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Proizvodnja EE



Namesto uvoda …

Termo divizija HSE (t.j. TEŠ in sPV):

• določitev letnih načrtov obratovanja in izkopa do letnice zaprtja (t.i. izstopa iz
rabe premoga) s postopnim zmanjševanjem ob upoštevanju nacionalnih ciljev
emisij toplogrednih plinov

• optimizacija proizvodnje EE in izkopnih količin ter voznega reda za (čim bolj) 
gospodarno poslovanje

• zagotovitev vzdržnega finančnega poslovanja TEŠ in PV (dovoljene oblike
državnih pomoči).

Hidro in drugi deli HSE (OVE, trženje, retail):

• izkoristiti sinergije širokega spektra proizvodnih zmogljivosti

• z ustrezno kombinacijo proizvodnih voznih redov doseči stroškovno ugodnejšo  
proizvodnjo električne energije

• ekonomsko dispečiranje proizvodnih enot ob upoštevanju tehničnih kriterijev.



Vidik in vloga nacionalnega proizvajalca EE

1. Gradnja novih proizvodnih kapacitet in hranilnikov ter 
prilagoditev za bodoče potrebe drobnoprodajnega trga: 

• OVE (hidro, sonce, veter, geotermalna)

• Umeščanje v prostor, gradnja in povezava v EES 

• Postopno zmanjševanje deleža fosilnih energentov

• Sočasno umeščanje hranilnikov (dnevni, večdnevni, sezonski)

2. Sistemske storitve in rezerve:

• Vzdrževanje frekvence (PVF), povrnitev frekvence z avtomatsko 
aktivacijo (aPPF), povrnitev frekvence z ročno aktivacijo (rPPF), zagon 
iz teme, kompenzacija jalove;

• Plinske in plinsko parne (spremljanje razvoja in dobavljivosti sintetičnih 
/ zelenih plinov)



Vidik in vloga nacionalnega proizvajalca EE

3. Optimizacija proizvodnje:

• Obvladovanje večjega števila različnih virov

• Zahteve fleksibilne proizvodnje in izravnave (interval 15 min in krajši)

4. Napovedno vzdrževanje in upravljanje s premoženjem:

• Asset management

• Višja stroškovna učinkovitost vzdrževanja

5. Razvoj novih rešitev:

• Drobnoprodajni trg (končni porabniki) in veleprodajni trg

• Digitalizacija

• Fleksibilni odjem, povezava na trajnostno mobilnost, CCS/CCU



Večanje OVE proizvodnih kapacitet



Obstoječe proizvodne enote sHSE
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Osnovni podatki



Nove fotovoltaične elektrarne (SE)
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Lokacija SE Prapretno

Slovenija: 
letno sončno

Obsevanje kWh/m2

3.0 MWp



Nove vetrne elektrarne (VE)
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Nove plinsko-parne elektrarne (PPE)
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Nove proizvodne kapacitete sHSE



Optimizacija proizvodnje



Optimizacija proizvodnje EE v skupini HSE



Proizvodnja v kontekstu tržnih pogojev - izzivi



Aktivnosti

• Ohranjanje razpoložljivosti in zanesljivosti proizvodnje (VVZP).

• Prilagajanje spremembam sistemskih zahtev (fleksibilnost proizvodnje).

• Digitalizacija proizvodnje (obratovanje in vzdrževanje) - povečevanje 

dobičkonosnosti skozi: 

1. Maksimizacijo proizvodnje in prihodkov (tržne priložnosti).
2. Minimizacija obratovalnih stroškov in stroškov vzdrževanja (teh. op.)



Zakaj je projekt smiseln?

1. Višja učinkovitost poslovanja sHSE skozi optimalno izkoriščanje širokega spektra
proizvodnih zmogljivosti.

2. Vzpostavitev enotnega modela sHSE za planiranje proizvodnje EE (SP, ST, 
proizvodne družbe) in s tem učinkovitega orodja za podporo odločitvam in iskanje
globalnega optimuma proizvodnje.

3. Podpreti proces planiranja sistemskih storitev z ustreznim modelom
(razporejanje po regulacijskih enotah).

4. Povečati izkoristek primarnih virov proizvodnje za najmanj 2 %, kot bi ga
dosegali pri optimalnem dispečiranju in boljši hidro-termo koordinaciji ter
komplementarnih tržnih aktivnostih.  

5. Avtomatizacija izmenjav operativnih podatkov med SP, ST in proizvodnimi
družbami.

6. Povečati dinamiko obratovanja in izravnav v 15 min intervalu.

7. Visoka stopnja podrobnosti modeliranja proizvodne infrastrukture.

8. Scenarijske analize & simulacije negotovosti.



Projekt optimizacije proizvodnje

Uvedba enotne programske in informacijske podpore za optimizacijo proizvodnje 

EE in sistemskih storitev v skupini HSE.
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Vzdrževanje → upravljanje premoženja



Portfelj premoženj sHSE



Uvedba celovitega obvladovanja premoženja

Izkoriščanje fizičnih premoženj?

Ali je ustvarjanje premoženj in 
njihovo obvladovanje tekom 
uporabne dobe / življenjskega cikla 
primerno?

Obvladovanje življenjskega cikla premoženja

Njihovo vzdrževanje?



Pristop k vzpostavitvi obvladovanja premoženja
v skladu z ISO 55001



Razvojni projekti



Pilotni projekt geotermalne elektrarne –
uporaba suhe vrtine

• Mg-6 in GEO-1 vrtini

• Inovativna tehnologija in potencial
nadaljnje rabe opuščenih plinsko/naftnih
vrtin

• Proizvodnja „pasovne električne energije“

• Stalnost dobave (24/7; 8000 delovnih ur
letno) in dolga življenjska doba sistemov

• Zelo nizke emisije toplogrednih plinov
+ dodatna energija ali prodaja

• Visoka učinkovitost kaskadne rabe: 
električna in toplotna energija

• Izrazito lokalen vir energije brez
transportnih poti



ZEMC-S
ZERO EMISSION MOBILITY CORRIDOR” PROJECT



Hydrogen Production and Use in multi-sectorial 
approach



Projekt Leonardo



EU projekt FARCROSS



Hvala za pozornost !


