SOOBLIKUJEMO
EVROPSKI
ELEKTROENERGETSKI
PROSTOR

SKUPINA ELES
je aktivno vpeta v delovanje, vodenje in strateški
razvoj slovenskega, širšega regionalnega in
evropskega elektroenergetskega prostora.

TRAJNOSTNA
NARAVNANOST

PROŽNOST
ENERGETSKA
UČINKOVITOST

ODLIČNOST

ELES, d. o. o.,
prenos električne
energije

MEDNARODNA
VPETOST

NAPREDNE
TEHNOLOGIJE

ZNANJE

“Razvijamo prenosno
omrežje prihodnosti.”
mag. Aleksander Mervar,
direktor družbe ELES, d. o. o.
 Več o družbi ELES na str. 6−7

BSP Energetska
borza, d. o. o.,
trgovanje z električno
energijo

“Z razvojem borznega
trgovanja krepimo
transparentnost
energetskega trga.”
mag. Anže Predovnik,
direktor družbe BSP Energetska borza, d. o. o.
 Več o družbi BSP Energetska borza na str. 8–9
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Dejavnosti naših družb segajo od
•

prenosa električne energije in podpore trgovanju z njo,

•

energetsko učinkovite in prožne proizvodnje aluminija in izdelkov iz aluminija ter

•

do razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologij v podporo digitalizaciji
elektroenergetike.

V skupini ELES razvojno in poslovno sodelujemo z deležniki v domačem ter v širšem
evropskem in mednarodnem okolju. Učinkovito obvladujemo izzive prihodnjega razvoja
oskrbe z električno energijo.

FINANČNA
STABILNOST

Sinergije živimo na vsakodnevni ravni ter z uresničevanjem dolgoročnih strateških
usmeritev posameznih družb in celotne skupine. Delujemo poslovno ambiciozno in
trajnostno naravnano, zato ustvarjamo vrednost za naše ključne deležnike na kratki
in dolgi rok.

DIGITALIZACIJA

USPOSOBLJENOST

TALUM, d. d.,
Kidričevo,
proizvodnja aluminija,
aluminijevih zlitin in
izdelkov iz aluminija
Stelkom, d. o. o.,
ponudnik informacijskokomunikacijskih storitev v
elektroenergetiki

“Z aluminijem
soustvarjamo prihodnost.”
Marko Drobnič,
predsednik uprave družbe TALUM, d. d.
 Več o družbi TALUM na str. 10–11

STRATEŠKE
INOVACIJE

“Poslovnim uporabnikom 		
zagotavljamo vrhunske 		
ITK-storitve.”
Igor Maher,
direktor družbe Stelkom, d. o. o.
 Več o družbi Stelkom na str. 12–13
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Skupina ELES sooblikuje razvoj slovenskega, regionalnega in evropskega
elektroenergetskega ekosistema, s svojimi industrijskimi aktivnostmi pa sega tudi
globalno. Naše dejavnosti so nepogrešljive za zanesljivo oskrbo odjemalcev z
električno energijo.

Stelkom - TALUM
Telekomunikacijske rešitve

TELEKOMUNIKACIJSKA
INFRASTRUKTURA ZA
ELEKTROENERGETIKO

ELES - Stelkom
PROIZVODNJA
ELEKTRIČNE
ENERGIJE

Stelkom, d. o. o.

Sinergije
elektroenergetskega in
TK-omrežja

ELES - TALUM
Prilagajanje odjema
Projekt FutureFlow

Projekt NEDO

TALUM - BSP

PRENOS
ELEKTRIČNE ENERGIJE
ELES, d. o. o.

Avkcije za nakup

BSP - ELES
Nakup električne
energije za pokritje
izgub

UVOZ
ELEKTRIČNE
ENERGIJE

TRGOVANJE Z
ELEKTRIČNO ENERGIJO
BSP Energetska
borza, d. o. o.

ELES - BSP
Avkcije po meri
Integracija borznega trga

Ključne sinergije in projekti sodelovanja med družbami v skupini ELES
ELES - BSP

ELES - TALUM

Avkcije po meri

Prilagajanje odjema

Izvajamo avkcije po meri za nakup električne energije:

Dinamično upravljamo naš odjem električne energije:

• za pokrivanje izgub v prenosnem omrežju,
• za izvajanje terciarne regulacije frekvence.

• odzivamo se na potrebe elektroenergetskega omrežja in
prispevamo k stabilnosti prenosnega sistema električne
energije,

Integracija borznega trga

• družbi ELES kot sistemskemu operaterju prenosnega omrežja
ponujamo aktivno podporo v primeru potreb po izravnavah
pretokov električne energije ob nestabilnostih v omrežju.

Upravljamo projekte integracije slovenskega borznega trga v
enotni evropski trg z elektriko na segmentih trgovanja:
• za dan vnaprej (na vseh mejah slovenskega
elektroenergetskega sistema),
• znotraj dneva (projekt XBID – razvoj tehnologij in postopkov
za izvajanje enotnega spajanja trgov znotraj dneva).
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Projekt FutureFlow
Koordiniramo mednarodni raziskovalni projekt FutureFlow.

Skupina ELES ustvarja vrednost
na naslednjih strateških področjih
AKTIVNI ODJEM
ELEKTRIČNE ENERGIJE
TALUM, d. d., Kidričevo

Delovanje, vodenje in razvoj
elektroenergetskega sistema

NEPOSREDNI
ODJEM IZ
OMREŽJA

Zaposleni

ODJEM
ELEKTRIČNE
ENERGIJE

DISTRIBUCIJA
ELEKTRIČNE
ENERGIJE

Družba in okolje

Ekonomika poslovanja
IZVOZ
ELEKTRIČNE
ENERGIJE

Znanje in inovacije

ELES - Stelkom

Stelkom - TALUM

Sinergije elektroenergetskega in TK-omrežja

Telekomunikacijske rešitve

Prepoznavamo in krepimo sinergije elektroenergetskega in
telekomunikacijskega omrežja: razvejano optično omrežje
lastnikov družbe Stelkom obsega tri tisoč kilometrov optičnih
kablov, vgrajenih v strelovodne vrvi, ovitih okoli faznega vodnika
daljnovoda, obešenih na daljnovodnih stebrih ali položenih v
kabelsko kanalizacijo.

Družba Stelkom družbi TALUM zagotavlja celovite
telekomunikacijske rešitve za potrebe njenega poslovanja.
Skupaj smo uvedli sodobno IP-centralo 3CX, ki temelji na
operacijskem sistemu Windows in deluje v virtualnem okolju.

Projekt NEDO
Sodelujemo v mednarodnem raziskovalnem projektu slovenskojaponskega partnerstva NEDO, največjem infrastrukturnem
projektu vzpostavitve pametnega omrežja v Sloveniji, ki ga vodi
in koordinira družba ELES.

TALUM - BSP
Avkcije za nakup
Izvajamo avkcije za nakup električne energije za potrebe družbe
TALUM.
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ELES, d. o. o.

Z ZANESLJIVIM PRENOSOM električne energije
zagotavljamo kakovost življenja in razvoj družbe v
Sloveniji in širši regiji.

Obratovanje
Iz sodobnega in mednarodno vpetega republiškega centra vodimo in nadziramo elektroenergetski sistem
(EES) Slovenije. Vzdržujemo ravnovesje med proizvodnjo in prevzemom električne energije ter izvajamo
sistemske storitve.

Infrastruktura
Z vzdrževanjem, gradnjo in posodabljanjem infrastrukture elektroenergetskega omrežja zadovoljujemo
naraščajoče potrebe po električni energiji ter zagotavljamo njen varen in učinkovit prenos. Naši
vzdrževalci na terenu skrbijo za brezhibno stanje in hitro odpravo motenj.

Strateške inovacije
Trajno zavezanost k inovacijam izkazujemo s povezovanjem in sodelovanjem v večjih raziskovalnih,
razvojnih in pilotnih projektih, za katere pridobivamo nepovratna sredstva evropskih in drugih skladov.
Pri tem sodelujemo z mednarodnimi in domačimi deležniki ter sooblikujemo razvoj elektroenergetike v
slovenskem in širšem evropskem prostoru.

Prihodnja usmeritev
Razvijamo prenosno omrežje prihodnosti: s trajnostno naravnanim, sistematičnim in profesionalno
organiziranim delom na področju razvoja inovativnih projektov, ki so integrirani v vse naše strateško
pomembne dejavnosti, razvijamo prenosno omrežje prihodnosti. V številnih mednarodnih projektih
iščemo rešitve za ključne izzive razvoja elektroenergetike in prihodnjega zanesljivega prenosa električne
energije med proizvajalci in odjemalci.

Lastništvo

100 %
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Mejniki našega delovanja
ELES, d. o. o., je
v 100-odstotni
lasti Republike
Slovenije.

1924:
začetek
elektroprenosne
dejavnosti v Sloveniji.

1964:
začetek gradnje 220 kV
in čez 8 let še 400 kV
omrežja.

1974:
vzpostavitev vzporednega
obratovanja slovenskega in
zahodnoevropskega EES.

1990:
ustanovitev javnega podjetja
Elektro Slovenija, d. o. o.,
za trgovanje z električno
energijo.

Naši rezultati (podatki za leto 2017)

Poslovanje

Zaposleni

Okolje

Poslovni prihodki:

Število zaposlenih:

185,5 mio. EUR

566

Čisti poslovni izid:

Dodana vrednost na
zaposlenega:

Skrb za optimalen
izkoristek obstoječe
opreme s pomočjo
vgradnje pametnih
sistemov upravljanja
prenosnega omrežja,
na primer SUMO (sistem
za ugotavljanje mej
obratovanja), WAMPAC
(angl. Wide Area Minitoring
Protection and Control),

16,8 mio. EUR
EBITDA:

49,9 mio. EUR
Investicijska vlaganja:

50 mio. EUR

149 tisoč EUR
Izobrazbena struktura:
vsaj 72 % zaposlenih
ima vsaj višjo strokovno
izobrazbo,
več kot 9.000 ur
izobraževanja in
usposabljanja letno,
majhna fluktuacija,
prizadevanja za krepitev
energetske in sevalne
pismenosti.

2014:
začetek rednega obratovanja
2 x 400 kV daljnovoda
Beričevo–Krško, kar je največja
investicija družbe ELES do
zdaj.

2016:
strateške usmeritve, ki smo si jih zastavili
v Dolgoročnem strateškem planu
poslovanja za obdobje 2016−2020, so
odziv na izzive in spoznanja iz poglobljene
analize zunanjega in notranjega okolja.

upoštevanje okoljskih
vidikov in učinkovite rabe
materialov pri gradnji
elektroenergetskih objektov,
ohranjanje biotske
raznovrstnosti in redno
izvajanje monitoringa
elektromagnetnega
sevanja pri vzdrževanju
elektroenergetskih objektov.

2017:
med pomembnejšimi raziskovalnimi in inovacijskimi
projekti, ki jih koordiniramo ali v katere smo vključeni, so
FutureFlow, MIGRATE in NEDO. V inovacijskem projektu
SINCRO.GRID razvijamo napredno infrastrukturo za
prenos in distribucijo električne energije v prihodnosti.
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BSP Energetska borza, d. o. o.

Z nenehnim RAZVOJEM BORZNEGA TRGOVANJA
krepimo transparentnost energetskega trga, finančno
varnost udeležencev trga ter učinkovitost izrabe
proizvodne, distribucijske in prenosne energetske
infrastrukture.

Udeležencem slovenskega borznega trga zagotavljamo visokokakovostne in celovite storitve
likvidnega, konkurenčnega in preglednega borznega trga z električno energijo, kar jim zagotavlja
varnost pri trgovanju ter zmanjšuje njihova tveganja in stroške. Uveljavili smo se tudi kot regionalni
center za izvedbo dolgoročnih avkcij.
Skoraj 40 članom borze ponujamo trgovanje na različnih tržnih segmentih, in sicer na:
•

trgu za dan vnaprej,

•

trgu znotraj dneva in

•

izravnalnem trgu.

Prihodnja usmeritev

Lastništvo

50 %
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•

Rast obsega trgovanja na domačem trgu na vseh borznih segmentih in razvoj novih borznih
produktov.

•

Diverzifikacija prek uvedbe novih produktov in avkcijskega centra za dolgoročne nakupe in
prodaje električne energije.

•

Uveljavljanje dobrih praks upravljanja in razvoj odnosov med zaposlenimi.

Mejniki našega delovanja
BSP Energetska
borza, d. o. o., je v
50-odstotni lasti
družbe ELES.

2011:
začetek spajanja trgov na slovensko-italijanski meji;
implicitno dodeljevanje prenosnih zmogljivosti za
dan vnaprej.

2012:
začetek trgovanja znotraj dneva in hkrati
omogočeno trgovanje tudi na izravnalnem trgu
(ELES, Borzen).

Naši rezultati (podatki za leto 2017)

Poslovanje

Trgovanje

Izobraževanje

Sredstva:

Skupni obseg trgovalnega
volumna (trgovanje za dan
vnaprej, trgovanje znotraj
dneva in na izravnalnem
trgu):

Svoje člane in druge
zaposlene v energetskem
sektorju izobražujemo za
utrditev in nadgraditev
znanja o trgovanju z
električno energijo.

10,98 mio. EUR
Kapital:

2,90 mio. EUR
ROE:

20,7 %
ROA:

5,6 %

7,53 TWh
Organizacija dolgoročnih
avkcij po meri za
dolgoročne produkte za
družbi ELES in SODO.

Dodana vrednost na
zaposlenega:

Izvajamo dve vrsti
izobraževanj:
• izobraževanja za borzne
posrednike in
• delavnice po meri
podjetja.

135.891 EUR
Vrednost neto finančne
poravnave:
več kot 340 mio. EUR

2015:
Agencija za energijo določi družbo BSP za imenovanega
operaterja trga z električno energijo (IOTEE) za
izvajanje enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in
znotraj dneva v Republiki Sloveniji.

2016:
spajanje trgov na slovensko-avstrijski meji
za dan vnaprej in začetek implicitnega
dodeljevanja prenosnih zmogljivosti
znotraj dneva na slovensko-italijanski meji.

2018:
v sodelovanju z družbami ELES, SODO
in TALUM vzpostavljen BSP regionalni
center za izvedbo dolgoročnih avkcij;
praznujemo 10. obletnico ustanovitve.
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TALUM, d. d., Kidričevo

Z aluminijem SOUSTVARJAMO PRIHODNOST.

Višja dodana vrednost z inovativnostjo in
razvojnimi partnerstvi
Strateška usmeritev skupine TALUM je vitka, energijsko učinkovita in okolju prijazna proizvodnja in
predelava aluminija. V svetovnem merilu se uvrščamo med najučinkovitejše proizvajalce elektroliznega
aluminija in aluminijevih zlitin.
Pri proizvodnji drogov dosegamo rast z drogovi nestandardne kakovosti z višjo dodano vrednostjo. Na
področju rondelic za tubni in dozni program se uvrščamo med največje in tehnološko najnaprednejše
proizvajalce na svetu. Pomemben temelj naše rasti je razvoj proizvodnje ulitkov, kjer smo poleg segmenta
nizkotlačnega in gravitacijskega litja uspešno vstopili tudi na področje visokotlačnega litja aluminijastih
produktov. Z razvojem novih tehnoloških rešitev zagotavljamo kontinuirano rast proizvodnje toplotnih
prenosnikov in svojo prisotnost iz hladilniške tehnike širimo tudi v druge dejavnosti.
V okviru razvojno-raziskovalno-inovacijskega središča in v sodelovanju z zunanjimi partnerji nadgrajujemo
razvoj novih materialov, proizvodov in tehnoloških rešitev. Naše osrednje konkurenčne prednosti so
znanje, ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih. Pomembni gradniki naše uspešnosti so sodelovanje in
ustvarjanje sinergij z zunanjimi partnerji, vitki in učinkoviti procesi ter kultura dosežka.

Prihodnja usmeritev

Lastništvo

86 %
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•

Nadgradnja inovativnosti in razvoja v vseh segmentih poslovanja, s poudarkom na elementih
trajnosti in digitalizacije.

•

Osredotočenje na povečanje števila sodelavcev kot posledica rasti proizvodnje in prodaje.

Mejniki našega delovanja
TALUM, d. d.,
Kidričevo je v
86-odstotni lasti
družbe ELES.

1954:
iz elektrolizne peči priteče
prvi aluminij, leto pozneje
se začne redna proizvodnja.

1981:
začetek proizvodnje ozkih in
širokih aluminijastih trakov
in žice, nato rondelic in
izparilnikov.

1988–1992:
prva faza modernizacije proizvodnje primarnega
aluminija z izgradnjo elektrolizne hale C1 z novo
tehnologijo predpečene anode. TALUM se umesti
med najsodobnejše proizvajalce aluminija.

Naši rezultati (podatki za leto 2017)

Poslovanje
Poslovni prihodki:

350 mio. EUR

Proizvodnja in
prodaja

Infrastruktura in
znanje

Proizvodnja in prodaja
izdelkov iz aluminija:

Vzpostavitev
razvojno-inovacijskega
centra za sistematično
izvajanje ciljno usmerjenega
raziskovalnega dela in
spodbujanja inovacij,

skoraj 150.000 ton,

Čisti dobiček
poslovnega leta:

od tega:

2,7 mio. EUR

•

EBITDA:

36.000 ton letno,

23,9 mio. EUR
Investicijska vlaganja
v višini:

proizvodnja in prodaja
rondelic:

•

16,9 mio. EUR

polna proizvodna
zmogljivost proizvodnje
elektroliznega
aluminija:

optimizacija in nadgradnja
energetske infrastrukture,
TALUM-ova šola znanja za
zagotavljanje zadostnega
števila zaposlenih z
ustreznimi znanji.

84.500 ton,
•

2001–2004:
zaključek druge faze modernizacije
proizvodnje primarnega aluminija
z izgradnjo elektrolizne hale C2 ter
izgradnja sodobne livarne livarskih zlitin.

razvoj procesa
predelave in proizvodov
z višjo dodano
vrednostjo prek
nakupa primarnega in
odpadnega aluminija.

2006–2007:
ustanovitev nove delovne enote Ulitki
in ulitje prvega ulitka na gravitacijskem
livnem stroju.

2015–2018:
nova strategija s poudarkom na donosnosti z
inovativnostjo in začetek projekta vzpostavitve
visokotlačnega kokilnega litja aluminija; zabeležena
rekordna proizvodnja in prodaja rondelic.
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Stelkom, d. o. o.

ZAGOTAVLJAMO VRHUNSKE ITK-storitve
poslovnim uporabnikom na tehnično najkakovostnejšem
hrbteničnem omrežju.

Napredne rešitve po meri za poslovne odjemalce
Naročnikom omogočamo visoko razpoložljivost in zanesljivost ITK-storitev ter uporabo naprednih
tehnologij. Ustvarjamo rešitve po meri, smo fleksibilni in profesionalni. Osredotočeni smo izključno
na segment poslovnih odjemalcev, ki jim pogodbeno zagotavljamo najvišjo raven kakovosti
storitev.

Prihodnja usmeritev

Lastništvo

56 %
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•

Investicije v širitev optičnih omrežij lastnikov na hrbteničnem in dostopovnem delu ter
implementacija prenosnih sistemov za povečanje izkoriščenosti obstoječega omrežja in
zmanjšanje stroškov najema TK-omrežij in storitev pri zunanjih dobaviteljih.

•

Implementacija storitve kolokacije za odprte bazne postaje, ki bo zagotavljala dolgoročne
stabilne prihodke.

•

Nadaljevanje vzpostavitev vozlišč v sosednjih državah za nadgradnjo povezljivosti v globalno
komunikacijsko okolje.

Mejniki našega delovanja
Stelkom, d. o. o.,
je v 56-odstotni
lasti družbe
ELES.

2003–2018:
postanemo eden od najpomembnejših nosilcev
državne telekomunikacijske infrastrukture HKOM
in ARNES.

2005–2018:
izvajamo telekomunikacijske storitve za enega od
globalnih ponudnikov ITK-storitev v naši regiji −
BRITISH TELECOM.

Naši rezultati (podatki za leto 2017)

Poslovanje

Razvoj

Skupni prihodki:

Nadgradnja portfelja z novima globalnima
IP tranzit ponudnikoma:

6.545.283 EUR
Čisti dobiček:

•

globalni operater TATA: vzpostavitev 10G povezave,

183.515 EUR

•

Osredotočenje na strateški
marketing s cilji:

globalni operater Telecom Italia –Sparkle:
vzpostavitev 1G povezave.

Investicijska vlaganja na področjih:

•

implementacije storitev z dodano
vrednostjo,

•

nadgraditve zmogljivosti družbenic,

•

vzpostavitve sistema za centralni
pregled TK-infrastrukture,

•

implementacije portala Stelkom, ki bo uporabnikom
omogočal vpogled v parametre,

•

postati nosilec razpolaganja in
upravljanja s TK-infrastrukturo
drugih imetnikov in ponudnikov
IKT-resursov, ki so v neposredni lasti
države.

•

povezave in spremljanje aktivnosti v vseh
fazah prodajnega procesa, implementacije in
zagotavljanja storitve,

•

odprtje mednarodnih POPov (POP – Point Of
Presence − kolokacija): Zagreb, Milano, Beograd,
Sarajevo in Frankfurt.

Sodelovanje v mednarodnem raziskovalnem projektu
slovensko-japonskega partnerstva NEDO.

2007:
vstop na mednarodno tržišče z vzpostavitvijo vozlišča na
velikem mednarodnem stičišču – Dunaju. Vzpostavitev
brezžičnega širokopasovnega radijskega omrežja na
območjih z največjo gostoto poseljenosti.

2016–2018:
aktivno sodelujemo pri izvajanju
mednarodnega projekta NEDO.

2016:
vzpostavitev prve odprte bazne
postaje za storitev kolokacije v
Zagradu pri Celju.
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Družbe skupine ELES
smo s svojimi poslovnimi, strokovnimi, trgovalnimi in
drugimi aktivnostmi prisotne v državah vsega sveta.

Skupina ELES – ključni kazalniki poslovanja
(podatki za leto 2017)

Poslovanje
Čisti prihodki od prodaje:

523,7 mio. EUR
Čisti poslovni izid poslovnega leta:

20 mio. EUR
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT):

31,6 mio. EUR
Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA):

76,1 mio. EUR
Kapital:

366,3 mio. EUR
Bilančna vsota:

807,5 mio. EUR

Investicije
Investicijska vlaganja:

67,4 mio. EUR

Zaposleni
Število zaposlenih dne 31. 12. 2017:

1.963

Podatki veljajo za skupino ELES, ki jo sestavljajo obvladujoča družba ELES, d. o. o.,
ter odvisni družbi TALUM, d. d., in Stelkom, d. o. o.
BSP, d. o. o., je skupaj obvladovana družba, za katero ne opravljamo polne
konsolidacije, ampak konsolidacijo po kapitalski metodi.
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Geografska prisotnost družbe ELES, d. o. o.

Sodelujemo v Evropskem združenju
sistemskih operaterjev prenosnih
omrežij (ENTSO-E)

Naše sodelovanje v ENTSO-E poteka na
treh ravneh:
•

s sosednjimi državami smo v
najtesnejših stikih tako z vidika
vsakodnevnega obratovanja kot z
vidika optimiranja in delitve rezerv
moči. Sem prištevamo še sodelovanje
z BiH kot članico regulacijskega bloka
SHB in Madžarsko kot neposredno
sosedo, s katero v bližnji prihodnosti
načrtujemo izgradnjo meddržavnega
voda;

•

z državami celinske Evrope (od Grčije
na jugu, Nemčije in dela Danske
na severu, Romunije na vzhodu in
Portugalske na zahodu; skupaj 24
držav oziroma njihovih sistemskih
operaterjev prenosnih omrežij) nas
združuje enaka frekvenca in enake
zaveze do pravil obratovanja;

•

odnosi z vsemi članicami ENTSO-E,
ki poleg že omenjenih (prva in
druga raven sodelovanja) zajemajo
še baltske, skandinavske in otoške
države (Velika Britanija), ki so z vidika
elektroenergetskega omrežja sicer
ločene od celinske Evrope.

Sodelujemo v združenju sistemskih operaterjev TSC
(TSO Security Cooperation)

Več informacij: https://www.entsoe.eu/

Zagotavljamo čezmejne prenosne zmogljivosti
V skupen evropski trg smo vključeni prek sosednjih držav,
s katerimi imamo vzpostavljene številne interkonekcijske
vode, in sicer na mejah z Avstrijo, Italijo in Hrvaško. S
štirimi povezavami (3 x 110 kV, 2 x 220 kV in 3 x 400 kV)
smo najtesneje povezani s Hrvaško, sledi Avstrija z dvema
povezavama (2 x 400 kV, 220 kV) ter Italija prav tako z
dvema povezavama (220 kV in 400 kV).
Število povezav in njihova zmogljivost na meji odražata
velikost čezmejnih prenosnih zmogljivosti, ki so udeležencem
trga ponujene v komercialne namene za prenos energije
med sosednjimi državami. Vpetost družbe ELES v evropski
prostor se bo v bližnji prihodnosti dodatno okrepila z
izgradnjo 2 x 400 kV daljnovoda Cirkovce−Pince na meji
z Madžarsko, s katero bomo vzpostavili še zadnjo, edino
manjkajočo povezavo s sosednjo državo.

TSC v usklajenem obvladovanju načrtovanja varnega
obratovanja medsebojno močno povezanih prenosnih omrežij
11 držav osrednje celinske Evrope povezuje 14 sistemskih
operaterjev. Združenje v vlogi ene od vodilnih vzpodbud
regionalnega varnostnega sodelovanja RSCI (Regional
Security Cooperation Iniciative) razvija in vpeljuje postopke
za pripravo skupnih računalniških modelov prenosnih omrežij
in usklajevanje protiukrepov za odpravljanje zamašitev, ki
služijo:
•

usklajenemu zagotavljanju varnosti obratovanja,

•

usklajenemu izračunavanju čezmejnih prenosnih
zmogljivosti,

•

usklajenemu načrtovanju izklopov naprav prenosnega
omrežja,

•

usklajenemu zagotavljanju samozadostnosti oskrbe
odjemalcev in

•

usklajenemu obvladovanju kritičnih obratovalnih razmer.

Več informacij: https://www.tscnet.eu/
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Vodimo regulacijski blok SHB
Vodimo regulacijski blok SHB, v katerega sta poleg družbe ELES vključena še
sistemska operaterja:
•

hrvaškega prenosnega omrežja HOPS in

•

bosansko-hercegovskega prenosnega omrežja NOS BiH.

Blok SHB v taki obliki organizacije deluje od razpada Jugoslavije. Sprejetje evropskih
omrežnih kodeksov in smernic, ki opredeljujejo pravni okvir sodelovanja v bloku, je
delovanje v bloku nekoliko otežilo, saj Bosna in Hercegovina ni članica EU in tako ni
neposredno zavezana k izpolnjevanju omenjene zakonodaje EU.
V okviru sodelovanja v bloku SHB stremimo k iskanju sinergij, ki jih uspešno
dosegamo s pristopom skupnega zagotavljanja potrebnih rezerv v bloku in s tesnim
sodelovanjem članov bloka na področju izravnave odstopanj, ki ga razvijamo v
smeri uveljavljanja pravil sodelovanja, ki jih predpisujejo evropski omrežni kodeksi in
smernice.

Vključeni smo v konzorcija ITAMS in ITOMS
Smo člani konzorcijev ITAMS in ITOMS,
kar nam omogoča mednarodno
primerljivost našega delovanja.
ITAMS je mednarodna primerjava
modelov in sistemov upravljanja
s sredstvi sistemskih operaterjev
prenosnega omrežja (International
Transmission Asset Management
Study). V konzorcij ITAMS so v letu 2018
vključene naslednje družbe oziroma
države:
•

iz Evrope: ELES (Slovenija), Fingrid
(Finska), Terna (Italija), Amprion
(Nemčija), Litgrid (Litva), Statnett
(Norveška), SSE (Škotska), Tennet
TSO B. V. (Nizozemska);

•

iz regije Azija/Južni Pacifik:
Powerlink (Avstralija);

•

iz regije Bližnji vzhod: Transco
(Združeni arabski emirati) in OETC
(Oman).

ITOMS je mednarodna primerjava
stroškovne učinkovitosti procesov
vzdrževanja sistemskih operaterjev
prenosnega omrežja (International
Transmission Operations and
Maintenance Study). Običajna
zastopanost sistemskih operaterjev
prenosnih omrežij (SOPO) z različnih
celin oziroma iz različnih regij v
konzorciju je naslednja:
•

Amerika: 6 ali 7 SOPO,

•

Skandinavija: 4 ali 5 SOPO,

•

Evropa: 8 ali 9 SOPO,

•

Afrika/Azija/Bližnji vzhod: od 8 do
10 SOPO,

•

Avstralija 5 ali 6 SOPO.

Vodimo ali sodelujemo v mednarodnih raziskovalnorazvojnih, inovacijskih in investicijskih projektih
V okviru raziskovalnih projektov programa Obzorje 2020
sodelujemo predvsem s podjetji in organizacijami iz
naslednjih držav EU: Italija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška,
Francija, Nemčija, Romunija, Srbija, Belgija, Španija in
Velika Britanija.
Na področju strateških investicijskih projektov,
financiranih iz programa CEF, sodelujemo s Hrvaško.
Pri naprednem investicijskem projektu sodelujemo z
japonsko organizacijo NEDO.
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Članstvo BSP

Spajanje trgov

Člani vnašajo ponudbe za prodajo ali nakup na enem od
BSP trgovalnih segmentov: Češka, Švica, Danska, Italija,
Velika Britanija, Slovenija, Belgija, Hrvaška, Slovaška,
Madžarska, Romunija, Nemčija, Avstrija in Nizozemska.

Podjetja, s katerimi imamo neposredne
operativne odnose, so iz naslednjih držav: Avstrija,
Luksemburg, Nemčija, Italija in Hrvaška.

Vodenje regij

Sodelovanje v implementacijskih projektih

Podjetja, ki so del implementacijskega projekta, v
katerem določene naloge proti plačilu opravlja BSP, so
iz naslednjih držav: Slovenija, Avstrija, Hrvaška, Poljska,
Češka, Slovaška, Madžarska, Romunija in Norveška (v
okviru vodenja IBW regije tudi: Italija, Švica, Grčija in
Francija).

Sodelujemo v različnih projektih, kjer so prisotne
druge borze in sistemski operaterji iz celotne EU,
Norveške in Švice.

Geografska prisotnost družbe Stelkom, d. o. o.

Prisotnost družbe Stelkom na mednarodnih trgih:
Avstrija, Italija, Hrvaška, Srbija.

Virtualna prisotnost:
Nemčija, Nizozemska, Madžarska, Bosna in
Hercegovina, Makedonija, Romunija, Bolgarija.

Geografska prisotnost družbe TALUM, d. d.

Izvozni trgi družbe TALUM v letu 2017:
Nemčija, Španija, Švica, Italija, Poljska, Češka republika, Avstrija, Turčija, Slovaška, San Marino, Hrvaška,
Bosna in Hercegovina, Francija, Švedska, Brazilija, Združeno kraljestvo, Argentina, Madžarska, Makedonija,
Egipt, Nizozemska, Bolgarija, Čile, Finska, Maroko, Srbija, Portugalska, Tunizija, Islamska republika Iran,
Estonija, Južna Afrika, Črna gora, Belgija in Kolumbija.
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www.eles.group

ELES, d. o. o., sistemski operater prenosnega
elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
T:

+ 386 1 474 30 00

E:

info@eles.si

www.eles.si

BSP Energetska borza, d. o. o.
Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija
T:

+ 386 1 620 76 76

E:

info@bsp-southpool.com

www.bsp-southpool.com

Stelkom, telekomunikacije in storitve, d. o. o.
Špruha 19, 1236 Trzin, Slovenija
T:

+386 1 620 22 00

E:

info@stelkom.si

www.stelkom.si

TALUM Tovarna aluminija, d. d., Kidričevo
Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo, Slovenija
T:

+386 2 79 95 100

E:

info@talum.si

www.talum.si
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