na primer planirana trasa daljnovoda Cirkovce–Pince v celoti
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odmaknila iz območja Natura 2000 (Majkič, 2011, str. 68). Kot pravi Kosec (2012, cv: Bahun,
2012, str. 28), se po današnjih ocenah v območja varovane narave uvršča kar 42 % slovenskega
ozemlja. Umikanje tras iz teh območij dodatno podaljša postopke umeščanja elektroenergetske
infrastrukture v prostor, saj se mora ta hkrati umikati tudi poseljenim območjem. Načrtovani
daljnovod Cirkovce-Pince je izrazit odraz, kako dolgotrajno je umeščanje visokonapetostnih
daljnovodnih povezav v prostor v Sloveniji. Kot pravi Kosec (2012, cv: Janjić, Habjan, 2012, str.
5) je ta daljnovod celo rekorder v Evropi po dolgotrajnosti umeščanja v prostor. V letu 2016 se je
ob vsem še izkazalo, da del trase poteka (2 kilometra) poteka po ozemlju, ki je predmet arbitraže
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (Mervar, 2016; cv: Koren, 2016), kar bo
postopke le še podaljšalo.

Slika 34: Izogibanje trase daljnovoda zavarovanim območjem na trasi daljnovoda CirkovcePince
Vir: Eles, cv: Majkić, str. 68.

a) Smer severovzhod - jugozahod
Os v smeri severovzhod–jugozahod se je najprej razvila na 110-kV napetostnem nivoju, za
potrebe notranjih povezav. Kasneje se je vzporedno razvilo še 220-kV omrežje, ki se je navezalo
na lokacijo neposrednega odjemalca v Kidričevem in RTP Cirkovce, ter do Podloga odprlo
vzporeden koridor.
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Razvoj koridorja je povezan s težnjo po povezovanju glavnih proizvajalcev električne energije
(Dravskih elektrarn in Termoelektrarne Šoštanj) in potrošnih središč v osrednji in zahodni
Sloveniji. Ob izgradnji 400-kV omrežja je tudi Maribor, ki je bil od nekdaj navezan predvsem na
električno energijo iz Dravskih elektrarn, dobil povezavo z NEK in prešel na 400-kV napetostni
nivo z mednarodno povezavo do Kainachtala (A).
Koridor Kainachtal (A)–Maribor–Cirkovce–Podlog–Ljubljana–Divača je, kot smo že izpostavili,
poleg zadovoljevanja notranjih potreb gospodarstva in gospodinjstev v veliki meri namenjen
mednarodnim povezavam.
V Cirkovcah je z odcepom proti Žerjavincu (HR) navezava na Hrvaško, v Podlogu pa je z
odcepom proti Na Selu (Obersielach) navezava na Avstrijo. V Divači sta odcepa proti hrvaški
Istri z navezavo na Melino in Pehlin ter proti severni Italiji s povezavama na Sredipolje in
Padriče.
Omenjeni koridor sledi naravnim danostim in se umešča predvsem na ravnine, na njihove robove
in čez gričevja. Izogibanje velikim reliefnim oviram je izrazito predvsem v primeru daljnovodne
povezave z Avstrijo (Podlog – Na Selu), ki sledi najnižjemu naravnemu prelazu na tem območju.
Daljnovod Divača – Sredipolje je bil zaradi gostote poselitve in gostote infrastrukturnih naprav
na Tržaškem usmerjen čez Kras, kjer je ne nazadnje primernejša tudi podlaga za umeščanje
stebrov in je zato izvedba temeljenja stebrov cenejša (Jakl, Kern, Lesjak, 2007).
Največja težava, s katero se sooča koridor na osi SV–JZ, je pomanjkanje razpoložljivega
prostora za infrastrukturno nadgradnjo. Za potrebe nadaljnje krepitve infrastrukture v koridorju
je bil v preteklosti s strani države rezerviran prostor, ki pa je bil pogosto uporabljen v druge
namene. Tako se morajo nadaljnji infrastrukturni projekti pri umeščanju v prostor prilagajati in
iskati nove rešitve (Kregar, 2010, cv: Majkič str. 38).

Slika 35: Skupni koridor daljnovodov v Tacnu
Avtor: Dolores Šebat, 2016.
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Kako lahko zasičenost prostora z gradnjo vpliva na potek trase daljnovoda, nam kaže 400-kV
daljnovod Maribor–Cirkovce, ki se je moral zaradi zasičenosti prostora v urbanih predmestjih
Maribora, v industrijski coni ob mariborskem letališču in poslovni coni v okolici Kidričevega
izvesti v dvosistemski izvedbi (Jakl, Kern, Lesjak, 2007). Verjetno prav zaradi tega razloga 400kV koridor med Mariborom in Podlogom ni sledil najkrajši možni izvedbi, ki bi potekala
vzporedno s 110-kV koridorjem. Dvosistemska izvedba daljnovoda Maribor–Cirkovce s stališča
izrabe prostora ni sporna, pomisleki pa se porajajo iz varnostnih razlogov (povezava pokriva dve
smeri, ki tako tvorita tudi medsebojno varovalno zanko) in z vidika izgub v omrežju. V primeru
izpada električne energije na tem odseku bi bile prekinjene vse povezave na tej napetosti proti
Avstriji.
Kakšne so alternativne možnosti za reševanje večjega števila težav pri umeščanju v prostor,
lahko vidimo na primeru prijavljenega slovensko-italijanskega projekta, ki predvideva
enosmerno kabelsko povezavo Beričevo–Divača–Salgareda (IT) z napetostjo od 300-kV do 500kV (Enosmerna …, 2016). Povezava z interkonekcijskim vodom se namreč lahko v večji meri
izogne problemom umeščanja v prostor, ne nazadnje pa tudi dolgotrajnemu dogovarjanju z
različnimi lastniki zemljišč na načrtovani trasi, če je kablovod speljan ob trasah avtocest in
železnice, kjer je lastnik običajno eden. Kljub omenjenim prednostim izvedbe s kablovodi, ta
zaradi visokih stroškov ni široko prisotna, zato je tovrstna investicija smotrna le v komercialni
izvedbi. Komercialno je bila zasnovana tudi kabelska povezava Beričevo–Salgareda, ki je
predvidevala 80 % izkoristek v komercialne namene, s čimer bi se investitorju povrnili stroški
izgradnje (Omahen, 2003, str. 6).
Najbolj kritične točke v infrastrukturnih koridorjev so vidika zagotavljanja varnosti na območjih
razdelilnih transformatorskih postaj, kjer se vse daljnovodne povezave združijo v splet. Relief in
ostala infrastruktura v prostoru pa vplivata tudi na vzporedno vodenje daljnovodov, kar je na osi
SV–JZ izrazito predvsem na odseku Podlog–Beričevo. Za regionalno oskrbo na tem odseku
skrbijo povezave v 110-kV omrežju v smeri Podlog–Laško–Trbovlje–Beričevo.
Povezavi Beričevo–Divača in Kleče–Divača sta izrazit primer izpostavljenosti povezav
podnebnim dejavnikom. Prisotna sta dva vpliva; in sicer močna vetrovna obremenitev ob pojavu
burje in možnost pojava oledenitev na vodnikih, saj sta umeščena na rob območja, na katerem se
vsakoletno pojavlja žled (Čuhalev, 2003).
b) Smer jugovzhod–severozahod
V smeri jugovzhod–severozahod koridor sledi povezavi Zagreb (Hr)–Krško–Ljubljana–Kranj–
Jesenice. Za razliko od ostalih v tem koridorju ni izvedena elektroenergetska povezava z Avstrijo
pri Jesenicah, kar lahko pripišemo pomanjkanju virov električne energije na tem območju in
reliefni oviri na poti do Avstrije.
Ta koridor je v 400-kV omrežju dolgo ostajal nezaključen in brez neposredne povezave med
največjim proizvajalcem električne energije in največjim potrošnim središčem. Potekal je
predvsem na regionalni ravni po dolini srednje Save in od Trbovelj proti Domžalam in Ljubljani,
z vzporedno zanko Brestanica–Novo Mesto –Kočevje–Beričevo.
Najbolj izrazit skupen elektroenergetski koridor v Sloveniji poteka od Ljubljane proti Kranju, ki
se jim pri HE Mavčiče do Kranja priključi tudi 400-kV daljnovod in se s 110-kV daljnovodnimi
povezavami nadaljuje naprej v smeri Jesenic.
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c) Smer Krško–Maribor
Koridor predstavlja povezovalno os med obema krakoma slovenskega elektroenergetskega križa.
Infrastrukturni koridor, ki v 400-kV izvedbi poteka od Krškega proti Mariboru in naprej proti
Avstriji, od Rogaške Slatine dalje poteka tudi v skupnem koridorju s 110-kV daljnovodom
Rogaška Slatina–RTP Cirkovce. V tej smeri je elektroenergetska povezava vzpostavljena po
slovenskem ozemlju, za razliko od prometnih povezav oziroma natančneje cestne povezave, ki
poteka po hrvaškem ozemlju. Do vključitve daljnovoda Beričevo–Krško v elektroenergetski
sistem je ta smer predstavljala edino pot električne energije iz NEK do Ljubljane; slednje namreč
niso navezali na kasneje ukinjeno regionalno povezavo Brestanica–Laško–Podlog–Ljubljana, saj
so NEK želeli povezati v mednarodno omrežje.
d) Regionalne povezave
Visokonapetostna omrežja na 110-kV napetosti so regionalni infrastrukturni koridorji in so
namenjeni predvsem regionalni oskrbi z električno energijo. Stremijo k vzpostavljanju n-1
varnostnega kriterija, da bi lahko zagotovili ustrezne obratovalne razmere v omrežju in zadostno
oskrbo z električno energijo. Pomembni so predvsem z vidika oskrbovanja regionalnih središč in
krajev s posameznimi velikimi potrošniki (na primer Sladki vrh – Paloma).
Regionalni infrastrukturni koridorji ustvarjajo medsebojne zanke, ki so povezane z osrednjimi
vozlišči slovenskega prenosnega elektroenergetskega omrežja. Najbolj izrazite zančne povezave
so: pomurska zanka Maribor–Radenci–Murska Sobota–Ljutomer–Ormož–Cirkovce–Maribor,
Maribor–Dravska dolina–Šoštanj–Podlog–Rogaška Slatina–Cirkovce–Maribor z vmesno
povezavo Maribor–Celje, že omenjene 110-kV povezave med Krško kotlino in Ljubljano ter
severnoprimorska zanka Ajdovščina–Nova Gorica–Tolmin–Cerkno–Idrija–Ajdovščina.
Ta omrežja se soočajo s precejšnjimi obratovalnimi problemi. Tako kot velja za ostalo prometno
infrastrukturo ima lahko tudi preobremenitev elektroenergetskega omrežja, do katere lahko
pripelje nezadostna razvitost omrežja, negativne socialno-ekonomske učinke. Za predstavo,
kakšen vpliv ima lahko pomanjkljivo razvita infrastruktura na družbo torej predvsem na
gospodarstvo (kot lokacijski dejavnik), izpostavljamo nekatera izmed njih.
Na primer omrežje Severne Primorske je v celoti navezano na Divačo. Umestitev ČHE Avče v
omrežje predstavlja motnjo v času njenih vklopov. Reševanje tovrstnih težav poteka z
umestitvijo vzporedne poti iz Divače do Nove Gorice, ki bi z vzpostavitvijo zančne konfiguracije
omrežja omogočila boljše obratovalne razmere. Že dolga leta predvidena povezava nezaključena
pri Renčah pa ovirajo pa zapletejo administrativne ovire (z dolgimi postopki in pogosto menjavo
zakonodaje (Kosec, 2012; cv: Bahun, 2012)) in moč posameznih civilnih iniciativ. Na tem
odseku je to civilna iniciativa Renče, ki s svojimi zahtevami zavira zaključitev izgradnje trase.
Posledično se v omrežju Zgornjega Posočja nadalje pojavljajo nihanja napetosti, kar predstavlja
problem za uporabnike, ki v svojih proizvodnih procesih uporabljajo novejše tehnologije.
Zahteven uporabnik na prenosnem omrežju nehote vpliva na nihanje napetosti, premalo razvito
infrastrukturno omrežje proti Bovcu pa tovrstne napake prenaša do uporabnikov. Znotraj
današnjih predelovalnih dejavnosti je mnogo občutljivih uporabnikov, pri katerih lahko nihanje
napetosti povzroči izpad cele serije izdelkov. V kolikor infrastruktura ne bo podprla takšnih
uporabnikov, se lahko zgodi tudi zaprtje podjetij, kar bi že za tako obrobno zaposlitveno središče
prineslo nove družbene probleme v prostoru (Odgovor …, 2016, Lešnik, Batistuta, Koren, 2016).
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Podobne razmere so tudi v Črnomlju, kjer bi bilo potrebno zagotoviti varnost dobave električne
energije z zanko do Kočevja, in v Mežici, kjer tovarna akumulatorjev zaradi omejenosti dobave
zadostne moči električne energije ne more izvesti potrebne širitve dejavnosti zaradi pomanjkanja
moči in iz teh razlogov tudi uvaja večizmensko delo (Neubauer, Držaj, 2016; Lešnik, Batistuta,
Koren, 2016).
8.3.3.2.

Umeščanje daljnovoda v prostor na primeru daljnovoda Beričevo–Krško

Daljnovod Beričevo–Krško je izrazito prenosne narave. S svojimi dimenzijami daljnovod
neposredno vpliva na prostor, hkrati pa se njegov vpliv na prostor izkazuje tudi posredno; skozi
njegovo vlogo v slovenskem prenosnem omrežju.
Pomen obravnavanega infrastrukturnega koridorja tako za slovenski elektroenergetski sistem kot
družbo je razviden že iz samega namena projekta. Po razpadu Jugoslavije je 400-kV prenosno
omrežje v Sloveniji ostalo brez notranje varovalne elektroenergetske zanke. Izpad katerega koli
daljnovoda tega napetostnega nivoja bi lahko povzročil nestabilnost v delovanju slovenskega
prenosnega omrežja (Nov daljnovod Beričevo–Krško, 2011). Daljnovod, ki je bil načrtovan že
vse od začetkov gradnje jugoslovanske 400-kV zanke, je omogočil prenos električne energije po
najkrajši prenosni poti, od največjega proizvajalca električne energije Jedrske elektrarne Krško v
osrednji in zahodni del Slovenije, kjer je poraba električne energije največja. S tehničnotehnološkega vidika je omogočil povezanost vseh centrov proizvodnje in porabe električne
energije v Sloveniji, kar v prenosnem elektroenergetskem omrežju povečuje varnost in
zanesljivost delovanja tako prenosnega omrežja kot celotnega elektroenergetskega sistema.
Poleg tega krajša prenosna pot bistveno zmanjšuje tudi izgube v prenosu. Trasa omogoča tudi
dodatno povezavo s Hrvaško (Daljnovod 2x400 kV Beričevo–Krško, 2016).
Daljnovodna povezava Beričevo–Krško teče v enaki smeri kot avtocestna povezava iz Zagreba
preko Novega mesta proti Ljubljani. Ker pa lahko daljnovodna infrastruktura, za razliko od
avtocestne, ki se drži ravninskega sveta z najkrajšimi možnimi preboji s pomočjo predorov in
viaduktov, teče po pobočjih, je trasa daljnovoda speljana po najkrajši možni poti in je
odmaknjena od ostalih infrastruktur. Relief v tem predelu je hribovito območje med dolino reke
Save, kjer prostora za tako velik infrastrukturni objekt ni, nakloni pobočij so za umestitev nad
dolino preveliki in infrastrukturna opremljenost prostora je gosta. Tako trasa sledi slemenom
hribovja med dolino Save in traso avtoceste do Novega mesta.
Kot izpostavlja sistemski operater prenosnega omrežja so dolgotrajni postopki pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja predvsem posledica pogostega spreminjanja zakonodaje, zapletenih in
neusklajenih postopkov, neurejenih lastniških razmer v zemljiški knjigi in izvajanja javnih
naročil (Načrt razvoja ..., 2015, str. 90).
Vplivi politično-administrativnih dejavnikov na izgradnjo daljnovodne povezave Beričevo–
Krško se izkazujejo že v postopku za izdelavo državnega lokacijskega načrta. Predlog je leta
1998 pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo. Ob uveljavitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev iz leta 2001 je projekt prešel
v pristojnost Ministrstva za okolje, prostor in energijo. Ko so že bile izdelane primerjalne študije,
pridobljene smernice in predlog najustreznejše variante, se je leta 2003 spremenila zakonodaja.
Tako se je postopek nadaljeval po Zakonu o urejanju prostora iz leta 2002 (z dopolnitvami v letu
2002 in 2003). Leta 2007 je bil uveden Zakon o prostorskem načrtovanju, leta 2010 pa Zakon o
umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (s spremembami in dopolnitvami v
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letu 2012). Tako so se v času od prvotnega predloga Ministrstva za gospodarstvo do leta 2013,
ko je bil daljnovod dokončan, spreminjali vsi ključni zakoni, ki vplivajo na umeščanje tovrstnih
objektov v prostor. Čeprav naj bi Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v
prostor dokončno razrešil težave, ki jih imajo pripravljavci tovrstnih projektov, pa že ob branju
zakona postane jasno, da vzpostavlja nove dileme; pristojnosti predaja posameznim državnim
organom, kar posledično pomeni zahtevnejšo koordinacijo med njimi. Ta problem izpostavljajo
tudi elektroenergetiki, predstavniki ministrstev in strokovnjaki s področja urejanja krajine
(Janjić, Habjan, 2012).
Državni lokacijski načrt za daljnovod Krško–Beričevo je bil zasnovan v skladu s Strategijo
prostorskega razvoja republike Slovenije iz leta 2004 in Uredbo o prostorskem redu iz istega
leta. Z Zakonom o Uredbi o državnem lokacijskem načrtu iz leta 2006 je država določila
ureditveno območje, zasnovo projektnih rešitev daljnovoda, zasnovo projektnih rešitev za
urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje, zasnove projektnih rešitev za križanja z
infrastrukturo, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave in kulturne dediščine ter
trajnostne rabe naravnih dobrin, postopnost izvedbe ter obveznosti investitorja in izvajalcev
(Uredba …, 2006). Vse navedene ureditve predstavljajo, kolikšen je neposreden vpliv
daljnovoda na količino uporabljenega prostora.

Slika 36: Trasa daljnovoda Beričevo-Krško
Vir: Državni …, 2005, Beričevo-Krško grafika.

Trasa daljnovoda poteka preko 3060 parcel v lasti 1715 lastnikov iz 35 katastrskih občin v
sledečih devetih občinah: Dol pri Ljubljani (2,3 km trase), Mestna občina Ljubljana (9,5 km
trase), Šmartno pri Litiji (17,1 km trase), Litija (8,5 km trase), Šentrupert (10,2 km trase),
Mokronog-Trebelno (0,5 km trase), Sevnica (12,6 km trase), Škocjan (6 km trase) in Krško (13,2
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km trase). V občini Ivančna Gorica poteka le dostopna pot do stojnega mesta daljnovodnega
stebra (Uredba …, 2006).
Postopke umeščanja v prostor podaljšuje tudi pridobivanje služnostnih pravic ali zgolj soglasij
lastnikov zemljišč za prečenje, kar je, kot izpostavljajo vsa distribucijska podjetja in sistemski
operater, v Sloveniji dolgotrajen postopek. Pogosto so se pripravljavci primorani prilagoditi
situaciji in izbrati rešitev, ki tehnično ni najbolj optimalna (Janjić, Habjan, Bahun, 2012).
Preglednica 18: Ključni podatki o daljnovodu 2x400 kV Beričevo-Krško
Napetost

2x400 kV

Dolžina trase

80,43 km

Število stebrov

227 (149 nosilnih in 78 napenjalnih)

Tipi stebrov

dvosistemski, iz jeklene predalčne in pocinkane konstrukcije z
obliko glave : "SOD"

Velikost temeljev

od 2x2.5 m do 9x3,5 m

Višina stebrov

od 59,76 m do 63,70 m

Teren

pretežno hribovit, 70 % gozda, ostalo njive, travniki, vinogradi

Koridor daljnovoda

2x25 metrov od osi daljnovoda, zaradi tehničnih zahtev na posameznih
odsekih tudi izven teh meja (do 2x40 m)

Predračunska
vrednost

63,5 milijonov evrov, projekt je sofinanciran iz sredstev TEN-E Evropske
komisije

Vir: Daljnovod Beričevo – Krško, 2016.

Daljnovod je v celoti izveden kot nadzemni vod. Pri umeščanju v prostor se je sledilo določbam,
ki so bile navedene v Uredbi o državnem lokacijskem načrtu iz leta 2006 in jih navajamo v
nadaljevanju.
Daljnovod ima neposredni vpliv na prostor predvsem z elektromagnetnim sevanjem in stebri, ki
služijo povezavi. V uredbi je opredeljeno, da so stebri vpeti na štiri betonske temelje, ki stojijo v
vogalih kvadratne površine 15 x 15 m, in se jih zakriva tako, da je vidnost temeljev in objekta
čim manjša; kjer je to mogoče, se po izvedbi del med temelje in na njihov zunanji rob zasadi
lokalno grmičevje, ki se smiselno navezuje na lokalno okolje. Varovalni pasovi daljnovoda so
bili določeni na 50 m in v določenih odsekih 80 m, torej 25 m in 40 m od osi daljnovoda.
Že ob pripravi dokumentacije za lokacijski načrt je bila obravnavana tudi problematika
neposrednega vpliva trase daljnovoda na naselja in posamezne objekte. Čeprav naj bi daljnovodi
zaradi optimalnosti povezav potekali v čim krajši možni izvedbi, se je v skladu s pravili
izogibanja poseljenim območjem, prilagajanja že vzpostavljenemu stanju in ne nazadnje tudi v
izogib posameznim sodnim sporom, načrtovana trasa daljnovoda med letoma 1998 in 2005
podaljšala za 4,6 km, število lomov trase pa se je iz prvotno predvidenih 28 povečalo na 69. V
času načrtovanja projekta je bilo predvideno, da bo daljnovod potekal z zakonsko določenim
odmikom (do 50 m) mimo 64 objektov, po usklajevanjih pa se je na tej razdalji približal samo še
5 objektom. Podobno se je zmanjšalo tudi število objektov, ki so od daljnovoda oddaljeni od 50
– 100 m, ki se je iz začetnih 112 objektov zmanjšalo na 55 objektov, ter tistih, ki so od
daljnovoda oddaljeni od 100 – 200 m, ki se je iz začetnih 264 objektov zmanjšalo na 172
objektov (Kregar, Zemljarič, 2007, preglednica str. 55).
Zaradi izogibanja poseljenim območjem se je trasa daljnovoda za 10 km podaljšala po gozdu, kar
je povečalo delež poteka trase po gozdu na 70 %, posledično pa povečalo tudi vpliv daljnovoda
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na rastlinstvo. Poseke gozdnih površin se je izvajalo selektivno do zahtevane varnostne višine,
odmike od vodnikov daljnovoda pa se je urejalo na tri načine glede na reliefne razmere:
- na ravninah, pobočjih z naklonom do 15º in slemenih hribov se gozd poseka in ohrani
grmičevje;
- na pobočjih z naklonom nad 30º se gozd poseka; in sicer s povečanjem varnostnega pasu
po pobočju navzgor za dodatnih 5 m za omejitev kota padanja drevesa;
- na pobočjih z nakloni med 15º in 30º se gozd poseka na večjem delu površine, pri čemer
se upoštevajo krajinske ureditve, ki veljajo za poseljeni prostor in bivališča; po postavitvi
stebra se površine med temelji sanirajo in izpostavljene stebre se obsadi, če to ne ovira
dostopa do njih.
Uredba opredeljuje, naj bodo stebri daljnovoda umeščeni tako, da je vidnost objekta zmanjšana,
posegi v gozd naj bodo minimalni, novo nastali gozdni rob pa naj se po zaključenih delih zaščiti
z načrtovanimi dodatnimi zasaditvami za oblikovanje gozdnega roba ali s postopnim dvigom
vegetacije proti robovom poseke. Za ponovne zasaditve se mora uporabljati avtohtono rastje.
Pri opisu trase uredba izpostavlja dela trase, ki potekata v skupnem koridorju z ostalo
elektroenergetsko visokonapetostno infrastrukturo. Od začetne točke daljnovoda, to je
daljnovodnih portalov RTP Beričevo, poteka trasa na jugozahod proti Podgradu vzporedno z
daljnovodom 400 kV Beričevo–Divača in daljnovodom 110 kV Beričevo–Grosuplje–Kočevje,
ob vključevanju v RTP Krško pa poteka vzporedno z obstoječim daljnovodom 2 × 110 kV
Krško–Hudo (Uredba …, 2006, 6. člen).

Slika 37: Vključitev daljnovodnih povezav v RTP Beričevo v smeri proti Podgradu
Avtor: Dolores Šebat, 2016.
Pri umeščanju v prostor vzporedni koridorji zavzemajo širši pas prostora, pri čemer varnostna
razdalja med najbližjima vodnikoma visokonapetostnih daljnovodov ne sme biti manjša od 3,0
m. Če se daljnovod križa z drugimi visokonapetostnimi vodi, pa višina najbližjih vodnikov ne
sme biti manjša od 4,5 m. Daljnovod Beričevo–Krško se poleg navedenih vzporednih povezav
križa z 2 × 110 kV daljnovodoma Beričevo–Trbovlje in Beričevo–Domžale–Kleče na
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Ljubljanskem polju ter s 110 kV daljnovodoma Brestanica–Novo mesto in Brestanica–Krško na
Krškem polju. Preči tudi 51 nizkonapetostnih daljnovodov in pokablitev.
Pravila pri umeščanju v prostor so vzpostavljena tudi za vsakršna križanja z ostalo infrastrukturo
v prostoru, na katero elektroenergetski objekt lahko vpliva.
Združevanje energetskih koridorjev s plinovodnim omrežjem je zaradi negativnih medsebojnih
vplivov mogoče samo na krajše razdalje. Pri tovrstnih križanjih se upošteva naslednje kriterije:
varnostna višina za naselje, ki ne sme biti manjša od 9 m, vod mora biti izolacijsko ojačen, kot
križanja ne sme biti manjši od 30°, stebri pa morajo biti najmanj 10 m odmaknjeni od
kovinskega dela cevovoda. Trasa daljnovoda Beričevo–Krško preči magistralni visokotlačni
plinovod M4 Krško–Novo Mesto.
Enaka varnostna višina velja za prečenje daljnovoda čez vodovodne in kanalizacijske povezave.
Daljnovod Beričevo–Krško na svoji trasi preči 21 vodovodov, med drugim magistralna
vodovoda črpališče gozd Reka–Litija in črpališče–Krško, in 20 kanalizacijskih vodov.
Usmeritve za križanje s cestno infrastrukturo se razlikujejo glede na kategorijo ceste. Tako je pri
prečenju regionalnih in državnih cest, ki jih daljnovod Beričevo–Krško preči na 10 mestih,
minimalna varnostna višina spodnjega vodnika od cestišča najmanj 9 m, oddaljenost katerega
koli stebra ali zunanjega roba cestišča pa najmanj 10 m. Pri prečenju lokalnih cest in javnih poti,
ki jih daljnovod Beričevo–Krško preči 80, pa varnostna razdalja ne sme biti manjša od 8 m, od
roba cestišča pa mora biti daljnovod oddaljen najmanj 7 m.
Trasa na svoji poti preči tudi železniške proge: E 70–Ljubljana–Zidani Most (dvotirna),
industrijsko progo Tržišče–Krmelj (ukinjena in demontirana) in regionalno progo št. 81 Sevnica–
Trebnje. V tovrstnih primerih veljajo naslednji kriteriji: varnostna višina med zgornjo tirnico in
spodnjim vodnikom daljnovoda ne sme biti manjša od 14 m, pri čemer so pogoji enaki ne glede
na to ali so elektroenergetski vodi speljani nad postajnimi peroni, razkladalnimi rampami ali
drugimi razkladalnimi površinami; minimalna vodoravna oddaljenost katerega koli dela stebra
od najbližje tirnice znaša 12,0 m; kót križanja pa ne sme biti manjši od 45°.
Pri križanjih s telekomunikacijskimi vodi se telekomunikacijsko omrežje bodisi prestavi ali
zaščiti, kar je strošek investitorja. V kolikor prestavitev ni mogoča, umeščanje določajo naslednji
kriteriji: izolacija vodnikov mora biti mehansko ojačena; kót križanja praviloma ne sme biti
manjši od 45°; varnostna višina ne sme biti manjša od 5,5 m; na mestih približevanja mora biti
vodoravna oddaljenost med vodniki za 3 m višja od višjega stebra oziroma manjša v primeru, če
je vod električno in mehansko ojačen. Pri srečevanjih s telekomunikacijskimi kabli, ki so
položeni v zemljo, morajo biti stebri od telekomunikacijskih kablov oddaljeni najmanj 25 m.
Vodoravna oddaljenost skrajnega vodnika daljnovoda od stebra telekomunikacijskega voda ne
sme biti manjša od 7,0 m, pri čimer tega pogoja ni treba izpolniti v primeru, če višinska razlika
znaša najmanj 12,0 m. Vodoravna oddaljenost stebra daljnovoda od najbližjega
telekomunikacijskega voda ne sme biti manjša od 4,0 m. Daljnovod Beričevo–Krško na svoji
trasi preči 29 telekomunikacijskih vodov.
Za traso daljnovoda je bila pripravljena tudi presoja vplivov na okolje, ki natančno ocenjuje
vpliv na okolje tako samega procesa gradnje kot trajne umestitve v prostor. Kot smo že
izpostavili, se daljnovodne povezave odmikajo tudi od območij varovane narave. Na trasi
daljnovoda Beričevo–Krško je bilo okolje vidno degradirano že pred umestitvijo daljnovoda v
prostor, predvsem na Ljubljanskem in Krškem polju, kjer trasa poteka vzporedno z že
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umeščenimi daljnovodi. S stališča kulturne dediščine trasa prečka območja arheološke dediščine:
Petrovce pri Žadovinku in gomilno grobišče pri Leskovici pri Šmartnem, Mlaško dolino južno
od Tihaboja in naselje Gabrje pri Jančah. Ne glede na vrsto varovanega okolja mora investitor za
vsak posamezen primer pridobiti soglasje pristojne institucije.
V kolikor se umeščanje infrastrukture ne more izogniti varovanemu območju narave, se pri
umeščanju upošteva pravila krajinskega oblikovanja. Ker so na trasi daljnovoda Beričevo–Krško
varovana območja narave predvsem vodne površine, se mora pri umeščanju upoštevati naslednje
kriterije: daljnovod vodotok preči v kotih, ki ustrezajo čim manjšemu posegu v območje vodne
površine, stebri pa morajo biti umeščeni izven vodovarstvenih območij.

Slika 38: Umestitev stebra daljnovodne povezave ob prečenju sotočja Ljubljanice, Save in
Kamniške Bistrice
Avtor: Dolores Šebat, 2016.
Tako smo na primeru trase Beričevo–Krško predstavili nekatere ključne točke preprečevanja
neposrednih vplivov elektroenergetskih povezav na prostor in ostalo infrastrukturo, kar je za
normalno delovanje družbe sicer izjemno pomembno. Kljub temu se izpostavlja, da daljnovodne
povezave v Sloveniji potrošijo več prostora, kot bi ga lahko, saj se navadno išče rešitve, ki so
ugodne za vse udeležene stranke, pri čemer so pogoji včasih nerazumni – v nasprotju z ostalo
infrastrukturo se na primer zemljišča pod daljnovodi še vedno lahko izkorišča za kmetijstvo. Pri
pogojevanju umeščanja elektroenergetske infrastrukture v prostor bi se družba morala bolj
zavedati njenega pomena v prostoru, saj ni namenjena le interesom kapitala, temveč posredno
vpliva na nemoteno delovanje današnje družbe.
V primeru daljnovoda Beričevo–Krško se je takšen posredni vpliv na delovanje družbe izkazal
že v začetku leta 2014. Ko je Slovenijo prizadel žled, sta bila od 31. 1. 2014 do 2. 2. 2014 iz
sistema izključena in poškodovana dva prenosna daljnovoda na 400-kV napetostnem nivoju
(Divača–Beričevo in Beričevo–Podlog) in trije na 220-kV napetostnem nivoju (Kleče–Divača,
Beričevo–Podlog in Na Selu–Podlog), kar bi lahko vodilo v zelo širok izpad prenosnega
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elektroenergetskega omrežja. Prav povezava Beričevo–Krško (z vzpostavljeno zanko v omrežju)
je omogočila, da je elektroenergetski sistem deloval kljub kritičnim razmeram in da je osrednja
Slovenija, vključno z Ljubljano, ostala povezana s sistemom. V nasprotnem primeru bi tudi
Ljubljana doživela podoben električni mrk, kot so ga v tistih dneh doživljali v Postojni in celotni
Notranjski (Letno poročilo 2014, 2015, str.14).
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Zaključek

9.

V diplomski nalogi smo skušali pojasniti vlogo prenosnega elektroenergetskega sistema skozi
odnos prostor-čas. Da bi dosegli zadane cilje, smo pregledali:
-

-

-

-

-

zgodovino elektroenergetskega sistema. Izkazalo se je, da je bilo prenosno
elektroenergetsko omrežje močno vključeno v oblikovanje prostora, saj je predstavljalo
podporo gospodarskim dejavnostim z industrijo na čelu, na katerih so temeljili koncepti
prostorskega razvoja Slovenije po drugi svetovni vojni (policentrizem, razvoj urbanega
sistema mest);
kako družbeni procesi vplivajo na količine porabljene energije. Pri analizi podatkov o
potrošenih količinah električne smo ugotovili sledeče:
o Rast potrošnje električne energije je bila najbolj intenzivna v času intenzivne
industrializacije, ko se je zgodil družbenogospodarski prehod iz primarnega v
sekundarni sektor.
o Ob družbenoekonomskem prehodu v terciarni sektor se je izkazalo, da se
potrošnja električne energije še povečuje. Po letu 1990 se je močno povečala
potrošnja električne energije v široki porabi (vključena tudi tržni in javni
storitveni sektor) ki je iz 8 % v letu 1970 narasla na 20 % v letu 2000 in v letu
2016 znaša 25 % potrošene električne energije. Hkrati s potrošnjo v storitvenih
dejavnostih pa močno narašča tudi potrošnja električne energije v gospodinjstvih,
ki zaradi dviga življenjskega standarda in vpeljanega potrošništva danes potrošijo
25 % (l. 1970, 16,63 %) vse porabljene električne energije v Sloveniji (tovrstne
spremembe so še bolj izrazite v količini potrošene električne energije).
o Analiza velikih odjemalcev električne energije odraža sliko prostorskega razvoja
v Sloveniji (razpršitev v manjša središča in koncentracijo v večjih urbanih
območjih). Pri preverjanju velikih odjemalcev v Ljubljani smo ugotovili, da se
proces terciarizacije slovenske družbe odraža v povečevanju števila velikih
odjemalcev električne energije v tržnih storitvenih dejavnostih; tako so v letu
2000 številčno že prevladovali odjemalci v teh dejavnostih z velikimi trgovskimi
centri na čelu.
kdo so uporabniki prenosnega elektroenergetskega omrežja. Tako smo predstavili:
distribucijska podjetja, pri čemer se je ob primerjavi njihovih podatkov izkazalo, da ti
odražajo tako gospodarsko kot poselitveno sliko posameznega distribucijskega območja;
neposredne odjemalce, za katere se je izkazalo, da se pri porabi električne energije
najbolj intenzivno odzivajo na svetovne gospodarske krize; in mednarodni promet v
prenosnem omrežju, ki se je s prehodom v tržni sistem povečal tako za domače potrebe
kot potrebe tržno usmerjenih tokov, ki potekajo med cenovnimi območji predvsem od
vzhoda proti Italiji;
umeščenost infrastrukture prenosnega elektroenergetskega omrežja. Ta izkazuje sliko
vseh zgoraj navedenih procesov. V elektroenergetskem infrastrukturnem križu se je
vzpostavilo 6 osnovnih vozlišč, ki so navezana na velika potrošna območja (Beričevo in
Kleče v Ljubljani, Maribor, Cirkovce, Podlog, Krško, Kranj in prometno usmerjeno
Divačo). V njegovem razvoju se močno odraža tudi lega Slovenije v Evropi, saj čez
Slovenijo potekajo pomembni mednarodni tokovi, ki se bodo v prihodnosti še krepili,
zaradi vpeljevanja obnovljivih virov energije in sezonskih izmenjav med severom in
jugom ter vzhodom in zahodom Evrope z načrtovanimi skladiščnimi kapacitetami v
Alpah;
vplive prenosnega elektroenergetskega omrežja na pokrajino na eni strani in vplive
dejavnikov prostora na infrastrukturo elektroenergetskega omrežja na drugi strani. Vpliv
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dejavnikov prostora, tako naravnogeografskih kot družbenogeografskih, se kaže
predvsem pri umeščanju infrastrukture v prostor, medtem ko je vpliv v nasprotni smeri
manj očiten in se izraža v socialno-ekonomskih učinkih, ki jih ima infrastruktura na
prostor, kot je na primer umeščanje in nadaljnji razvoj zahtevnih odjemalcev električne
energije.
Električna energija je bila kot vir energije, sicer sekundarne, v Sloveniji prvič uporabljena 1883
v Mariboru. Sprva je bila prisotna samo v lokalnem okolju malih proizvajalcev, po prvi svetovni
vojni pa se je z uvajanjem novih tehnologij, ki so omogočile prenos na večje razdalje, njena
uporaba začela širiti – z razvojem elektroenergetskih omrežij. V elektroenergetska omrežja so se
na eni strani povezovale proizvodne enote, umeščene ob naravnih virih, in potrošniki električne
energije na drugi strani. Povezovanje slednjih je potekalo v okviru tedanjih političnoadministrativnih meja do območij gospodarskega razvoja, ki so se pričela intenzivneje razvijati
ob že razvitem železniškem omrežju.
Prenosno elektroenergetsko omrežje je svojo vlogo v prostoru pričelo krepiti hkrati z razvojem
ostalih prometnih sistemov, največji obseg rasti pa je doživelo ob povečanju motorizacije in
razvoju cestnega omrežja v Sloveniji. Močna industrializacija po drugi svetovni vojni je
povečala potrebe po električni energiji. Ob rasti potrošnje električne energije pa so se pojavile
tudi težave pri oskrbi z električno energijo. Vse večje potrebe po električni energiji so spodbudile
tako rast proizvodnje električne energije kot rast dolžin prenosnega elektroenergetskega omrežja.
Predvsem cestno omrežje je omogočilo bolj ploskovni razvoj Slovenije, čemur je sledilo tudi
prenosno elektroenergetiko omrežje z napetostjo 110-kV. Prenosno elektroenergetsko omrežje je
omogočilo dostop do električne energije ter tako sodelovalo pri razvoju gospodarstva in širitvi
gospodarskih dejavnosti v regionalna urbana središča in na podeželje.
Pri pregledu zgodovinskega razvoja elektroenergetskega sistema se je izkazalo, da je prenosno
elektroenergetsko omrežje skozi čas pridobivalo na pomenu. Ob vse večji potrošnji sta se razvili
najvišjenapetostni omrežji (z napetostjo 220-kV in 400-kV), h kvalitetnejši oskrbi pa so
doprinesle tudi mednarodne povezave. Vzpostavile so se povezave z notranjim omrežjem
Jugoslavije oziroma s Hrvaško (v 220-kV omrežju preko Cirkovc in Divače; v 400-kV omrežju
preko Krškega in Divače), za vzdrževanje notranjih potreb v monopolnem integriranem
elektroenergetskem sistemu pa mednarodni povezavi z Italijo (220-kV povezava Divača-Padriče;
400-kV povezava Divača–Sredipolje) in Avstrijo (220-kV povezava Podlog–Na Selu; 400-kV
povezava Maribor–Kainachtal). Z osamosvojitvijo Slovenije in političnimi spremembami v
Vzhodni Evropi je 220-kV in 400-kV prenosno omrežje začelo opravljati tudi vlogo izmenjave
poceni električne energije iz vzhoda proti gospodarsko razvitemu, energetsko potrošnemu
severnemu delu Italije.
Odprtje trga z električno energijo in nenehno naraščanje potreb po njej, tako v Sloveniji kot
celotni Evropski uniji, zahtevata vse večje zmogljivosti prenosnih elektroenergetskih omrežij.
Četudi je oskrba z električno energijo še vedno navezana na tradicionalne vire za pridobivanje
električne energije, postaja prenosno elektroenergetsko omrežje izredno pomemben instrument
tudi pri izkoriščanju obnovljivih virov energije iz oddaljenih območij proizvodnje, s čimer se
nenazadnje prispeva k zmanjševanju negativnih učinkov delovanja človeka na okolje.
Oskrba z električno energijo je bila in ostaja pomemben dejavnik za razvoj gospodarstva. V
preteklosti je močno prevladovala potrošnja proizvodnih industrijskih oziroma predelovalnih
dejavnosti. Ob pregledu podatkov o potrošnji električne energije se je izkazalo, da danes, zaradi
višanja kvalitete bivanja in spremenjenih navad potrošnikov, v potrošnji prednjačita sektorja
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gospodinjstev in široke porabe, ki vključuje tudi dejavnosti v javnem in tržnem storitvenem
sektorju. Omenjene spremembe gospodarske porabe, porabe v gospodinjstvih in ne nazadnje
navad potrošnikov, vplivajo na dnevno nihanje potrošnje električne energije, posledično pa tudi
na delovanje infrastrukture prenosnega omrežja, ki se mora odzivati na vsako spremembo v
vsaki točki sistema, da lahko zagotovi zadostno in dovolj kvalitetno oskrbo z energijo. Primarni
infrastrukturi elektroenergetskega omrežja je pri tem v veliko pomoč tudi sekundarna, ki z
vodenjem elektroenergetskega sistema uravnava pretoke glede na trenutne potrebe potrošnikov.
Vloga prenosnega omrežja tako ni samo v skrbi za velika potrošna območja, temveč v tem, da s
predano energijo zagotavlja zanesljivo in varno oskrbo vsem potrošnikom električne energije.
Omenjene spremembe v družbi, ki se odražajo v količini potrošene energije, so pomembne pri
načrtovanju razvoja infrastrukture. Umeščanje primarne infrastrukture v prostor pa temelji na
dejavnikih prostora kot temelja geografskega proučevanja. Zaradi njenih negativnih vplivov se
primarna infrastruktura izogiba poseljenim območjem in upošteva pomembnost ostalih
infrastrukturnih omrežij v prostoru. Učinki naravnogeografskih dejavnikov se ne odražajo samo
v iskanju optimalnih rešitev za prostorsko umestitev, temveč tudi v potrošnji električne energije.
Slovenski sistemski operater veliko pozornosti namenja nadaljnjemu razvoju prenosnega
elektroenergetskega omrežja, saj so izzivi veliki tako na mednarodni kot regionalni ravni. V
gospodarstvu se uvajajo vse bolj občutljive tehnologije, ki zahtevajo ne samo neprestano oskrbo
z električno energijo, temveč tudi višjo kvaliteto. V kolikor oskrba z električno energijo, za
katero skrbi slovensko prenosno elektroenergetsko omrežje z vsemi svojimi podsistemi, ni
kvalitetna, to lahko predstavlja negativne socialno-ekonomske vplive na pokrajino. Če so
energetski sistemi v preteklosti le predstavljali podporo gospodarskemu razvoju, danes vedno
bolj postajajo ključen element pri razvoju ali omejevanju lokalnega okolja.
V slovenski geografiji se veliko pozornosti namenja prometnim sistemom, saj so njihovi učinki v
pokrajini hitro vidni. Mi pa menimo, da vedno večji učinek na pokrajino izkazuje tudi
elektroenergetski sistem, čigar vpliv narašča vzporedno z razvojem gospodarskih dejavnosti,
izboljšanjem življenjskega standarda v gospodinjstvih in vse večjim pomenom okolju prijaznih
tehnologij za pridobivanje električne energije na elektroenergetskem tržišču. Nadaljnje
raziskovalne možnosti vidimo predvsem v preverjanju gospodarskih učinkov zmogljivosti
prenosnega elektroenergetskega omrežja v mednarodnem okolju in učinkov na razvoj
gospodarstva v regionalnih središčih ter tako na regionalni razvoj v Sloveniji.

9.1.

Summary

Electricity as a source of energy was first used in Slovenia in 1883 in Maribor. At first it was
only present in the local environment of small producers, however, after World War I, with the
introduction of new technologies that enabled transmission on larger distances, its consumption
began to spread – along with the development of electricity power networks. On the one hand,
the production units situated by the natural resources were integrated into electricity power
network, and on the other hand, the consumers of electric energy also connected to this network.
The integration of the network took place within the political and administrative borders of that
time to the areas of economic development that began to spread along the already developed
railway network.
Electricity transmission network began to strengthen its role in environment along with the
development of other transport systems, and it began to spread more rapidly in the period of
increased motorisation and the development of road network in Slovenia. With heavy
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industrialisation after World War II the need for electricity supply increased. With the growth of
consumption of electric energy some problems occurred with its supply. The increasing demand
for electric energy triggered the growth of production of electric energy, and therefore the scope
electricity transmission network also increased. Especially the improvement of the road network
enabled a more dispersed development of Slovenia, and a 110 kV electricity transmission
network also spread in this way. The electricity transmission network provided access to electric
energy and thus participated in the economic development and helped to spread the economic
activities in the regional urban centres and in the countryside.
The survey of historical development of electrical system has shown that with time the electricity
transmission network became ever more important. With the growing consumption, the highest
voltage networks (220 kV and 400 kV) have developed, and numerous international connections
also contributed to a better supply. Connections with internal Yugoslavian network were
established (the 220 kV network through Cirkovce and Divača; and the 400 kV network through
Krško and Divača), and in order to satisfy the internal demands of the monopole integrated
electricity system international connections with Italy (220 kV connection Divača-Padriciano;
400 kV connection Divača-Redipuglia) and Austria (220 kV connection Podlog-Obersielach,
400 kV connection Maribor-Kainachtal) were also established. With the independence of
Slovenia and political changes in the Eastern Europe, the 220 kV and 400 kV electricity
transmission network also became important in the exchange of cheap electrical energy from the
East with the economically developed, and highly energy consuming northern part of Italy.
The opening of electricity market and constantly growing demand in Slovenia and the rest of the
European Union called for ever bigger capacities of electricity transmission networks. Even
though the supply of electrical energy is still tied to the traditional sources of the production of
electric energy, the electricity transmission network has become a very important instrument for
the exploitation of renewable sources of energy from remote production areas, which contributed
to the smaller negative effect of environment on humans.
The supply of electric energy was and still is an important factor for economic development. In
the past, the industry have consumed the largest extent of electric energy. The survey of data of
electrical consumption has shown that today, due to a higher quality of living and to the changed
consumer habits, the household sector (25 % of consumed electric energy) and the large
consumption sector that includes activities in the public and market services sector (25% of
consumed electric energy) have taken the lead. The mentioned changes in the extent of energy
used by economy and households, and also in the consumers’ habits, influence the daily
swinging of the consumption of electric energy. Therefore they also influence the functioning of
the infrastructure of the electricity transmission network, which has to respond to each change at
every point in the system in order to provide enough energy and a high quality supply. The
primary infrastructure of electricity system very much relies on the help of the secondary
infrastructure, which regulates the transmission according to the current needs of the consumers.
Therefore, the role of the electricity transmission network is not only to take care of large
consumption areas, but also to ensure a reliable and safe supply to all consumers of electric
energy.
The mentioned changes in the society that are reflected in the extent of consumed energy are
important for the planning of infrastructural development. The positioning of primary
infrastructure in the space is grounded on spatial factors, and space presents the basis of
geographical studies. Because of its negative effects, the primary infrastructure tries to avoid the
settled areas and considers the importance of other infrastructural networks in space.
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The Slovenian system operator devotes a lot of attention to the further development of electricity
transmission network, since there are many new challenges both on the international and the
regional level. In the economy ever more sensitive technologies are introduced, which don’t only
demand a constant supply of electric energy, but also a higher quality. If the supply of electric
energy provided by the Slovenian electricity transmission network is not of high quality, this
could only have negative socio-economic effects on the environment. If in the past the energy
systems only presented a support for the economic development, they are today becoming a key
factor for the development or stagnation of the local environment.
In Slovenian geographical literature a lot of attention is devoted to the transport systems, since
its effects on the environment can be observed very quickly. However, we believe that the
electrical system has also demonstrated an increasing pressure on the environment, and that its
influence increases with the development of economic activities, better quality of life in the
households and an ever bigger importance of environment friendly technologies for the
acquisition of electric energy on the electricity market. Possibilities for further research can be
found especially in the monitoring of the economic effects of electricity transmission network
capacities in international environment, and its effects on economic development in Slovenian
regional centres and development of Slovenian regions.
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Priloga 1: Obstoječe in predvideno visokonapetostno elektroenergetsko prenosno omrežje
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Priloga 2: Bilanca na prenosnem omrežju
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2010
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..

2011
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4.305

3.406

..

2013

3.768

2014

4.529

5.855

0

1

2

2

Prevzem-termoelektrarne

3.960

3.447

3.933

3.985

3.884

3.857

3.723

4.207

4.362

3.913

4.092

4.423

4.754

4.585

4.578

4.640

4.774

4.865

4.919

4.750

4.851

4.839

4.688

4.440

3.304

Prevzem-nuklearna elektrarna

4.383

4.708

3.757

3.750

4.391

4.558

4.359

4.785

3.536

4.484

4.540

5.030

5.302

4.957

5.211

5.613

5.281

5.422

5.970

5.453

5.371

5.899

5.233

5.023

6.060

Prevzem-uvoz

5.214

3.453

1.385

2.068

2.792

2.710

2.169

1.991

1.998

2.177

4.232

3.154

3.794

5.975

7.433

9.342

7.706

6.106

6.225

7.780

8.625

7.037

7.452

7.521

7.254

Prevzem-skupaj

16.352 14.980 12.272 12.620 14.196 14.102 13.606 13.823 13.041 13.985 16.376 16.052 16.840 18.167 20.825 22.632 20.882 19.237 20.660 22.297 23.152 21.180 21.141 21.515 22.475

Odjem-neposredni odjemalci

2.621

2.089

1.938

1.854

2.018

2.005

1.886

1.981

1.988

1.971

2.079

2.119

2.575

2.763

2.783

2.775

2.786

2.688

2.032

1.095

1.399

1.915

1.990

2.006

2.033

Odjem-lokacija Kidričevo

1.427

1.226

1.093

1.107

1.114

1.134

1.102

1.142

1.146

1.146

1.169

1.163

1.606

1.742

1.771

1.785

1.774

1.662

1.223

552

623

1.111

1.211

1.214

1.217

Odjem-lokacija Ruše

486

409

368

311

419

390

380

366

364

360

413

451

437

433

418

366

334

315

95

17

78

69

56

59

63

Odjem-lokacija Jesenice

385

220

240

211

244

255

201

256

253

269

272

271

294

328

324

336

369

395

393

313

396

402

408

400

400

Odjem-lokacija Ravne

178

133

130

125

141

141

135

142

142

120

126

131

131

141

146

152

158

163

169

119

149

166

162

166

177

167

151

156

159

2
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16

Odjem-lokacija Štore
Odjem-SŽ ENP

146
..

101
..

107
..

100
..

99
..

85
..

68
..

74
..

83
..

75
..

98
..

103
..

107
..

119
..

124
..

135
..

152
..

153
..

153
..

93
..

152
..

..

Odjem-distribucijsko omrežje

7.248

7.161

6.919

7.101

7.274

7.570

7.692

7.912

8.224

8.245

8.442

8.683

8.947

9.315

9.557 10.015 10.354 10.629 10.572 10.102 10.417 10.385 10.108 10.000

9.780

Odjem-Elektro Celje

1.397

1.369

1.328

1.355

1.409

1.475

1.475

1.539

1.579

1.564

1.615

1.683

1.715

1.754

1.816

1.810

Odjem-Elektro Gorenjska

1.866

1.923

1.932

1.951

1.843

1.904

1.929

1.883

1.851

685

680

654

674

675

711

717

753

763

753

785

799

830

881

866

918

952

978

958

868

912

935

890

856

834

Odjem-Elektro Ljubljana

2.643

2.624

2.532

2.581

2.633

2.715

2.808

2.891

3.017

3.014

3.058

3.140

3.260

3.420

3.539

3.709

3.825

3.928

4.002

3.893

4.023

3.952

3.856

3.899

3.882

Odjem-Elektro Maribor

1.462

1.465

1.418

1.474

1.484

1.530

1.550

1.590

1.638

1.678

1.725

1.772

1.829

1.906

1.910

1.966

2.030

2.095

2.126

2.005

2.084

2.054

1.997

1.986

1.914

Odjem-Elektro Primorska

1.061

1.024
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1.017

1.074

1.139

1.142

1.140

1.227

1.236

1.259

1.289

1.314

1.354

1.426

1.556

1.624

1.696

1.536

1.493

1.494

1.514

1.481

1.409

1.340

9

245

193

251

392

363

Odjem-črpalna hidroelektrarna
Odjem-skupaj v Sloveniji
Odjem-izvoz
Odjem-skupaj neto
Odjem-izgube prenosa
Odjem-skupaj

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

9.869

9.251

8.857

8.955

9.292

9.576

9.578

9.893 10.212 10.215 10.521 10.802 11.522 12.078 12.340 12.790 13.140 13.317 12.604 11.206 12.060 12.492 12.349 12.398 12.176

6.205

5.468

3.204

3.482

4.725

4.358

3.831

3.684

2.640

3.511

5.551

4.924

4.928

5.811

8.187

9.523

7.477

5.683

7.822 10.815 10.745

8.408

8.491

8.810

9.996

16.074 14.719 12.061 12.437 14.017 13.934 13.409 13.576 12.852 13.726 16.072 15.726 16.450 17.889 20.527 22.313 20.617 19.001 20.427 22.021 22.805 20.900 20.840 21.209 22.172
278

262

211

183

179
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197

246

189

259

304

326

390

278

298

319

265

236

234

277

347

280

302

307

303

16.352 14.980 12.272 12.620 14.196 14.102 13.606 13.823 13.041 13.985 16.376 16.052 16.840 18.167 20.825 22.632 20.882 19.237 20.660 22.297 23.152 21.180 21.141 21.515 22.475

Vir: Bilanca na prenosnem omrežju, 2016.

113

Priloga 3: Primerjava območji in uporabnikov distribucijskih podjetij
Podjetje
Površina elektrdistribucijskega območja(km²)

Leto

2014

Visokonapetostni
daljnovodi (110 kV)
Srednjenapetostni
Omrežje
daljnovodi (10-35 kV)
distribucijskega
Nizkonapetostni
bomočja v km
daljnovodi (0,2 - 1 kV)
Skupaj daljnovodi

Poraba
električne
energije po
skupinah
odjemalcev

Veliki gospodarski
odjemalci (MWh)
Mali gospodarski
odjemalci (MWh)
Gospodarski
odjemalci skupaj
Gospodinjski odjem
(MWh)
Skupaj (MWh)

Število
odjemalcev po
porabniških
skupah

Elektro Ljubljana
6.166

Veliki gospodarski
odjemalci
Mali gospodarski
odjemalci
Gospodarski
odjemalci skupaj
Gospodinjski
odjemalci
Skupaj

Elektro Maribor
3.992

2015

2014

Elektro Celje
4.345

2015

2014

Elektro Primorska

Elektro Gorenjska
1.986

4.335

2015

2014

2015

2014

Slovenija
20.073

2015

2014

2015

310

314

212

212

101

101

51

51

85

106

759

783

5.537

5.573

3.965

3.983

3.419

3.446

2654

2668

1.540

1.579

17.114,91

17.249,49

11.757,00

11.703,00

12.057,00

12.076,00

13.465,00

13.617,00

5875

5828

3.840,71

3.884,42

46.994,71

47.108,42

17.604,00

17.589,70

16.234,00

16.271,00

16.985,00

17.164,00

8.580,00

8.547,00

5.465,51

5.569,55

64.868,51

65.141,25

1.805.209

1.831.671

890.003

892.465

890.623

921.644

649.186

677.799

418.741

443.578

4.653.762

4.767.157

993.507

1.037.097

509.181

524.106

413.969

430.491

366.513

385.533

260.671

269.827

2.543.841

2.647.055

2.798.716

2.868.768

1.399.184

1.416.571

1.304.592

1.352.135

1.015.699

1.063.332

679.412

713.405

7.197.603

7.414.212

1.075.655

1.102.376

734.775

750.432

563.708

576.652

429.755

446.781

321.506

328.787

3.125.398

3.205.028

3.874.370

3.971.144

2.133.959

2.167.003

1.868.300

1.928.787 1.445.453,99 1.510.113,17

1.000.918

1.042.193

10.323.001

10.619.239

485

480

378

377

295

294

282

282

142

143

1.582

1.576

32.907

32.828

23.000

23.251

19.582

19.635

17.781

17.878

10.915

10.952

104.185

104.544

33.392

33.308

23.378

23.628

19.877

19.929

17.804

17.901

11.057

11.095

105.508

105.861

299.872

301.389

191.347

191.778

149.537

150.077

113.408

113.904

77.273

77.515

831.437

834.663

333.264

334.697

214.725

215.406

169.414

170.006

131.212

131.805

88.330

88.610

936.945

940.524

Vir podatkov: Elektro Ljubljana, 2016; Elektro Maribor, 2016; Elektro Gorenjska, 2016; Elektro Celje, 2016; Elektro Primorska, 2016.
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Priloga 4: Uporabljene kratice
A
AC
BDP
BDV
CAS
CENTREL
CIGRE
CIRED
ČHE
ČPZ
DC
DEM
DES
DREN
EKS
ENTSO
ENTSO-E

EU
EUR
EZ-1
HDVC
HE
HSE
HR
HU
I
JUGEL
JV
JZ
KDE
NEK
NN
PB
PSJ

Avstrija
angleško »altering current« za izmenični električni tok
Bruto družbeni proizvod
Bruto dodana vrednost
angleško »Complex Adaptive System« za kompleksen adaptiven sistem
Združenje elektroenergetskih sistemov Poljske, Češke, Slovaške in
Madžarske s koordinacijskim centrom v Varšavi
Mednarodni svet za velike elektroenergetske sisteme
Mednarodni kongres za distribucijske sisteme
Črpalna hidroelektrarna
Čezmejna prenosna zmogljivost
angleško za »direct current« za enosmerni tok
Dravske elektrarne Maribor
Državne elektrarne Slovenije
Državni razvojni energetski načrt
Energetski koncept Slovenije
Evropsko združenje upravljalcev prenosnega omrežja
angleško »European Network of Transmission System Operators –
Electricity« za. Združenje evropskih sistemskih operaterjev prenosnega
omrežja - elektrika
Evropska Unija
Evro
Energetski zakon (2014)
angleško »high-voltage direct current« za visokonapetostno enosmerni
električni tok
Hidroelektrarna
Holding slovenske elektrarne
Hrvaška
Madžarska
Italija
Jugoslovanska elektroprivreda
Jugovzhod
Jugozahod
Kranjske deželne elektrarne
Nuklearna elektrarna Krško
Nizka napetost
Plinski blok
povezave sever – jug
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PCI
RTP
SEL
SENG
SFRJ
SI
SKD
SN
SODO
SONPO
SOPO
SPRS
SR
SUDEL
SV
VN
TA
TE
TEB
TEN – E
TEŠ
TET
TE-TOL
TGA
TPD
UCPTE
UCTE

angleško »project of common interest« za projekt skupnega interesa
Razdelilna transformatorska postaja
Savske elektrarne Ljubljana
Soške elektrarne Nova Gorica
Socialistična federativna republika Jugoslavija
Slovenija
Standardna klasifikacija dejavnosti
Srednja napetost
Sistemski operater prenosnega omrežja
Sistemska obratovalna navodila za prenosno omrežje električne energije
Sistemski operater prenosnega omrežja
Strategija prostorskega razvoja Republike Slovenije
Socialistična Republika
Regionalna skupina za koordinacijo proizvodnje in transporta električne
energije med Italijo, Jugoslavijo in Avstrijo
Severovzod
Visoka napetost
Termoagregat
Termoelektrarna
Termoelektrarna Brestanica
angleško »trans-european energy network - electricity« za vseevropske
energetske povezave - elektrika
Termoelektrarna Šoštanj
Termoelektrarna Trbovlje
Termo elektrarna in toplarna Ljubljana
Tovarna glinice in aluminija
Trboveljska premogokopna družba
francosko »Union pour la Coordination de la Production et du Transport
de l'Electricite« za Unija za proizvodnjo in transport električne energije
francosko »Union pour la Coordination de la Transport de l'Electricite« za
Unija za transport električne energije
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