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skupina GEN
Kakšna je pot električne energije?

zgodba poti

valovanje moči in

dinamičen razvoj

prenos energije

Skupna naloga podjetij, združenih v skupini

električna energija potrebna za gospodarski in

GEN, je varna in zanesljiva proizvodnja elek-

družbeni razvoj države. Gradnja novih proizvo-

trične energije ter nemotena oskrba z njo. Pri

dnih zmogljivosti za zagotavljanje zadostnih

tem so sinergijski učinki različnih virov energije

količin električne energije in zmanjševanje uvo-

(hidro, jedrska, termo, sončna ter v prihodnje

zne odvisnosti je pomembna strateška dejav-

tudi vetrna energija), ki jih pri proizvodnji elek-

nost skupine GEN, zato je sovlaganje v različne

trike izkoriščajo članice skupine, ključnega po-

nove energetske projekte izziv in priložnost za

mena za zanesljivost oskrbe z energijo. Hkra-

članice skupine. Med najpomembnejšimi pro-

tna proizvodnja in dobava električne energije,

jekti na tem področju je vzpostavljanje pogojev

proizvedene v skupini GEN, pa omogočata tudi

za gradnjo drugega bloka NEK.

obvladovanje količinskih in cenovnih tveganj dobave odjemalcem električne energije v skladu z

Skupina GEN zagotavlja približno 40 % potreb

njihovimi potrebami.

električne energije v elektroenergetskem sistemu RS, daje možnost izbire in prispeva k izbolj-

foto: Photocase

Izdajatelj: GEN energija, d.o.o.
Produkcija: Consensus, komunikacije za odgovorno družbo, d.o.o.
Naklada: 1000 izvodov, december 2008

Podjetja v skupini GEN so družbeno in okoljsko

šanju konkurenčnosti na slovenskem elektroe-

odgovorna, saj proizvodnja temelji predvsem

nergetskem trgu ter h krepitvi konkurenčnosti

na trajnostnih virih električne energije. Z zago-

celotne slovenske industrije. Tako predstavlja

tavljanjem lastnih trajnih in stabilnih virov ener-

temelj varne in zanesljive oskrbe uporabnikov

gije se tako pod okriljem skupine GEN ustvarja

energetskih storitev.

znanje

Nuklearna elektrarna
Krško, d.o.o.

Sava, d.o.o.

HSE Invest, d.o.o.

25%

65%

izvajalca in oskrbovalca z električno energijo
so investiranje v nove in trajnostno naravnane
proizvodne zmogljivosti ter ohranjanje in promocija jedrske energije kot trajnostnega energijskega vira.
Skupina GEN bo svoj poslovni uspeh gradila na
vlaganju v trajnostne vire energije, obenem pa
tudi na odgovornem sodelovanju s svojimi kupci.

GEN-I, Budapest Kft.

100%

Svoj prostor delovanja bo še okrepila tudi preko
meja Slovenije.
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foto: Stockxpert

100%

foto: Stockxpert

100%

GEN-I DOOEL,
Skopje, Makedonija

Poslanstvo skupine GEN kot pomembnega pro-

GEN-I, d.o.o.
Zagreb, Hrvaška

50%
GEN-I, d.o.o.
Sarajevo, BiH

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. d.o.o.

100%

Poslanstvo
in vizija

50%

12,6%
GEN-I, d.o.o.
Beograd, Srbija

2,8%
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86%

GEN-I,
Tirana Sh.p.k, Albanija

Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

GEN-I, d.o.o.

Organizacijska
struktura skupine GEN
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naboj osnovnega delca
skrb za sprejemljivost
prihodnost

Osebna izkaznica

Družba:

GEN energija, d.o.o.

Sedež:

Cesta 4. julija 42, Krško

Leto ustanovitve:

2001

Ustanovitelj in edini družbenik:

Republika Slovenija

Dejavnost:

E/64.150 dejavnost holdingov
K/35.140 trgovanje z električno energijo,
in druge registrirane dejavnosti

Osnovni kapital:

26.059.796,00 EUR

Direktor:

Martin Novšak, MBA

Nadzorni svet:

dr. Igor Šalamun, predsednik
mag. Miran Stanko, namestnik predsednika
mag. Ljubo Fabjan
Ivan Molan

Vrednote

Varnost, transparentnost, spoštljivost in skrb za

gije kakor tudi v varnem poslovnem okolju ter

sprejemljivost energije so vrednote skupine GEN

gradnji razmer za zadovoljstvo in motiviranost

in so del odnosov do poslovnih partnerjev, družb

zaposlenih. Transparentnost svojega delovanja

v skupini in do celotne kulture družbe.

skupina uresničuje ob vsakodnevnem zagotavljanju celovite in na kupca osredotočene po-

Varnost se odraža tako na področju zanesljive

nudbe električne energije ter ob nadgrajevanju

in okolju prijazne proizvodnje električne ener-

obstoječih storitev.
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foto: Luka Kaše

foto: Stockxpert

Stane Pajk
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Delež oskrbe z električno energijo v Sloveniji

60 %
drugi

Vloga in pomen
podjetij v skupini

40 %
skupina GEN
V svojem razvoju je skupina GEN pridobila nove
vire energije in obvladujoče lastništvo predvsem
pri tistih proizvajalcih električne energije, ki temeljijo na obnovljivih in trajnostnih virih. S podjetjem Istrabenz Gorenje je ustanovila družbo

Proizvodnja elektrarn skupine GEN v letu 2007

GEN-I, katere osnovna dejavnost je predvsem trgovanje in prodaja energije. Stabilnost v sodobnem tržnem gospodarstvu namreč zagotavlja
samo celovita marketinška funkcija, ki obvladuje

Podjetja v skupini GEN letno proizvedejo skupaj
med 5.600 GWh in 6.300 GWh električne energije.

foto: Luka Kaše

produkt, prodajo, ceno in promocijo.

Obseg proizvodnje je odvisen od remontnega obdobja NEK, vodostaja reke Save ter obsega obratovanja TEB. Količina električne energije skupine
predstavlja med 40 % in 45 % vse proizvedene električne energije v Sloveniji. Družba je v poslovnem
letu 2007 razpolagala z 2.71 GWh električne energije (upoštevana 50 % proizvodnja NEK), leta 2008
NEK (50 %)
SEL
TEB

pa bo po predvidevanjih razpolagala s 3.350 GWh.
To predstavlja, glede na EE bilanco za leto 2008,
cca 30 % skupno proizvedene električne energije
s katero razpolaga EE sistem RS.

širjenje v prostoru
s hitrostjo svetlobe
potovanje
varnost
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foto: Goran Rovan

foto: Luka Kaše
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SEL
Savske elektrarne Ljubljana (SEL) so v letu 2007
proizvedle 246 milijonov kWh električne energije, kar je cca 8 % vse proizvedene električne
energije v skupini GEN (upošteva se 50 % NEK)
oziroma cca 10 % skupne proizvedene električne energije iz hidroenergetskih objektov v EE
sistemu RS. V svojem portfelju SEL upravlja HE
Nuklearna elektrarna Krško (NEK) na leto proi-

velikih prehodnih pojavih znotraj UCTE. S tem

Završnica, sončne elektrarne (Mavčiče, Vrhovo,

zvede nad pet milijard kWh električne energije,

bistveno prispeva k zanesljivosti oskrbe z ele-

Medvode) in nekaj malih hidroelektrarn. V pri-

kar pomeni približno 40 % predvidene skupne

ktrično energijo.

zadevanjih za nemoteno proizvodnjo električne

proizvedene električne energije v Sloveniji po

spoštljivost
novi trajnostni viri

energije družba poleg svoje osnovne dejavno-

EE bilanci za leto 2008. S svojimi obratovalnimi

NEK komercialno obratuje že več kot dvajset let.

sti, tj. proizvodnje električne energije v hidro in

karakteristikami zapolnjuje osnovno obreme-

V tem obdobju je elektrarna izpolnila temeljna

sončnih elektrarnah, skrbi tudi za obratovanje

nitev skozi vse leto. Kot zanesljiv vir delovne

pričakovanja in usmeritve glede varnosti in sta-

in vzdrževanje v hidroelektrarnah (vzdrževanje

in jalove moči pa je tudi pomembna podporna

bilnosti obratovanja, konkurenčnosti proizvodnje

elektroenergetske, strojne in telekomunikacij-

točka elektroenergetskega sistema v okviru

v primerjavi z drugimi viri ter glede sprejemljivo-

ske opreme ter gradbenih objektov), hkrati pa

evropske povezave UCTE - Unija za koordi-

sti v javnosti. NEK se danes po standardnih me-

opravlja tudi investitorski inženiring za elektro-

nacijo prenosa električne energije. Je bistven

rilih jedrske varnosti in stabilnosti obratovanja

energetske objekte in postroje, montažo, pre-

dejavnik pri stabilizaciji kritičnih obratovalnih

uvršča v zgornjo četrtino obratujočih jedrskih

izkušanje, meritve ter stavljanje v obratovanje.

stanj in napetostnih razmer, še posebej ob

elektrarn v svetu. Več na www.nek.si

foto: Stockxpert

NEK

Moste, HE Mavčiče, HE Medvode, HE Vrhovo, HE

del naravnih sil

Več na www.sel.si
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Skupina GEN-I d.o.o. opravlja tri osnovne de-

ča proizvodnim virom iz bilančne skupine op-

javnosti: odkupuje električno energijo od proi-

timalno trženje proizvedene energije, končnim

zvajalcev, trguje z električno energijo in prodaja

odjemalcem pa kakovostno storitev celovite

električne energije končnim porabnikom. Na slo-

oskrbe z električno energijo in optimizacijo nji-

venskem trgu vse tri dejavnosti združuje bilanč-

hovih nabavnih poti preko posebej zato vzpo-

na skupina GEN-I, katere vodenje poteka znotraj

stavljene trgovalne infrastrukture skupine, ki

dejavnosti trgovanja z električno energijo.

je prisotna v štirinajstih državah širše regije (od

TEB

foto: Arhiv TEB

Nemčije na severu do Grčije na jugu in Italije na

transparentnost

GEN-I

Vzpostavitev in pozicioniranje kot druge naj-

zahodu ter Madžarske, Romunije ter Bolgarije

močnejše bilančne skupine v Sloveniji je vizi-

na vzhodu). Skupina tako na tujih trgih ustvari

ja družbe GEN-I d.o.o., ki združuje funkcije za

več kot 50% celotnega prometa in je pozicioni-

učinkovito obvladovanje tveganj odkupa, trgo-

rana kot neto uvoznik na slovenski trg. Več na

vanja in prodaje električne energije ter omogo-

www.gen-i.si

prijaznost
uporabnost
Termoelektrarna Brestanica (TEB) je v letu 2007
proizvedla 77 milijonov kWh električne energije. To v celotni skupini GEN (upošteva se 50 %
NEK) predstavlja 2,5 %, od skupno proizvedene
električne energije, iz termo objektov v EE sistemu RS pa 1 %. Obe novi plinski turbini, vsaka
z močjo 114 MW, obratujeta v odprtem procesu.
Prilagojeni sta za obratovanje z različnimi gorivi,
in sicer so to lahko zemeljski plin, ekstra lahko
kurilno olje ali kombinacija obeh goriv.
S ciljem zgraditi, uvesti ter certificirati sistem
ravnanja z okoljem, je družba uvedla standard
ISO 14001. Ta njen cilj jo povezuje z njeno zavezanostjo k sistematičnemu pristopu in trajneVeč na www.teb.si

foto: Luka Kaše

mu izboljševanju sistema ravnanja z okoljem.
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V Sloveniji beležimo letno rast porabe, pri tem

na zadostiti potrebam po dodatnih energijskih

pa ni vlaganj v gradnjo proizvodnih in prenosnih

virih ob zmanjševanju emisij C02 in tudi ne

elektroenergetskih objektov. Slovenija je posta-

slediti strateškim ciljem Evropske energetske

la velik uvoznik elektrike, saj četrtino porabljene

politike, ki temelji na naslednjih izhodiščih:

energije uvozimo.
‣ boj proti podnebnim spremembam – zmanjDolgoročno rešitev predstavljajo nove investicije
v elektroenergetiko, predvsem v gradnjo novih

‣ omejevanje zunanje občutljivosti Skupnosti

elektrarn. Pri slednji bomo poleg ekonomskih

na uvoz nafte in plina – povečevanje domače

Za optimiziranje proizvodnje in posledično zmanj-

določil in določil na področju varstva okolja

proizvodnje.

ševanje tveganj je bila v letu 2007 izpeljana prva

morali upoštevati tudi določila Kyotskega spo-

Energetska
prihodnost

faza gradnje Nadzornega centra GEN. Nadzor
proizvodnje energetskih objektov, združenih v
skupini GEN, je s tem samostojen, kar omogoča
izkoriščanje sinergijskih učinkov proizvodnih enot.
Nadzorni center ima pomembno vlogo ob nizkem
vodostaju reke Save, ko je treba poleg optimalne
proizvodnje zagotavljati tudi hlajenje za NEK.
Nadzorni center GEN ima tako ključno vlogo pri
obvladovanju tveganj, povezanih z dobavo elek-

razuma iz leta 2005, ki v letih od 2008 do 2012

‣ vzpostavitev konkurenčnejšega energetskega trga

predvideva zmanjšanje emisij CO2 in drugih to-

zanesljivost

plogrednih plinov za 5 %. Evropska nadgradnja

Jedrska energija izpolnjuje vsa tri temeljna iz-

tega sporazuma pa predvideva celo znižanje

hodišča in je hkrati danes največji vir električne

emisij za 20 % do leta 2020.

energije, ki med obratovanjem ne izpušča toplogrednih plinov v ozračje, je domači vir energije,

odgovorno sodelovanje
za ljudi

Dolgoročna rešitev in odgovor na naraščajočo

ki ni odvisen od uvoza nafte in plina, ter proizvaja

porabo energije in omejevanje emisij toplogre-

elektriko po zelo konkurenčni ceni in tako prispe-

dnih plinov oziroma zmanjševanje emisij CO2

va k vzpostavljanju konkurenčnega energetskega

predstavlja širitev jedrskih kapacitet z izgradnjo

trga. Uporaba jedrske energije v Sloveniji temelji

trične energije iz proizvodnih objektov. V priho-

drugega bloka NEK. To je pomemben cilj skupi-

na dolgoletnih izkušnjah domačih strokovnjakov

dnje se bo vloga nadzornega centra še okrepila,

ne GEN, ki lahko na ta način in z uporabo naj-

in energetike. Pri gradnji drugega bloka jedrske

predvsem s prodajo viškov električne energije in

sodobnejše tehnologije zagotovi Sloveniji varno

elektrarne se bo uporabilo dosedanje znanje in

nakupom mankov, kar bo omogočilo optimizaci-

oskrbo z električno energijo po nizki ceni. Brez

izkušnje pridobljene pri izgradnji in obratovanju

vlaganj v jedrsko energijo Slovenija ni sposob-

obstoječe NEK.

jo in zmanjševanje odstopanj od napovedi.

foto: Stockxpert

Druge dejavnosti

šanje emisije toplogrednih plinov

foto: Stockxpert

www.gen-energija.si

