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Temeljno poslanstvo družbe Elektro Primorska, d.d. je dolgoročno
zagotavljanje zanesljivosti, kakovosti in varnosti distribucijskega
elektroenergetskega sistema ob ekološko sprejemljivih posegih v
prostor. Naše distribucijsko elektroenergetsko omrežje je
razprostranjeno po celotnem oskrbovalnem območju zahodne
Slovenije.
Zavedamo se naših okoljskih vidikov, s katerimi vplivamo na okolje in
okoljskih zavez, ki smo jih sprejeli. V nadaljevanju je tudi slikovno
prikazan naš obseg sistema ravnanja z okoljem.
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Uvod
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Pregled zunanjih in notranjih okoljskih 
dejavnikov

Zunanji in notranji dejavniki s 
področja okolja 

Vpliv dejavnika na sistem ravnanja z okoljem 

 

Stopnja 
tveganja/priložnosti 

Spreminjanje okoljske zakonodaje Prilagajanje postopkov in procesov v družbi. Spremljamo v registru okoljske 
zakonodaje. 

Nizka 

Vpetost elektroenergetske 
infrastrukture v prostor 

Infrastruktura zaseda prostor in ima vpliv na okolico (sevanja, hrup, vizualni vpliv, 
čiščenje tras,…) 

Srednja 

Zaščitena naravna področja Načrtovanje in izvedba posebnih ukrepov Nizka 

Elektromobilnost in ogrevanje s TČ Posodobitev in gradnja nove distribucijske EE infrastrukture (kablitev, 
avtomatizacija,..) 

Velika 

Kultura zaposlenih v odnosu do 
okolja 

Kultura in zavedanje zaposlenih o okoljskih vidikih in vplivih dejavnosti družbe 
vpliva na doseganje predvidenih rezultatov sistema ravnanja z okoljem. 

Srednja 

Izvajanje del z zunanjimi izvajalci  K odgovornemu ravnanju z okoljem spodbujamo tudi izvajalce del in storitev pri 
gradnji in obnovi elektroenergetskih objektov in naprav, dobavitelje ter druge 
poslovne partnerje. 

Srednja 

Načrtovanje tehnologije Načrtovanje EE objektov in naprav vpliva na znižanje vplivov na okolje (tišji 
transformatorji, kompaktirani vodi, kablitev,..) 

Srednja 
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Obveznosti glede skladnosti
Zainteresirane strani s 
področja okolja 

Potrebe in pričakovanja zainteresiranih strani 

 

Obveznost 
glede skladnosti  

  ISO 14001 

Lastniki družbe Zahteva po samoocenitvi odličnosti vsebuje tudi okoljske kazalnike Da 

SODO in Agencija za 
energijo 

Pogodbene in regulativne zahteve Da 

Upravni organi Izpolnjevanje zahtev pri izdaji gradbenih dovoljenj Da 

Nosilci urejanja prostora Zahteve v mnenjih za posege v prostor Da 

Lastniki zemljišč Pričakovanja ob podpisu služnostnih pogodb in ob izvajanju vzdrževalnih delih Da 

Lokalne skupnosti Potrebe po razvoju ustrezne elektro infrastrukture  

Civilne iniciative Pričakovanja v zvezi z vplivi dejavnosti družbe na lokalno okolje  

Uporabniki omrežja Kakovostna, zanesljiva in varna oskrba z električno energijo Da 

Zaposleni Ugodni delovni pogoji, ustrezna komunikacija, zadostna informiranost… Da 

Dobavitelji blaga in 
storitev 

Pravočasna naročila, jasne zahteve za blago in storitve, redno poravnavanje obveznosti Da 

 



Zunanji in notranji 
presojevalci 

Zahteve za odpravo neskladij in priporočila iz presoj Da 

Distribucijska podjetja Pričakovanja po skupnem sodelovanju na tehničnem, varnostnem, pravnem in ekonomskem 
področju 

 

Evropska investicijska 
banka 

Pričakovanja za izboljšanje sistemskih kazalnikov SAIDI, SAIFI, zmanjšanje izgub v omrežju, izvedba 
okolju prijaznih investicij 

 

Inšpekcijske službe Izpolnjevanje zakonskih zahtev Da  

Izvajalci medicine dela, 
osebni zdravnik 

Sodelovanje, jasne zahteve  

Zavarovalnice   

Zunanji izvajalci storitev 

 

Varne delovne razmere in pogoje za delo, zagotavljanje VZD na skupnih deloviščih, redna poravnava 
obveznosti 

Da 

Gasilci,  

civilna zaščita 

Sodelovanje, zagotavljanje varnega dela Da 
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Obveznosti glede skladnosti
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Organizacijske enote in meje
Elektro Primorska d.d. izvaja distribucijo električne energije na oskrbovalnem 
območju zahodne Slovenije s površino 4.335 km2. Razdeljeno je na 4 distribucijske 
enote v okviru katerih deluje 18 krajevnih nadzorništev.
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Organizacijske enote in meje
Izvajamo obratovanje in vzdrževanje na 7.500 km distribucijskega 
elektroenergetskega omrežja.
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Dejavnost družbe

• Osnovna dejavnost družbe je storitev distribucije električne energije po
distribucijskem elektroenergetskem sistemu, ki zajema:

– obratovanje distribucijskega elektroenergetskega sistema,
– razvoj distribucijskega elektroenergetskega sistema,
– redno in popravljalno vzdrževanje naprav,
– obnovo in gradnjo distribucijskih elektroenergetskih naprav.

Poleg tega izvajamo:
– priključevanje in dostopanje uporabnikov omrežja na distribucijski sistem,
– zagotavljanje merilnih podatkov dobaviteljem električne energije,
– Spremljanje in ugotavljanje kakovosti oskrbe.

Dejavnost se izvaja na celotnem oskrbovalnem območju Elektra Primorska.
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Okoljska bilanca 2019

Nenevarni odpadki
161 t

Nevarni odpadki
150 tVoda

m3

Energenti za ogrevanje
2.440.739 MJ

Energenti za transport
10.727.495 MJ

El. energija
1.353 MWh

Gradbeni odpadki
13.446 t

Odpadna voda
m3

DISTRIBUCIJA 
ELEKTRIČNE 
ENERGIJE

1.593.077 MWh
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