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‒ povečevanje URE

‒ prehod na nizkoogljične vire energije

‒ povečevanje deleža OVE

‒ razvoj naprednih energetskih sistemov

ENERGETSKI KOCEPT SLOVENIJE



‒ 2012, Program razvoja pametnih omrežij v SLO:

 raziskave, demo projekti in masovna uvedba, 320 

mio EUR.

‒ 2015, uredba NMS. 

‒ 2016, Načrt uvedbe NMS v SLO.

‒ Sodelovanje v številnih slovenskih in mednarodnih 

projektih, ki so predvsem raziskovalne narave:

skupna višina okrog 3,5 mio EUR (RN 2017-

2026).

RAZVOJ NAPREDNIH OMREŽIJ



Union of the Electricity Industry (EURELECTRIC) je združenje, ki
zastopa skupne interese predvsem evropskih energetskih
podjetij.

Trenutno ima EURELECTRIC več kot 30 rednih članov, ki
predstavljajo električno industrijo v 32 evropskih državah.

Vključenih 40 slovenskih strokovnjakov, od tega 16 iz EDP.



NOVA EU ENERGETSKA ZAKONODAJA



Ukrepi večinoma usmerjeni na odjemalca in čisto energijo:

‒ zaščita ranljivih odjemalcev,

‒ določanje cen za ranljive in energetsko revne odjemalce,

‒ obvezna uvedba primerjalnika ponudb,

‒ obvezne sestavine računa za elektriko,

‒ menjava dobavitelja,

‒ pogodbe o dobavi na podlagi dinamičnih cen,

‒ samooskrba, prilaganje odjema in agregatorji (aktiven odj.).

Določene spremembe tudi za operaterje:

‒ napredna merilna infrastruktura,

‒ naloge glede uporabe fleksibilnih virov,

‒ polnilna infrastruktura in hranilniki energije,

‒ upravljanje s podatki in kibernetska varnost.

SPREMEMBE IN IZZIVI DISTRIBUCIJE ELEKTRIKE



‒ EDP so v večinski lasti države in delujejo v reguliranem 

okolju – „država je dober gospodar“.

‒ Podatki in rezultati izkazujejo znatne izboljšave v poslovanju 

EDP.

‒ EDP so čvrst člen slovenske energetike, tretjina zaposlenih 

upravlja s tretjino energetskih sredstev.

‒ Kljub 100 letni tradiciji so EDP razvojno naravnani, EDP 

spodbujajo in sledijo razvojne in organizacijske trende.

‒ EKS (zakonodaja, regulacija) mora spodbuditi in jasno 

opredeliti cilje razvoja naprednih energetskih sistemov.

‒ Res potrebujemo reorganizacijo elektrodistribucije?

ZAKLJUČKI


