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FEBRUAR
1. FEBRUAR – Zaživela je nova
spletna stran družbe ELES, ki sledi
sodobnim smernicam spletnega obli-
kovanja in zagotavljanja pozitivne upo-
rabniške izkušnje.

20. JANUAR – Mednarodni kon-
zorcij pod vodstvom italijanskega pod-
jetja Engineering, v katerem sodeluje
tudi ELES, je prepričal Evropsko komisijo
in pridobil evropska sredstva za projekt
na področju zaščite kritične infrastruk-
ture – Defender. Cilj projekta je vzposta-
vitev sistema ugotavljanja medsebojne
odvisnosti in implementacija podatkov,
ki se generirajo na vseh ravneh in vrstah
infrastrukture in storitev družbe ELES.

28. FEBRUAR – V Beričevem se
je začela gradnja 1. faze Tehnološkega
središča ELES, v katerem bo družba
ELES lahko zagotovila bistveno višji nivo
zanesljivosti obratovanja elektroener-
getskega sistema; tako z vidika zane-
sljivosti delovanja tehničnih sistemov
daljinskega vodenja kot z vidika zago-
tavljanja varnosti samega objekta.

MAREC
2. MAREC – Končal se je transport
novega 300 MVA transformatorja, ki
bo v RTP Divača nadomestil okvarjeni
transformator.

15. MAREC – Družba ELES je pre-
jela nagrado Slovenian Grand Security
Award v kategoriji Najbolj varno podje-
tje.

17. FEBRUAR – Evropska komi-
sija je med prijavami na drugi razpis za
sredstva programa Instrument za pove-
zovanje Evrope izbrala 18 ključnih pro-
jektov. Med projekti pametnih omrežij
je bil izbran projekt SINCRO.GRID, ki
ga koordinira družba ELES, v njem pa
sodelujejo tudi družbe HOPS, SODO in
HEP-ODS.

POMEMBNEJŠI DOGODKI

JANUAR
13. JANUAR – Nadzorni svet
družbe ELES je na redni seji mag.
Aleksandru Mervarju podelil nov petle-
tni mandat direktorja družbe.



29. IN 30. MAREC – Zunanji 
presojevalci iz podjetja SIQ so v Elesu 
izvedli redno zunanjo presojo integri-
ranega sistema upravljanja v skladu 
s standardi ISO 9001, ISO 14001, BS 
OHSAS 18001 in ISO/IEC 27001. Pre-
soja je pokazala, da ELES izvaja, vzdr-
žuje in razvija sistem vodenja kakovosti, 
sistem ravnanja z okoljem, sistem vode-
nja varnosti in zdravja pri delu ter sistem 
vodenja varovanja informacij skladno z 
zahtevami omenjenih standardov.

27. MAJ – Agencija za energijo 
(v nadaljevanju agencija) je izdala 
soglasje k Metodologiji skupnega 
modela omrežja. Namen metodologije 
je opisati zahteve in postopke za pri-
pravo t. i. individualnih modelov omrežja 
s strani posameznega sistemskega ope-
raterja, ki bodo omogočali izračun čez-
mejnih prenosnih zmogljivosti in tudi 
izdelavo analiz sigurnosti obratovanja 
elektroenergetskih sistemov.

APRIL
2. APRIL – Zaradi odprave napake na strelovodni vrvi na daljnovodu 2 x 110 kV Ajdovščina – 
Divača 1 in 2 smo med 7.02 in 7.44 izklopili poškodovani daljnovod. Ob izklopu daljnovoda je bilo 
uspešno vzpostavljeno otočno obratovanje na področju severne Primorske. Sanacijo poškodbe so 
zaposleni v družbi ELES odpravili zelo hitro in učinkovito, tako da je izklop daljnovoda trajal le 42 
minut.

31. MAJ – Direktor družbe ELES 
je začasno zamrznil aktivnosti v okviru 
projekta prehoda 220 kV omrežja na 
400 kV Beričevo-Divača. O odločitvi 
je direktor družbe ELES obvestil tako 
Ministrstvo za infrastrukturo kot tudi 
predstavnike civilne iniciative Zaščitimo 
otroke pred sevanjem.

MAJ
1. MAJ – Zaradi zelo uspešne in 
strme rasti raziskovalno inovacijske 
dejavnosti v družbi ELES, je direktor 
družbe ustanovil novo Področje za 
strateške inovacije. S tem je dokončno 
uveljavil strateško usmeritev trajnega, 
sistematičnega in profesionalno orga-
niziranega dela na področju inovativ-
nih projektov, inovativnih programov 
in institucionalnega sodelovanja na 
ravni Evropske skupnosti kot ključnih 
segmentov prihodnjega razvoja družbe 
ELES. Direktor Področja za strateške ino-
vacije je postal mag. Uroš Salobir.

31. MAJ – Družba ELES je prejela 
certifikat za Učečo se organizacijo, ki 
ga podeljuje Life Learning Academia 
(organizacija za certificiranje in vodenje 
strokovnih in povezovalnih procesov na 
področju znanj).

22. MAJ – Predstavniki družb ELES, 
HOPS, SODO in HEP-ODS so v Bruslju 
podpisali pogodbo o dodelitvi nepovra-
tnih sredstev za projekt SINCRO.GRID. 
Pogodbo z direktorjem agencije INEA 
Dirkom Beckersom je kot predstavnik 
koordinatorja projekta podpisal direktor 
družbe ELES, mag. Aleksander Mervar.

17. MAREC – Družba ELES je pre-
jela soglasje Ministrstva za infrastruk-
turo k Razvojnemu načrtu 2017-2026.

JUNIJ
15. JUNIJ – Družba ELES je v sodelovanju z distribucijskimi podjetji zagotovila študijo Priprava 
GIS podatkov o območjih napajanja iz prenosnih in distribucijskih RTP v Sloveniji. V okviru študije 
Priprava GIS podatkov o območjih napajanja iz prenosnih in distribucijskih RTP v Sloveniji, ki jo je 
pripravil Elektroinštitut Milan Vidmar, so bile izdelane karte, ki prikazujejo, iz katere distribucijske 
in prenosne razdelilne transformatorske postaje se napajajo porabniki na posameznem območju.
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SEPTEMBER
5. SEPTEMBER – Konzorcij projekta TDX-ASSIST je podpisal pogodbo z Evropsko komi-
sijo za izvedbo projekta, katerega glavni cilj je oblikovanje in razvoj novih, sodobnih, varnih infor-
macijsko - komunikacijskih orodij in tehnik, ki omogočajo izmenjavo informacij in podatkov med 
različnimi deležniki znotraj elektroenergetskega sektorja (TSO, DSO, udeleženci na trgu z električno 
energijo). Družba ELES je aktivno vključena v tri delovne sklope.

6. SEPTEMBER – ELES je orga-
niziral strokovni posvet, na katerem smo 
osvetlili pomembnost vloge pametnih 
omrežij v okviru Energetskega koncepta 
Slovenije.

15. SEPTEMBER – V sode-
lovanju z Elektroinštitutom Milana 
Vidmarja, Fakulteto za elektrotehniko 
Univerze v Ljubljani in GEN energijo je 
družba ELES že šesto leto zapored na 
Elektrofestu energetsko opismenjevala 
več kot 400 dijakov.

JULIJ
10. JULIJ – Direktorji družb so v 
Opatiji svečano podpisali mednaro-
dni dogovor o sodelovanju na projektu 
SINCRO.GRID.

17. IN 18. JULIJ – V Ljubljani je 
v okviru evropskega projekta Defender, 
v katerem aktivno sodeluje tudi družba 
ELES, potekala dvodnevna delavnica na 
temo pregleda obstoječih in neznanih 
fizičnih ter kibernetskih groženj kritični 
energetski infrastrukturi.

AVGUST
3. AVGUST – V družbi ELES smo pričeli z aktivnostmi v sklopu projekta »Aktivni odjemalec«, 
ki smo ga skupaj z devetimi drugimi slovenskimi partnerji prijavili na razpis Javne agencije SPIRIT.

30. AVGUST – V okviru pro-
grama Družini prijazno podjetje smo v 
družbi ELES letos drugič organizirali Dan 
odprtih vrat za otroke zaposlenih. Tokrat 
so si otroci in starši ogledali Muzej elek-
troprenosa v Laškem.

21. SEPTEMBER – Konzorcij 
projekta FutureFlow je z odliko prestal 
revizijo Evropske komisije ob zaključku 
prve triade projekta. Predstavnik Evrop-
ske komisije je izrazil veliko zadovoljstvo 
z doseženimi rezultati ter pohvalil 
družbo ELES kot koordinatorja projekta.

OKTOBER
2. OKTOBER – Na družbenih 
omrežjih smo predstavili nov video, 
s katerim želimo javnost ozavestiti o 
pomenu električne energije za naše 
vsakdanje življenje, ter jo seznaniti z 
vlogo družb ELES v slovenskem elektro-
energetskem sistemu.



28. NOVEMBER – V okviru 
predstavitve sodelovanja Slovenije in 
Hrvaške na področju pametnih omre-
žij, ki sta jo v Bruslju gostila evropska 
poslanca Franc Bogovič iz Slovenije in 
Davor Škrlec s Hrvaške, je bil predsta-
vljen tudi projekt SINCRO.GRID.

28. NOVEMBER – V Turiški vasi 
pri Slovenj Gradcu so družbe ELES, Elek-
tro Maribor in Kolektor Sisteh v okviru 
slovensko-japonskega projekta NEDO 
predstavile prvi vgrajeni regulacijski 
transformator slovenskega proizvajalca.

DECEMBER
19. DECEMBER – V okviru projekta krepitve energetske 
pismenosti EN-LITE, ki ga v družbi ELES podpiramo že od začetka 
delovanja, so objavili iSevanje (www.i-sevanje.si) – interaktivno izo-
braževalno-ozaveščevalno gradivo o sevanju v vsakdanjem življenju.

13. OKTOBER – ELES in družba 
Elektro Maribor sta na Ptuju predstavila 
projekt Premakni porabo, ki se odvija v 
okviru slovensko-japonskega partner-
stva (www.premakni-porabo.si).

NOVEMBER
16. IN 17. NOVEMBER – V 
Mariboru je potekala tradicionalna stra-
teška konferenca, namenjena preverja-
nju, kako uspešno v družbi uresničujemo 
zastavljene cilje in postavitvi novih. Prvi 
dan je bil namenjen predstavitvi izzivov, 
ki ELES čakajo v prihodnje, ter delavnici 
o vrednoti zavzetost, ki je tudi rdeča nit 
letošnjih strokovnih vsebin konference, 
drugi dan pa je bil namenjen pregledu 
izpolnjevanja ključnih ciljev po posame-
znih področjih, ki si jih je ELES zastavil v 
poslovnem načrtu do leta 2020. 22. NOVEMBER – Konzorcij 

projekta OSMOSE je podpisal pogodbo 
z Evropsko komisijo za izvedbo projekta, 
v okviru katerega bo ELES vodil eno od 
štirih demonstracij, ki bo med Slovenijo 
in Italijo razvijala nove mehanizme 
čezmejnega sodelovanja na področju 
izravnalnih trgov električne energije.
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