
 

 

Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, 3. odpiranje,  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: Pravna in ekonomska analiza izgradnje visokonapetostne 
enosmerne povezave med Slovenijo in Italijo 

 

• V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se uvršča projekt glede na 
vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
04 - Poslovne in upravne vede, pravo 

 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partner/ja – podjetje/ji oz. organizacija, ki je/sta 
bilo/i vključeno/i v projekt) 
 
- Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta 
- ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja 

 
3. Besedilo: 
 

• Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

Pri projektu gre v prvi vrsti za reševanje konkretnih pravnih in ekonomskih problemov družbe ELES 
d.o.o. pri izgradnji HVDC povezave. Ker gre za več sto milijonsko investicijo, ki sega na področje 
močne ex ante regulacije in področje mednarodnega sodelovanja, je za varnost odločitve o 
investiciji potrebna celovita analiza relevantnih pravnih področij in ekonomskih vplivov. V tem 
kontekstu smo preučili celotno regulacijo in morebitne omejitve ter prepreke povezane s 
pridobitvijo dovoljenj in licenc potrebnih za gradnjo infrastrukture in opravljanje energetske 
dejavnosti. Osrednje vprašanje našega raziskovanja je bila pridobitev gradbenega dovoljenja za 
izgradnjo povezave, ki terja več upravnih postopkov in s tem sodelovanje več državnih organov 
(Vlada RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija za okolje, nosilci urejanja prostora), kot tudi 
nevladnih organizacij, da se zagotovi zaščita naravnih virov in vegetacije. Pri tem smo reševali 
probleme, ki so posledica slabe raziskanosti tega področja, morebitno neprimerno regulacijo, ki 
zahteva celovito analizo in študijo, ter predlagali uvedbo nove ali spremembo obstoječe pravne 
ureditve.  

 

• Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

Za cilj smo postavili reševanje konkretnih pravnih in ekonomskih problemov, s katerimi se družba 
sooča v povezavi z izvedbo načrtovane investicije v energetsko omrežje. ELES d.o.o. kot sistemski 
operater elektroenergetskega prenosnega omrežja v Republiki Sloveniji namreč preučuje 
smotrnost in samo izvedljivost izgradnje visokonapetostne enosmerne povezave med Slovenijo in 
Italijo. Tovrstna investicija odpira mnogo zanimivih konkretnih pravnih in ekonomskih vprašanj, 
zato je študija z namenom celovitega preučevanja zastavljena na dva dela, in sicer pravni del ter 
ekonomski del. Študenti Pravne fakultete smo se zato usmerili na preučevanje relevantnih področij 
slovenskega in evropskega prava, ki bi lahko vplivala na možnost izvedbe predvidene izgradnje 
povezave HVDC med Slovenijo in Italijo. V študiji smo podali odgovore na vprašanja izvedljivosti 
predvidene investicije v okviru slovenskega zakonodajnega okvira, možnosti financiranja po 
evropskem pravu kot tudi izpostaviti pravne posledice, ki jih ima obravnavanje načrtovane 
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investicije kot projekta skupnega interesa na nacionalno pravo in njegovo obravnavo v upravnih 
postopkih. Velik del študije smo namenili preučevanju problema umestitve načrtovane HVDC 
povezave v okolje in morebitne prepreke, ki jih v ta namen predstavlja pravo varstva okolja. 
Študenta Ekonomske fakultete pa sta preučila finančne in makroekonomske posledice izvedbe 
načrtovane investicije ter skušala ugotoviti finančno strukturo, ki bi bila optimalna za državni 
proračun kot tudi vpliv uresničitve investicije na stroške zagotavljanja električne energije v 
razmerju do odjemalcev in s tem širše, na celotno slovensko gospodarstvo. 

 

• Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

Izdelali smo analizo ciljev investicije, primerjavo ciljev investicije z evropskimi in slovenskimi 
energetskimi strategijami. Pripravili smo časovnico investicije, analizo stroškov investicije in analizo 
virov financiranja ter analizo makroekonomskih učinkov investicije v HVDC omrežje. Preverili smo 
izvedljivost predvidene investicije v slovenskem zakonodajnem okviru, možnosti financiranja po 
evropskem pravu, varstvo čezmejnih investicij, pravne posledice takšnega projekta skupnega 
interesa na nacionalno pravo in njegovo obravnavo v upravnih postopkih ter morebitne prepreke, 
ki jih projektu HVDC predstavlja pravo varstva okolja. Potencial ugotovitev in uporabna vrednost 
sta visoka ravno zaradi klasifikacije projekta kot projekt skupnega interesa. S tem je izkazana tudi 
družbena korist samega projekta in njegovih rezultatov. 

 
4. Priloge: 

 

• Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 

 


