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1. UVOD  

Sistemski operaterji prenosnega in distribucijskega omrežja v Sloveniji se soočajo z velikim 
razkorakom med razpoložljivimi in potrebnimi sredstvi za naložbe v omrežje (RTP, kablovodi, daljnovodi, 
TP), ki so opredeljene v dolgoročnem razvojnem načrtu. V letu 2011 je bilo lastnih sredstev za 
financiranje naložb opredeljenih v načrtu razvoja manj kot 30 %. Zaradi tega je potrebno v sklopu nabora 
naložb izbrati tiste, ki po tehničnih in ekonomskih kriterijih prinesejo največje koristi. Za obravnavane 
naložbe je potrebno identificirati stroške in koristi ter jih ustrezno ovrednotiti, s čimer pridobimo možnost 
izračunavanja ekonomske upravičenosti naložb in njihove medsebojne primerjave. 

Nabor naložb, za katere lahko izvajamo ekonomsko analizo, je omejen z razpoložljivostjo 
podatkov ter vrsto stroškov in koristi, ki jih prinašajo sistemu. Pri naložbah v NN omrežje danes nimamo 
na voljo dovolj podatkov, da bi lahko izvajali te vrste analize. Naložbe v prenosnem omrežju, namenjene 
čezmejnemu prenosu energije, pa zahtevajo povsem drugačno analizo. V članku se zato osredotočamo 
na naložbe v SN in VN omrežje, ki nimajo vplivov na čezmejne pretoke. 

Po postopku načrtovanja razvoja omrežja se po tehničnih kriterijih identificira nabor naložb, 
katerim se pripiše skrajne roke izgradnje, da bo omrežje še sposobno zagotavljati oskrbo odjemalcev z 
električno energijo. Znotraj rokov, ki jih dopušča tehnično načrtovanje razvoja, je možna dodatna 
optimizacija na podlagi ekonomskih kriterijev. 

Vrednotenje naložb v elektroenergetsko omrežje zahteva specifično ekonomsko analizo, saj te 
vrste naložb ne prinašajo neposrednih prihodkov. Osnovna dejavnost sistemskih operaterjev omrežja je 
zagotavljanje čim bolj zanesljive dobave električne energije po čim nižjih stroških. Koristi iščemo pri 
zmanjševanju stroškov vzdrževanja in obratovanja obstoječega omrežja. 

Naložbe lahko celovito ovrednotimo le, če dosledno upoštevamo vse stroške, ki nastanejo v 
celotni življenjski dobi. Temeljne vrste stroškov naložb v elektroenergetsko omrežje so investicijski 
stroški, stroški vzdrževanja in obratovanja omrežja, sistemski stroški moči, stroški izgub električne 
energije in stroški prekinitev dobave. 

Ekonomsko upravičenost naložb ocenimo z neto sedanjo vrednostjo, notranjo stopnjo donosa in 
diskontirano dobo povračila, ki so v praksi najbolj pogosto uporabljeni kazalniki ekonomske upravičenosti. 
Ker naložbe elektroenergetsko omrežje ne prinašajo neposrednih prihodkov, nam koristi predstavljajo 
prihranki stroškov obstoječega omrežja, ki morajo odtehtati dodatne stroške, ki nastanejo z novo naložbo. 

2. FINANCIRANJE NALOŽB IN STANJE PRI SLOVENSKIH SISTEMSKIH OPERATERJIH 
OMREŽJA 

Nabor potrebnih vlaganj v omrežje se za srednjeročno obdobje v Sloveniji opredeli prek 
dolgoročnih načrtov razvoja, posebej za distribucijsko in prenosno omrežje. V dolgoročnih načrtih razvoja 
so s tehničnega vidika opredeljene naložbe, ki so potrebne za nadaljnjo kakovostno oskrbo odjemalcev z 
električno energijo. 

Glavni vzroki za nova vlaganja so:  

 staranje obstoječe infrastrukture, 

 kakovost dobave, 

 rast koničnih obremenitev, 

 investicije zaradi obnovljivih virov električne energije (OVE) in 

 odkup infrastrukture 

Skupna potrebna vlaganja v slovensko distribucijsko omrežje po glavnih vzrokih so na sliki 1 
prikazana s stolpci.  

Naložbe se financira z lastniškim ali dolžniškim kapitalom oziroma sredstvi. Dolžniški kapital 
predstavljajo predvsem dolgoročne finančne obveznosti do bank (krediti). Lastniški kapital je lastna 
sposobnost podjetij za financiranje, sestavlja pa ga amortizacija in dobički iz prejšnjih let, čemur je 
potrebno odšteti plačila glavnic obstoječih kreditov. Lastna sredstva se lahko povečuje z vnosom 
dodatnega kapitala v podjetje – bodisi prek dokapitalizacije bodisi s povišanjem prihodkov, ki bi rezultirali 
v povišanju dobička. 
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Ob nespremenjenih prihodkih celotnega nabora naložb v dolgoročnem načrtu razvoja 
distribucijskega omrežja ni mogoče izvesti, kar smo dokazali z izračunom dolgoročnega obsega lastnih 
sredstev. Zaradi čedalje večjega obsega zadolževanja bi z letom 2021 podjetja morala najemati kredite 
samo za to, da bi odplačevala stare kredite. Obseg lastnih sredstev je na sliki 1 prikazan z rdečo črto. V 
prvih letih vidimo, da lastna sredstva ne zajemajo niti tretjine potrebnih sredstev. Z leti višina lastnih 
sredstev pada zaradi odplačevanja kreditov. Zaključimo lahko, da obstoječega nabora naložb ni mogoče 
izvesti. V podjetja je potrebno pripeljati dodaten kapital in se osredotočiti na tiste naložbe, ki kratkoročno 
prinašajo največje koristi. 

 

Slika 1: Struktura investicijskih vlaganj v distribucijsko elektroenergetsko omrežje in skupna vlaganja v 
osnovno infrastrukturo po glavnih vzrokih po letih v obdobju od leta 2011 do 2030 z vrisanimi ocenjenimi 

lastnimi sredstvi 

3. EKONOMSKA IZHODIŠČA VREDNOTENJA NALOŽB 

Po ekonomski teoriji je finančno načrtovanje investicij proces ugotavljanja in analize možnih 
naložb. Na donosnost investicije vpliva vrsta dejavnikov:    

 življenjska doba investicije,  

 vrednost denarja v času,  

 stroški kapitala,  

 stroški in koristi,  

 ekonomska merila vrednotenja naložb. 

Življenjska doba investicije je pomembna z vidika natančnosti načrtovanja prihodnjih dogodkov, 
stroškov in koristi, stanja na trgu, cen in konkurence. Daljša ko je življenjska doba projekta in s tem 
trajanje investicije, manjša je natančnost pri predvidevanjih in ocenah posameznih stroškov in koristi. 
Napovedovanje daleč v prihodnost je zelo tvegano in nezanesljivo, ker se lahko s tekom časa spremeni 
cela vrsta dejavnikov na posameznem trgu. 

Vrednost denarja v času je zelo pomemben faktor pri izračunavanju ekonomske upravičenosti 
investicije. Denar, ki ga imamo na razpolago danes je vreden več od denarja, ki ga bomo dobili čez nekaj 
let. S sedanjo vrednostjo se išče sedanji ekvivalent denarnim zneskom, ki bodo nastali v prihodnosti. 
Zanima nas koliko sta določena strošek ali korist vredna danes, s čimer se zagotovi primerjava med 
zneski v različnih obdobjih. 

‐150,00

‐100,00

‐50,00

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

In
ve
st
ic
ija
/s
re
d
st
va
 v
 m

io
 €

Leto

Staranje infrastrukture Odkup infrastrukture

Kakovost Rast koničnih obremenitev in kakovost

Investicije zaradi OVE Lastna sredstva



4 

V naslednjem koraku je treba izračunati ustrezno diskontno stopnjo, s katero se bo diskontiralo 
prihodnje stroške in koristi. Diskontna stopnja izraža subjektivne časovne preference med sedanjo in 
bodočo potrošnjo oziroma ocene investitorja o prihodnjih donosih v sedanjosti. Poleg življenjske dobe 
naložbe, njenih stroškov in donosov je diskontna stopnja glavna komponenta neto sedanje vrednosti. 
Višina diskontne stopnje je odvisna predvsem od načina financiranja naložb. V Sloveniji je za naložbe v 
omrežje trenutno v uporabi diskontna stopnja v višini 7,8 %. 

Četrti dejavnik pri analizi ekonomske upravičenosti naložbe so stroški in koristi. Analiza stroškov 
in koristi je enostavna in široko uporabljana metoda, ki testira ekonomsko sposobnost naložb. Z analizo 
stroškov in koristi poizkušamo ovrednotiti vse stroške in koristi, ki nastanejo z uresničitvijo neke naložbe. 
Bistvena značilnost analize je, da primerja stanje v družbi, ko je projekt izveden, s stanjem v družbi, če 
projekt ni izveden. Analiza naložb v elektroenergetsko omrežje je specifična, saj koristi, ki zajemajo 
kakovostno in zanesljivo oskrbo odjemalcev z električno energijo, ni mogoče ovrednotiti. Brez električne 
energije si v današnjih časih ni mogoče predstavljati življenja. Iz tega razloga se bomo osredotočili na 
analizo stroškov omrežja brez nove naložbe in te stroške primerjali s stroški omrežja z novo naložbo. Če 
bodo celotni stroški omrežja z izgradnjo nove naložbe nižji, kot so bili pred izgradnjo, potem bo naložba 
ekonomsko upravičena in obratno, če bodo skupni stroški višji. 

Za vrednotenje naložb uporabljamo dobo vračila, notranjo stopnjo donosa in neto sedanjo 
vrednost, ki so med najbolj pogosto uporabljenimi metodami vrednotenja naložb. Doba povračila je najbolj 
enostaven investicijski kriterij. Pove nam število let, v katerem se povrne začetni znesek naložbe brez 
upoštevanja časovne vrednosti denarja. Ker ne upošteva časovne vrednosti denarja je za relevantnost 
kriterija pomembno, da je doba povračila čim krajša.  

Neto sedanja vrednost (NSV) je metoda ocenjevanja projektov z uporabo tehnike diskontiranih 
stroškov in koristi. Pri tej metodi se najprej opredeli vse pričakovane stroške in koristi, se jih nato 
diskontira, sešteje in na koncu odšteje začetni investicijski izdatek. Če je dobljena vrednost večja od nič, 
je investicijski projekt sprejemljiv. V primeru ko je NSV manjša od nič, pa je investicijski projekt 
nesprejemljiv. Kadar se odloča med dvema izključujočima projektoma, se izbere tistega, ki ima višjo NSV. 
Prednosti neto sedanje vrednosti so, da upošteva vse pričakovane stroške in koristi projekta in da 
upošteva časovno vrednost denarja. 

Notranja stopnja donosa (NSD) je diskontna stopnja, pri kateri je sedanja vrednost pričakovanih 
stroškov in koristi projekta enaka sedanji vrednosti investicijskih izdatkov projekta, oziroma je NSV enaka 
nič. Če je NSD višja od diskontne stopnje je projekt sprejemljiv, sicer ni. 

4. OPREDELITEV STROŠKOV IN KORISTI 

Pri ocenah stroškov in koristi projekta je treba v splošnem opredeliti začetno investicijo in stroške 
ter koristi iz poslovanja v času življenjske dobe projekta. Vrste stroškov in koristi v času življenjske dobe 
obravnavanih naložb v omrežje so: 

 stroški vzdrževanja, 

 stroški energije za pokrivanje izgub, 

 sistemski strošek moči in 

 stroški prekinitev dobave. 

4.1. Investicijski izdatki 

Med začetne investicijske izdatke štejemo nabavno vrednost, stroške montaže, stroške prevoza 
ter stroške prispevkov, nadomestil za uporabo zemljišč in stroške za pridobitev potrebnih dovoljenj. 
Ocena začetnih investicijskih izdatkov je običajno najbolj natančna ocena stroškov vseh komponent 
naložbe. Ti stroški so namreč večinoma dokaj natančno znani; so stroški, ki nastajajo v sedanjem času. 
Cene opreme so na voljo v času ocenjevanja naložbe. Poleg višine samih stroškov je treba oceniti še čas 
trajanja zgraditve (implementacije) naložbe. 

4.2. Stroški vzdrževanja 

Stroški vzdrževanja omrežja se v Sloveniji spremljajo prek normativov vzdrževanja za posamezne 
elemente omrežja. Vzdrževanje posameznih elementov je razdeljeno na opravila. Za vsako izmed njih je točno 
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Cena energije za pokrivanje izgub je najbolj variabilna predpostavka v analizi vrednotenja naložb. 
Odvisna je od tržnih cen, ki pa so izjemno volatilne. Praktično od same vpeljave trgov z električno 
energijo v Evropi smo bili na vseh večjih trgih priča rasti cen električne energije, ki jo je prekinila šele 
aktualna gospodarska kriza konec leta 2008. Dolgoročno bodo ob trenutno veljavni zakonodaji in 
smernicah EU, ki preferirajo prost trg z električno energijo, cene električne energije po koncu krize in 
normalizaciji gospodarskih razmer dosegle raven pred pričetkom krize, morda tudi višje. V analizah zato 
danes uporabljamo trenutno raven cen električne energije, ki jo skozi leta višamo. 

4.4. Sistemski strošek moči 

Elektroenergetsko omrežje se v Sloveniji načrtuje in dimenzionira glede na konični odjem, katerega 
del so tudi izgube. Če uspemo zmanjšati izgube, to hkrati pomeni, da se bo zmanjšala tudi konična moč, 
zaradi česar so potrebna manjša vlaganja v elektroenergetsko omrežje, pa tudi v konične proizvodne enote. 
Zaradi tega sistemski strošek moči na nivoju distribucijskega omrežja delno pomeni prihranek za samo 
distribucijsko podjetje, delno pa prinaša koristi tudi prenosnemu omrežju in družbi, ker je za oskrbo z električno 
energijo potrebnih manj koničnih proizvodnih enot. Sistemski strošek moči se izračuna z zmnožkom koničnih 
izgub, ki jih izračunamo z modelom za izračun pretokov moči in marginalnega sistemskega stroška moči. 

Marginalni sistemski strošek moči nam pove, koliko na letnem nivoju stanejo dodatne naložbe, da 
lahko sistem zagotovi preskrbo za dodaten kW odjema. Upoštevati moramo stroške na proizvodnem, 
prenosnem in distribucijskem nivoju. 

Sistemski strošek moči se je v preteklosti že precej pojavljal v analizah EIMV, vendar so bile 
njegove interpretacije različne. V letu 1997 ga lahko zasledimo v študiji o kriterijih načrtovanja 
distribucijskih omrežij [3], kjer je na nivoju distribucije (zajema stroške distribucijskega in prenosnega 
omrežja ter proizvodni sistem) opredeljen v višini 600 takratnih nemških mark na leto. Ocena ne zajema 
zgolj stroškov moči, temveč tudi stroške energije za pokrivanje izgub. 

V tehnično ekonomski analizi daljnovoda Beričevo Krško iz leta 1998 [4], ga avtorji ocenjujejo kot 
strošek vršne proizvodne enote v višini od 1.000 do 2100 DEM/kW, kar na letnem nivoju znese 21 
milijonov takratnih tolarjev na MW. Ocena ni upoštevala dodatnih stroškov prenosnega omrežja.  

Marginalni sistemski strošek moči distribucijskega omrežja lahko ocenimo kot kvocient nabavne  
vrednosti osnovnih sredstev in konične moči, ki ga na letno raven pretvorimo s faktorjem pretvorbe (enačba 2).  
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nDS

nDS
DSFP  (2) 

Pri čemer simboli pomenijo: 

FP – faktor pretvorbe, 

DS – diskontna stopnja 

n – življenjska doba 

Na takšen način ocenjen marginalni strošek moči distribucijskega omrežja znaša 107 €/kW na 
leto. Ob vključitvi prenosnega omrežja in konične proizvodne enote lahko marginalni sistemski strošek 
ocenimo v višini 200 €/kW na leto. 

4.5. Stroški prekinitev dobave 

Ob prekinitvah dobave električne energije odjemalcem nastaja vrsta stroškov. Sistemski 
operaterji morajo po zakonu dosegati določeno zanesljivost dobave. Če te ne dosegajo, so odjemalci 
upravičeni do odškodnin, ki jih lahko iztožijo od podjetij. Zavedati se je potrebno, da stroški izpada 
električne energije za odjemalce ne pomenijo zgolj nabavne vrednosti energije, temveč tudi stroške 
izpada proizvodnje, stroške ponovnega zagona strojev ipd. 

Razločevati moramo med dejanskimi stroški, ki nastajajo ob izpadih (to so stroški odškodnin, ki 
jih odjemalci dejansko zahtevajo) in družbenimi stroški izpadov (to so stroški, ki ob izpadih nastanejo, 
vendar pa ni nujno, da jih plačajo operaterji omrežja). Z vidika poslovanja operaterjev omrežja so 
pomembni zgolj dejanski stroški izpadov, medtem ko so z vidika celotne države ključnega pomena 
družbeni stroški. V naši analizi upoštevamo vse stroške izpadov, čeprav ti niso vedno zaračunani 
operaterjem omrežja. 
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Pri tem je W oznaka za energijo, C za ceno in r za rast porabe. 

Zelo podobno se izračunavajo tudi stroški izpadov, ki se gibljejo premo sorazmerno z rastjo porabe. 

V drugem koraku se izračuna razlika med starim in novim stanjem. Dobljene stroške oziroma 
koristi se z diskontno stopnjo aktualizira na začetno leto. 

V zadnjem koraku se izračunajo kazalci uspešnosti naložb. V enačbi (5) je naveden primer 
izračuna NSV. 

 
1 1

* * *
b n b

b b i i i i
i b i

NSV I d C d C d
+

= + =

= + D - Då å   (5) 

Pri tem posamezne postavke izračuna diskontne stopnje v primeru izgradnje v določenem (b) letu 
pomenijo: 

I = začetna vrednost investicije 

d = kumulativna diskontna stopnja v obravnavanem letu 

b = začetno leto naložbe 







nb

bi
ii dC

1

*

 = vsota diskontirane razlike stroškov med začetnim in novim stanjem omrežja za 
obdobje od obravnavanega leta b+1 do konca življenjske dobe naložbe (b+1+n) 

i

b

i
i dC *

1




= vsota diskontiranih razlik stroškov med začetnim in novim stanjem omrežja od 

prvega leta obravnavanega obdobja do leta izgradnje naložbe. To je oportunitetni strošek izgradnje 
naložbe v kasnejšem obdobju, ki ga je potrebno upoštevati, saj se vse te koristi izgubi, ker se za naložbo 
odloči v kasnejšem obdobju. 

V zadnjem koraku prve faze se naložbe rangira, s čimer sistemski operater dobi prioritetni 
seznam naložb, na podlagi česar se lahko odloči, katere naložbe je smiselno najhitreje izvesti. 

V drugi fazi se v optimizacijo vključijo dodatni podatki: 

 nabor množice manjših investicij po letih 

 razpoložljiva lastna sredstva v posameznih letih, 

 obstoječe dolgoročne obveznosti in 

 obrestne mere najema novih kreditov. 

Z upoštevanjem novih podatkov model ponovno optimalno razporedi naložbe. 

V tretji fazi se dobljeni rezultati prenesejo v bilance stanja in izkaze poslovnega izida vseh 
obravnavanih let dolgoročnega načrta, s čimer se lahko analizira poslovanje podjetja v odvisnosti od naložb. 

 

6. ZAKLJUČEK 

V Sloveniji se sistemski operaterji omrežja danes soočajo z velikim razkorakom med potrebnimi 
sredstvi za razvoj omrežja in dejanskimi razpoložljivimi sredstvi. Podjetja morajo v poslovanje v večji meri 
vključiti ekonomske kriterije. 

Z vrednotenjem naložb v elektroenergetsko distribucijsko omrežje moramo čim bolj natančno 
zajeti vse stroške in koristi, ki nastajajo v njihovi življenjski dobi. Na takšen način dobimo kakovostno 
dopolnilo tehničnim kriterijem razvoja. Vrednotenje naložb v elektroenergetsko distribucijsko omrežje 
(RTP, daljnovod, kablovod) zahteva specifično ekonomsko analizo, saj te vrste naložb ne prinašajo 
neposrednih prihodkov. 

Z obravnavano metodologijo je omogočena in olajšana ekonomska analiza dolgoročnih naložb, ki 
med drugim omogoča: 
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 medsebojno primerjavo stroškov in koristi posameznih naložb, 

 analizo vpliva posameznih stroškov in koristi na uspešnost naložbe, 

 izračun optimalnega leta izgradnje posamezne naložbe, 

 izračun optimalnega nabora vseh naložb, upoštevajoč razpoložljiva sredstva podjetja 

 analizo vpliva naložb na poslovanje podjetja, 

 primerjavo in analizo ekonomskih kriterijev in uspešnosti različnih variant razvoja in 

 analizo vplivov razpoložljivih sredstev in posojil na optimalno razporeditev naložb. 

Rezultati obdelav bodo lahko v pomoč vodstvenim strukturam pri odločanju o izvajanju 
dolgoročnih razvojnih načrtov. 
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