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Skupina GEN je druga največja poslovna skupina v Sloveniji.

Temeljne dejavnosti Skupine GEN

PROIZVODNJA 
ELEKTRIČNE 
ENERGIJE

TRŽENJE IN PRODAJA

RAZVOJ IN 
INVESTICIJE



Proizvodnja 
električne 
energije v 
Skupini GEN
Jedrska energija in obnovljivi viri 
zagotavljajo Sloveniji temelj za 
prehod v brezogljično družbo.



Proizvodne enote skupine GEN v Sloveniji
skupno prispevajo več kot 40 % vse električne energije, proizvedene v Sloveniji.



Skupina GEN – trgovanje 
z električno energijo
V letu 2021 smo trgovali z več kot 
200 TWh električne energije, kar je 
primerljivo z okoli štirinajstkratno 
porabo električne energije v Sloveniji.
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Ključ do razogljičenja slovenske 
energetike



Proizvodnja in poraba električne energije 
v Sloveniji od l. 1960, z napovedjo do l. 2060
(Vira za projekcije rabe električne energije: 
Razvojni načrt prenosnega sistema RS 2019-2028, Eles, 2019; 
Energetski koncept Slovenije, predlog, priloga 1: scenarij
dolgoročnih energetskih bilanc, MzI, 2017) 



Vizija GEN za razogljičen elektroenergetski sistem Slovenije



Cilji na ravni Slovenije
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Z načrtovanim razogljičenjem EE 
sistema do leta 2035 Skupina GEN 
ne le dosega, ampak tudi presega
slovenske in evropske energetske 
in okoljske cilje, pri tem pa skrbi 
za ohranjanje konkurenčnosti in 

zanesljivosti oskrbe malih in 
velikih odjemalcev.

NEPN v razvoju energetike predvideva 
jedrsko energijo, rok za investicijsko 
Odločitev za JEK2 pa postavlja najkasneje v leto 2027*

Aktualni razvoj: 
energetska kriza & preporod jedrske energetike

Dolgoročna podnebna strategija 
Slovenije do leta 2050:
Slovenija bo leta 2050 podnebno nevtralna 
in na podnebne spremembe odporna 
družba na temeljih trajnostnega razvoja.



NIZKOOGLJIČNI VIRI ENERGIJE

REZERVA

JEDRSKA 
ENERGIJA
1.100 MW novih jedrskih 
proizvodnih zmogljivosti –
projekt JEK2

HIDRO
ENERGIJA
Dokončanje verige 
hidroelektrarn: HE Mokrice 
/ SRESA, ostali vodni 
potencial

SONČNA
ENERGIJA
1.000 MW novih 
proizvodnih zmogljivosti 
fotovoltaičnih elektrarn

PLIN
Sistemska rezerva za tri 
ključne nizkoogljične vire

PROIZVEDENA 
ELEKTRIČNA 
ENERGIJA

9 TWh
Jedrske energije

+

1 TWh
Sončne in 
vodne energije

10 TWh
NOVE NIZKOOGLJIČNE
ELEKTRIČNE ENERGIJE

NOVA RABA ELEKTRIČNE ENERGIJE

2 TWh
E-MOBILNOST
elektrifikacija 1/3 
osebnega prometa

3 TWh
OGREVANJE IN 
HLAJENJE

1 TWh
DIGITALIZACIJA 
DRUŽBE

IZHOD IZ PREMOGA
4 TWh
NADOMESTITEV
Izpada električne energije 
iz TEŠ
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VIZIJA GEN 
Steber slovenskega 
elektroenergetskega 
prehoda

Skupina GEN.
Odgovarjamo na izzive energetske samooskrbe Slovenije. 
Zagotavljamo zanesljivo oskrbo z dostopno in nizkoogljično električno energijo.



www.gen-energija.si


