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Poletje je čas za …
Ana Vučina Vršnak
Izvršna urednica

@Energetika_SLo
@Energetika_SEE
Energetika.nEt

… nabiranje nove energije! Najtoplejši meseci so odlična priložnost za
počitek in obnovitev kakšne možganske celice. Ko je glava na paši, se nam
lahko utrnejo nove ideje, saj nismo obremenjeni z vsakodnevnimi vzorci,
iz katerih je včasih težko izstopiti.
No, morda ni naključje, da so nam pristojni dali na voljo prav poletne
tedne za razmislek o prihodnosti slovenske energetike. Do 15. avgusta lahko
posredujemo svoje bolj ali manj sveže ideje o različnih energetskih vprašanjih, recimo: Ali je treba določiti delež samozadostnosti z energijo in
če da, zakaj, ter kakšen naj bo? Ali je nizkoogljična električna energija
lahko »slovenski izvozni proizvod«? Ali naj država predpiše deleže virov v
ogrevanju za občine?
Občine bodo vsekakor tiste, ki se bodo odzvale na predlog usmeritev za
pripravo energetskega koncepta Slovenije (EKS). Nekatere imajo kaj pokazati
na področju energetike in veljajo bi jih poslušati. Tudi Energetika.NET je
najboljše nagradila na nedavnem izboru En.občina 015.
Ampak veljalo bi prisluhniti tudi drugim. Marsikdo ima kaj pametnega
povedati. Me pa, odkrito povedano, skrbi. Pa ne zato, ker ima sto deležnikov
sto različnih idej. Tako mora biti in tako naj tudi bo. Skrbi me zato, ker ne
znamo različnih idej strniti v en smiselni kompromis. Da se vsak oklepa zgolj
tega, kar meni, da je edino pravilno in mogoče, so pokazale razprave takoj
po predstavitvi omenjenega predloga usmeritev za EKS na začetku junija.
Politiki, gospodarstveniki, stroka, nevladne organizacije se ne slišijo (se ne
poslušajo?) in govorijo eden mimo drugega. Glede na to, da ima Evropska
unija pred seboj že davno postavljene cilje, naj naša zgodba o energetiki –
pa četudi šele poznega leta 2015 – ne bo izgubljena priložnost.
V duhu priložnosti vam v tej jubilejni, 20. številki revije Energetika.NET,
prinašamo izbrane članke, reportaže in komentarje, za katere verjamemo,
da jih boste prebrali na dušek!
Za še več čtiva pa tako ali tako veste, katera spletna stran je prava. Na
dopustu nas lahko spremljate tudi preko aplikacije ali twitterja, kjer vas
spomnimo na najbolj vroče novičke. Naj bo poletje za vse res toplo in
prijazno, nove ideje pa naj dežujejo!

Energetika.NET
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obveščamo in ozaveščamo
ecembra 2010 je izšla prva številka revije
Energetika.NET. Od takrat do danes sta vodilni
energetski portal v Sloveniji in JV Evropi, z
njim pa seveda pričujoča revija, svoje številne
bralce vsakodnevno obveščala o vseh
energetskih temah. Pisali smo o domačih dogajanjih, spremembah na Balkanu, premikih pri doseganju ciljev
Evropske unije ter seveda ključnih dogodkih po svetu.

D

Ko smo pisali o fosilnih gorivih, nismo pozabili na
obnovljive vire. Če smo omenili učinkovito rabo energije,
nismo pozabili na pametna omrežja. Ko smo obiskovali
velike države in poročali z mednarodnih konferenc, nismo
pozabili na naše lokalne skupnosti, na mala in srednja podjetja, na posameznika – odjemalca energije.
Spremljamo, kam gre svet in z njim področje energetike.
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Spremljamo,
kam gre svet in
z njim področje
energetike.

Zato smo v eni izmed preteklih izdaj za vas pripravili energetski atlas sveta. Po drugi strani pa pridno sledimo razvoju
naših občin in najbolj prizadevne tudi nagrajujemo. S ponosom smo letos ponovno izbrali energetsko najbolj prodorno
občino (več na naslednji strani).
Zato upravičeno trdimo, da smo s svojimi več tisoč prispevki, ki smo jih v uredništvu skupaj z zunanjimi sodelavci
doslej pripravili, javnost ne le zgolj obveščali, temveč tudi
ozaveščali. Energetika je tako široko področje, da zagotovo
ostane kakšen vidik neznanka, pa četudi smo sicer dobri
poznavalci tematike. Upamo, da bomo tudi v prihodnje za
vas, dragi bralci in naši podporniki, prinašali novice in
poglobljene prispevke, ki vas bodo navduševali!

Energetika.NET
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Energetsko najbolj odmevne
so Brda, Bled in Šentjur!
Mateja Kegel Kozlevčar, foto: Barbara Reya

e šestič zapored je Energetika.NET pode lila nagrade slovenskim občinam, ki so
naredile največ na področju učinkovite
rabe energije (URE) in uvajanja obnovljivih virov energije (OVE) – letos smo
jih prav zato poimenovali energetsko najbolj odmevne
občine v Sloveniji. Nagrado so prejele občina Šentjur
med velikimi občinami, občina Bled med srednjimi,
med malimi pa je bila najboljša občina Brda. Prav
goriška občina je postala tudi letošnja absolutna
zmagovalka natečaja, s čimer nadaljuje trend velikih
uspehov malih občin, saj naziv prevzema od letošnje
gostiteljice, občine Šentrupert.

Ž

Poleg laskavega naziva energetsko najbolj odmevnih
občin so zmagovalke prejele tudi nagrade v vrednosti
skoraj 10.000 evrov, ki sta jih poleg Energetike.NET
prispevali še podjetji JHP projektne rešitve in SmartiS

– to podjetje je ob razglasitvi zmagovalne občine prvič
zagnalo aplikacijo Pametni župan, ki jo ima kot prva
prav občina Šentrupert.
In kaj odlikuje občine, ki se z nazivom najbolj
odmevnih ponašajo v letošnjem letu?

Brda – mala in absolutna zmagovalka
Občina Brda je ena tistih občin, ki se poleg tega, da
imajo obvezen Lokalni energetski koncept (LEK),
lahko pohvali tudi z Akcijskim načrtom za trajnostno
energijo (Sustainable energy action plan – SEAP), kar
daje občini dodatno vrednost in zavezo pri usmerjanju v trajnostno prihodnost. V Brdih so šli še korak
naprej, saj so izdelali tudi čezmejno trajnostno
prometno strategijo (Sustainable urban mobility plan
– SUMP), ki jo že uresničujejo. V občini imajo
električna polnilna mesta, prevažajo se tudi z

Predstavniki zmagovalnih občin letošnjega natečaja za energetsko najbolj odmevne s člani komisije En.občina 015.
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Zmagovalke so
prejele tudi nagrade v vrednosti
skoraj 10.000
evrov, ki sta
jih poleg
Energetike.NET
prispevali še
podjetji JHP
projektne rešitve
in SmartiS.

En.oBčina 015

izboljšanje
energetskega stanja v lokalni
skupnosti. Organizator medijskozaložniška hiša Energetika.NET
že 6. leto zapored organizira natečaj, v okviru katerega je komisija
izbirala energetsko najbolj odmevne med občinami v kategorijah
malih, srednjih in velikih občin,
ob tem pa je med vsemi izbrala še
absolutno zmagovalko – energetsko
najbolj odmevno občino.

Letošnje zmagovalke natečaja so (od leve proti desni) občina Šentjur, občina Brda in občina Bled.

električnimi skuterji in električnimi kolesi. Izpostaviti
velja tudi energetsko sanacijo občinske stavbe s
pomočjo energetskega pogodbeništva (model ESCO).
Ker gre za manjše objekte, so se v občini znašli na
svojevrsten način in tri združili, kar zagotavlja večje
prihranke. Prav tako so skozi energetsko pogodbeništvo prenovili javno razsvetljavo. K energetski
učinkovitosti in spremljanju zmanjševanja rabe
energije spodbujajo seveda občane, v ta namen so na
občinski stavbi postavili monitor, kjer lahko prebivalci
spremljajo rabo energije. Občina se v resnici lahko pohvali, da so uspeli energetsko prenoviti praktično vse
šole. Bo naslednji izziv energetska sanacija glavne
vinske kleti s trigeneracijo (torej sočasno proizvodnjo
toplotne, električne in hladilne energije) na biomaso
ter izraba geotermalne energije z ogrevanim
bazenom za pospešeni razvoj turizma?

Bled – zmagovalka v kategoriji srednje velikih
občin
Občina Bled je LEK sprejela leta 2008, od takrat
izvaja številne dejavnosti na področju URE in OVE in
skrbi za izboljšanje oskrbe prebivalcev z energijo (več
kot tretjina jih je priključena na omrežje z zemeljskim
plinom). Lani so v energetsko sanacijo in rekonstrukcijo vrtca Bled skupaj z ministrstvom za infrastrukturo vložili dva milijona evrov, s pomočjo švicarskega
prispevka pa so na osnovni šoli uvedli toplotno
črpalko. Sredstva namenjajo tudi za energetski
menedžment
in
izvajanje
energetskega
knjigovodstva. S pomočjo koncesionarja so se lotili še
dveh pomembnejših projektov, in sicer postopoma so
začeli navadne žarnice na javni razsvetljavi menjavati
z varčnimi, na nekaj bencinskih servisih pa so
namestili polnilnice za električna vozila. Med

investicijami na področju energetike je tudi energetska sanacija zdravstvenega doma. Tudi letos projektov
ne manjka. Poleg tega, da bodo aktivno iskali različne
vire za financiranje številnih novih projektov, bodo veliko pozornosti namenili tudi izdelavi energetskih
izkaznic ter različnim ukrepom za zmanjšanje letne
porabe električne energije in toplote v občinskih
stavbah, izdelali pa bodo program izvajanja akcijskega
načrta iz LEK.

Šentjur – najodmevnejša med velikimi občinami
Občina Šentjur se lahko pohvali s številnimi uspešno
izvedenimi investicijami. Poleg tega, da so na osnovnih šolah izvedli energetske sanacije ter uvajali sisteme za soproizvodnjo toplote in električne energije
(SPTE), so izvedli tudi rekonstrukcijo in energetsko
sanacijo kulturnega centra Ipavec v vrednosti 2,4
milijona evrov, pri čemer so 73 odstotkov pridobili od
ministrstva za kulturo. Tudi pri sanaciji osnovnih šol
so bili uspešni na državnih razpisih. Kot zanimivost
lahko navedemo, da so se sistematično lotili uvedbe
organizacijskih ukrepov učinkovite rabe energije v
javnih zgradbah, ki jih izvajajo v okviru del energetskega upravljavca. Velik poudarek da občina
informiranju svojih občanov in širše javnosti, saj so
v ta namen vzpostavili energetsko svetovanje v občini.
Vzpostavili pa so tudi usmerjevalno skupino za
izvajanje akcijskega načrta LEK. Že pred tem so uvedli
tudi energetski monitoring v izbranih javnih objektih,
vseskozi pa iščejo nove finančne vire za realizacijo
ukrepov in pripravo vlog za sofinanciranje projektov,
s katerimi dosegajo večjo energetsko učinkovitost.
Natečaj En.občina je namenjen občinam,
ki se zavedajo energetsko učinkovitega
ravnanja in v tem vidijo priložnost za

Občina Brda
se v resnici
lahko pohvali,
da so uspeli
energetsko
prenoviti
praktično
vse šole.
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Energetski koncept:
čisto vsi vabljeni
k dajanju pripomb

u več o odzivih na dokument –
predvsem o tem, da je ta
pravzaprav »jedrski« koncept
Slovenije – preberite v člankih
na www.energetika.net!

Ana Vučina Vršnak

Foto: Ana V. V.

Na podlagi tehnologij,
virov, ki jim v EKS
odpirajo vrata,
poslovni subjekti
iščejo poslovne
priložnosti za delovanje svojih družb.

Minister za infrastrukturo Peter gašperšič ter direktor direktorata
za energijo danijel Levičar sta na začetku junija predstavila predlog usmeritev za pripravo energetskega koncepta Slovenije (EkS).
usmeritve so napisane na osnovi ciljev Eu glede nizkoogljične
družbe in predvidevajo za 35 % izboljšano energetsko učinkovitost
do leta 2035. ob tem naj bi jedrska energija skupaj z obnovljivimi
viri (ovE) nadomestila fosilno proizvodnjo električne energije do
leta 2055. od fosilnih goriv po letu 2055 ostane v rabi zemeljski
plin, medtem ko se takrat prepove raba premoga in lignita.
Vendar sta oba zatrdila, da so v dokument zapisali številna
vprašanja – recimo: Ali je treba posebej spodbujati OVE in kako
naj to naredimo? – in da bodo odgovore poiskali na osnovi
pripomb stroke in zainteresirane javnosti. Svoje komentarje in
pripombe lahko pošljete do 15. avgusta.

EkS bo politični dokument, ki se v poslovne odločitve družb ne
bo vtikal
»V naslednjih mesecih pričakujem intenzivno izmenjavo mnenj.
Hkrati se pripravljajo še dolgoročne energetske bilance, kar bo
skupaj s temi usmeritvami osnova za EKS,« je poudaril Gašperšič
in ponovil, da naj bi EKS dobili do konca leta. EKS je najprej
omenjen v novem energetskem zakonu (EZ-1), gre pa za osnovni
razvojni dokument energetike, ki bo začrtal pot za 20 in okvirno
za 40 let.
»V dokumentu za javno razpravo smo zapisali cilje ter pot do
njih, ker pa je to pomemben strateški dokument, ki se bo dotaknil
vsakega državljana, želimo skupaj s stroko in javnostjo oblikovati
pot, ki bo zapisana v EKS,« je tudi poudaril minister. Izpostavil je
nekaj ključnih usmeritev: nizkoogljična družba; posebna pozornost velja sektorju proizvodnje in rabe električne energije, ker
je to sektor z najvišjimi izpusti toplogrednih plinov; pa tudi, da
8
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mora energetika zagotavljati servis in podporo državljanom; večja
energetska učinkovitost in obnovljivi viri (URE in OVE); zmanjšana uvozna odvisnost od fosilnih goriv. V industriji bodo podpirali »vse trajnostne rešitve«.
Levičar je ob tem dodal, da je treba zelo jasno povedati, da je
EKS politični dokument, ki določa poslanstvo, vizijo, cilje,
»potem pa pridemo do rdeče črte«. Torej da na podlagi
tehnologij, virov, ki jim v EKS odpirajo vrata, poslovni subjekti
iščejo poslovne priložnosti za delovanje svojih družb. »Politika
se ne bo vmešavala, niti ni smiselno, da se vmešava v poslovne
odločitve,« je jasno povedal.
V dokumentu so izhajali iz predpostavke, da se bo raba električne energije povečevala – zaradi rasti gospodarstva, potreb v
industriji, proizvodnji same toplote, zaradi toplotnih črpalk v gospodinjstvih ter seveda zaradi elektrifikacije prometa. Kot je
dejal Levičar v predstavitvi dokumenta za javno razpravo v državnem svetu, bi lahko dali znamenje slovenski avtomobilski industriji, naj se pripravi na e-mobilnost.

Na dopustu imate dovolj časa
za razmislek o prihodnosti
energetike v Sloveniji.
Pripombe namreč lahko
pošljete do 15. avgusta!

EnErgEtSki konCEPt SLovEniJE

Cilji dokumenta so takšni, kot smo jih na
Energetiki.NET napovedali konec aprila:
• Izpusti toplogrednih plinov: do leta 2035 znižanje
izpustov toplogrednih plinov, vezanih na rabo
energije, za vsaj 40 % glede na leto 1990 ter
do leta 2055 za vsaj 80 % glede na leto 1990.
• URE: do 2035 izboljšati energetsko učinkovitost
za vsaj 35 %.
• Električna energija: do 2055 zagotoviti 100 %
nizkoogljično proizvodnjo.

»Politika se ne bo
vmešavala, niti ni smiselno,
da se vmešava v poslovne
odločitve,« je jasno povedal
direktor direktorata za
energijo Danijel Levičar.

referendum?
Po končani javni razpravi bodo na MzI pripravili predlog energetskega koncepta Slovenije (EKS) in ga posredovali v javno
obravnavo. Hkrati z javno obravnavo EKS bo potekala tudi celovita presoja vplivov na okolje. Medresorsko usklajen dokument bo
predlagan vladi v potrditev, resolucijo o energetskem konceptu
Slovenije pa naj bi potrdil državni zbor. »Dopuščamo možnost,
da bomo sprejemljivost omenjene resolucije o EKS preverili na
posvetovalnem referendumu,« so še povedali na pristojnem
ministrstvu.

• Promet: zmanjšati izpuste do 2035 za vsaj 35 %
in do 2055 za 70 %.
• Toplota: Ogrevanje 100 % z OVE v gospodinjstvih;
od leta 2035 brez premoga, tudi v SPTE; kar
pomeni, da bo treba prilagoditi sisteme (na nižje
temperature v daljinskih sistemih)
• OVE: do 2035 vsaj 30 % v končni rabi, do 2055
pa 100 % izkoristek trajnostnega potenciala OVE
v Sloveniji.
• Jedrska energija skupaj z OVE nadomesti fosilno
proizvodnjo električne energije do 2055. Od
fosilnih goriv po 2055 ostane v rabi zemeljski plin.
Ilustracija: Roman Peklaj

• Nafta: prepoloviti rabo do leta 2035 v prometu,
do 2055 pa jo popolnoma opustiti.

ogLaSno SPoročiLo

• Premog: od leta 2055 prepoved uporabe premoga
in lignita.

Energetika.NET
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dobra desetina zaposlenih
v energetiki ustvari dve
tretjini prihodkov v regiji
Ana Vučina Vršnak

dobrih 11 % vseh zaposlenih v dejavnosti energetike v Posavju ustvari skoraj 65 % vseh prihodkov v primerjavi z vsemi gospodarskimi družbami s sedežem v regiji, je pokazala predstavitev
poslovanja gospodarstva Posavja, ki so jo pripravili na območni
zbornici Posavje v okviru gospodarske zbornice Slovenije (gZS) in
ki so jo pokazali Energetiki.nEt.
Darko Gorišek iz posavske izpostave GZS iz Krškega nam je dejal, da je njihova analiza v definicijo energetske družbe zajela vsa
podjetja, ki so registrirana pod kategorijo standardne klasifikacije dejavnosti D (SKD D), kar se nanaša na dejavnost oskrbe z
električno energijo, plinom in paro. Ob tem pa so na GZS dodali
še podjetji GEN energija in tudi Infro, »za katero menimo, da je
njeno poslanstvo pretežno vezano na dejavnost oziroma inves-

ticije posavskih energetskih družb«. V GZS so pri tem izhajali
iz podatkov AJPES-a.
Ko so torej analizirali energetiko v Posavju, k čemur so za razliko od AJPES-a dodali še omenjeni podjetji, se je pomen energetike za gospodarstvo v regiji še bolj izkristaliziral. »Glavni zunanjetrgovinski partner regije Posavje je Hrvaška, glavno blago,
ki se pojavlja kot najpomembnejše tako na izvozni kot na uvozni
strani, pa je električna energija,« je za naš portal povedal Gorišek.
Kot je tudi poudaril, se v Posavju proizvede skoraj polovica vse
električne energije v državi iz obnovljivih virov oziroma na okolju
prijazen način. »Omenjeno se odraža v pomenu energetskih
družb, saj po različnih kazalcih te sodijo v sam vrh med posavskimi družbami,« poudarja. Med prve tri po prihodkih se uvrščajo
GEN-I, Nuklearna elektrarna Krško (NEK) ter GEN energija.

Predstavitev poslovanja gospodarstva Posavja
razvrstitev družb po standardni
klasifikaciji dejavnosti
- delež prihodkov v %
1,4%
1,7%

3,2%
15,8%

oskrba z električno energijo,
plinom in paro

7,9%
Predelovalna dejavnost
3,1%
2,3%

trgovina, vzdrževanje in
popravila potornih vozil

Vir: AJPES obdelava SKEP pri GZS, analiza OZ Posavje, Krško

gradbeništvo
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gostinstvo

druge dejavnosti

Strokovne, znanstvene
in tehnične dejavnosti

64,7%

Energetika.NET

oskrba z vodo, ravnanje
z odplakami in odpadki

PoSavJE

razvrstitev družb po Skd
- delež prihodkov v %

9,6%

2,8%

kmetijstvo in lov

oskrba z električno energijo,
plinom in paro

5,7%

Predelovalna dejavnost
6,7%

39,1%

gradbeništvo

9,5%
gostinstvo

druge dejavnosti

Strokovne, znanstvene
in tehnične dejavnosti

10,1%

5,3%

11,2%

oskrba z vodo, ravnanje
z odplakami in odpadki
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Vir: AJPES obdelava SKEP pri GZS, analiza OZ Posavje, Krško

trgovina, vzdrževanje in
popravila potornih vozil
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u o tem smo obsežno že pisali v
članku: Hidroelektrarne podirajo
rekorde – preberite v članku
na www.energetika.net!

oskrba z energijo, Slovenija

u več o tem v članku: nEk beleži
presežno leto; s polno močjo deluje
že več kot 380 dni – preberite v
članku na www.energetika.net!
Vir: SURS

9%

33%

15%

2014
naftni
proizvodi

19%

jedrska
energija

obnovljivi
viri

premog

zemljski
plin

24%

Lani rekordno nizka energetska
odvisnost Slovenije
Ana Vučina Vršnak

Zaradi obilnih padavin v lanskem letu in
neprekinjenega delovanja Nuklearne elektrarne Krško (NEK) je bila v letu 2014 ener getska odvisnost Slovenije rekordno nizka,
44-odstotna, je sporočil statistični urad.

Hkrati je neprekinjeno stabilno delovala
tudi Nuklearna elektrarna Krško, ki je tako
v letu 2014 proizvedla za 20 % več električne energije kot v letu 2013.

V letu 2014 je Slovenija z lastnimi viri
zadovoljila kar 56 % potreb po energiji. K
temu sta prispevali izredna hidrologija in
s tem povezana proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah v tem letu. Ta je bila rekordno visoka, saj je bila za 32 % višja kot v letu 2013 in kar dvakrat višja kot v
sušnem letu 2003.

V letu 2014 je
Slovenija z lastnimi
viri zadovoljila kar
56 % potreb
po energiji.

Celotna proizvodnja primarne energije v
Sloveniji je v letu 2014 znašala 3,7 milijona. To je, kar je za 5 % več kot v letu 2013.
Poleg proizvodnje hidroenergije in jedrske
energije se je zvišala tudi proizvodnja
energije iz obnovljivih virov (OVE).

Vir: SURS

Struktura oskrbe z energijo je bila leta
2014 naslednja:
• prevladovali so naftni proizvodi: 33 %,
• jedrska energija: 24 %,
• OVE: 19 %,
• premog: 15 %,
• zemeljski plin: 9 %.

Tabela 1: Proizvodnja, uvoz, izvoz in oskrba z energijo, Slovenija

2013

2014
toe (1.000)
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2014/2013
%

domača proizvodnja

3.564

3.735

4,8

uvoz

4.879

5.144

5,4

izvoz

-1.693

-2.230

31,7

oskrba z energijo

6.797

6.629

-2,5
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Povezovanje in izkoriščanje sinergij
je nujno za obstanek podjetja
Andreja Šalamun
Medtem ko elektrodistribucijska podjetja nasprotujejo združevanju
v eno podjetje, trgovci z elektriko vse aktivneje iščejo svoje partnerje.
Elektro Celje Energija (ECE) se želi povezati z družbo Elektro
gorenjska prodaja, gEn-i pa z Elektro energijo. tudi v Elektru
Primorska že dalj časa razmišljajo, da bi svoji trgovski družbi E3
poiskali strateškega partnerja, so povedali za Energetiko.nEt.
Poleti bodo aktivnosti, povezane z združevanjem podjetij Elektro Celje Energija in Elektro Gorenjska prodaja, intenzivnejše, je napovedal
prvi mož ECE Mitja Terče. Obljublja, da bodo skušali združitev speljati tako, da je njihovi odjemalci ne bodo občutili. »Kupcev ne zanimajo sinergijski učinki, sedež podjetja, lastniška struktura, število
zaposlenih, poslovni rezultat in podobno. Zanima jih le to, kaj združitev pomeni zanje in kaj imajo od nje,« se zaveda Terče. Doda, da
bodo z združitvijo kupcem lahko ponudili širši spekter storitev,
kakovostne in inovativne energente ter storitve po nižjih cenah, prav
tako pa naj bi bila višja tudi kakovost storitev, prilagodljivost in
odzivnost. Pravi, da bodo po združitvi poenotili informacijske siste me, maloprodajne ponudbe, računovodsko dokumentacijo, uskladili
nabavo ter pripravili komunikacijsko strategijo.
Na vprašanje, zakaj je povezovanje družb smiselno in potrebno,
Terče odgovarja: »Zavedamo se, da si večji lahko močnejši in lahko
kupcu ponudiš več. Z združitvijo bomo na trgu nastopili kot nacionalni dobavitelj energentov ter ostalih storitev in zagotovili vrhunske prodajne storitve in sprejemljive cene energentov,« obljublja Terče.

Poudarjajo, da v primeru GEN-I in Elektro energije povezovanje
predstavlja aktivni odziv, kako »prilagoditi svoje poslovanje zaostrenim razmeram na trgu ter vzpostaviti poslovni model, ki družbama
zagotavlja ekonomsko vzdržno dolgoročno prihodnost« ter hkrati
krepitev njune konkurenčnosti. »V nagli dinamiki razvoja trga takšen
odziv ni zgolj zaželen v smeri večje konkurenčnosti, temveč, kot
rečeno, dejansko nujen glede na pričakovan porast konkurence na
trgu na račun novih ponudnikov,« so še dodali v GEN-I.

tudi Primorci razmišljajo o povezovanju
Elektro Primorska pravega partnerja za svojo hčerinsko trgovsko
družbo E3 še ni našla, čeprav, kot pravijo, o strateškem partnerju
razmišljajo že dalj časa. Preučili so različne potencialne družbe tako
doma kot v tujini in preverili njihov interes za povezovanje. »Zanimanje obstaja, vendar konkretnih korakov nismo naredili,« priznavajo.
Na vprašanje, zakaj ne, odgovarjajo: »Družba E3 posluje uspešno in
v tem trenutku ne vidimo potrebe po povezovanju ali prodaji deleža.«
Povezovanje ali prodaja deleža se jim zdita smotrna le »z vidika
zavarovanja družbe pred nevarnostjo, ki jo prinaša vse večje zmanjševanje trgovske marže, izpostavljenosti zaradi neplačnikov, stečajev
in podobno«. Prepričani so, da manj kot bo trgovcev na trgu, manjša bo konkurenca in s tem tudi pritisk na cene.

gEn-i pričakuje odločitev avk zgodaj jeseni
Že kar nekaj časa se skušata povezati tudi družbi GEN-I in Elektro energija. Priglasitev nameravane koncentracije so opravili že decembra
2014 in jo potem še trikrat dopolnili. »Trenutno Agencija za varstvo
konkurence (AVK) presoja skladnost priglašene koncentracije s pravi li konkurence. Že pred tem pa je AVK na trgu zbrala odzive na priglasitev, in sicer na podlagi vprašalnikov, ki so jih posredovali udeležencem
na trgu – tako tekmecem kot poslovnim odjemalcem,« so pojasnili v
GEN-I. Dodali so, da so nedavno na AVK že naslovili predlog zavez, ki
bi povsem odpravile kakršnekoli morebitne pomisleke zoper priglašeno
koncentracijo. Odločitev agencije pričakujejo najpozneje zgodaj jeseni.
glavno merilo za izbiro partnerja je sorodnost poslovnih funkcij
Zakaj se je GEN-I odločil ravno za povezovanje z Elektro energijo?
»Tržni delež gotovo ni bil primarni kriterij, ugotavljamo pa, da je ta
ob pomanjkanju konkretnih pomislekov pogosto postal predvsem
priročen izgovor tistih, ki predmetni koncentraciji nasprotujejo,«
pravijo v GEN-I. Glavno merilo pri izbiri potencialnega partnerja je
bilo »predvsem sorodnost in kompatibilnost poslovnih funkcij obeh
družb in možnost optimizacije poslovanja ter ustvarjanja čim večjega
obsega sinergij. Te bi se na podlagi konkurenčnejše ponudbe obeh
družb odrazile prav v obliki koristi za odjemalce ter sočasno z novimi produkti še dodatno prispevale k razvoju trga, so dejali.
Tudi v GEN-I so prepričani, da je povezovanje trgovskih energetskih družb smiselno in potrebno. »V Sloveniji imamo vsaj 10 aktiv nih dobaviteljev električne energije, poleg tega na naš trg v zadnjem
letu vstopajo še tuja podjetja – hrvaški HEP in nemški RWE. Zadosten nivo konkurence na trgu je več kot zagotovljen, razpršenost slo venskih dobaviteljev pa na dolgi rok ni vzdržna, zato je proces povezovanja in izkoriščanje sinergij nujen za dolgoročni obstoj,« ocenjujejo.
Energetika.NET
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ELES letos še zadnjič
v dokapitalizacijo taluma
Foto: arhiv Talum

Andreja Šalamun

kljub vrtoglavim stroškom energije so v talumu v prvih štirih mesecih dosegli pozitiven poslovni izid, in sicer 700.000 evrov.

Predvidoma 15. julija bodo delničarji
taluma, kjer bodo letos stroški za energijo dosegli skoraj 85 milijonov evrov,
znova odločali o dokapitalizaciji, in sicer
v višini največ 1,53 milijona evrov. ELES
naj bi kot večinski lastnik sodeloval s
stvarnim vložkom v višini 1,3 milijona
evrov, ostalim delničarjem pa bo dana
možnost za ohranitev svojih deležev z
234.000 evri denarnih vložkov. a letošnje leto je zadnje, ko ima ELES možnost
konvertirati nastale terjatve do taluma v
kapital družbe, je za Energetiko.nEt
povedal predsednik uprave taluma Marko
drobnič.

gijo v primerjavi z ostalimi tekmeci v
panogi v EU, ki v skladu s sprejetimi določili in zakonodajo posameznih držav
članic EU tovrstnih dajatev in prispevkov
nimajo. »Pri letošnji načrtovani spremembi nastalih terjatev ELES do Taluma
v kapital družbe Talum gre torej za izpolnjevaje pogodbe in sklepa iz leta 2011, ki
pa bosta predvidoma izvedena na povsem
enak način kot že v letih 2013 in 2014.
Letošnje leto 2015 je torej zadnje leto, kjer
ima ELES v skladu z navedenim sklepom
možnost konvertirati nastale terjatve do
Taluma v kapital družbe Talum,« je dejal
Drobnič.

Osnova za namero po dokapitalizaciji je
že leta 2011 sprejeti sklep skupščine
ELES, tj. takratni AUKN, kjer je bilo izda no soglasje za to, da se unovčena poroštva
ELES do Taluma iz naslova obveznosti
za plačilo električne energije v obdobju
2012–2015 spremenijo v dolgoročno po sojilo in nato konvertirajo v osnovni ka pital, je pojasnil Marko Drobnič. Dodal je,
da so bili osnova za ta sklep izkazani ne konkurenčni pogoji poslovanja Taluma
pri oskrbi z električno energijo predvsem
na področju dajatev in prispevkov za ener -

vsaj deloma bodo premostili
nekonkurenčne pogoje
Za Talum dokapitalizacija, ki jo bo izvedel
ELES, pomeni, da bodo tako vsaj deloma
premostili nekonkurenčne pogoje na
področju oskrbe z električno energijo v
primerjavi s tekmeci v EU. »Vse ostale aktivnosti racionalizacije in strategije prestrukturiranja pa smo v tem obdobju izpeljali sami,« je poudaril Drobnič.
Strošek električne energije v Talumu
znaša več kot 70 milijonov evrov in predstavlja več kot 45 odstotkov v skupnih

14

Energetika.NET

stroških proizvodnje aluminija, medtem
ko tovrstni strošek pri njihovih evropskih
tekmecih predstavlja okoli 24 odstotkov,
pove Drobnič in doda, da znaša strošek za
plin še dodatnih 10 milijonov evrov. Slovenskega proizvajalca aluminija tepejo
predvsem visoki prispevki in dajatve.
V zadnji petih letih je Talum plačal 26,5
milijona evrov prispevka za obnovljive
vire (OVE) in soproizvodnjo toplote in
elektrike (SPTE), kar v povprečju pomeni
več kot pet milijonov evrov na leto. »Ta
prispevek se je ogromno povečal v letu
2013, ko je znašal 8,4 milijona evrov. Letos dodatno plačujemo še 300.000 evrov
prispevka za učinkovito rabo energije in
to ne glede na dejstvo, da je naš proizvodni proces energetsko zelo učinkovit – po
ključnem kazalniku energetske učinkovitosti v naši panogi, t.j. po porabi energije
na tono proizvedenega aluminija, se
uvrščamo na drugo mesto na svetu,« je
povedal Drobnič. Tovrstnih prispevkov
njihovi tekmeci nimajo.

v petih letih za dajatve in prispevke več
kot 30 milijonov evrov
»Vseh dajatev in prispevkov je bilo v zadnjih petih letih več kot 30 milijonov
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evrov. Če k temu prištejem še predvidene
letošnje prispevke in dajatve, bo znesek
presegel 36 milijonov evrov,« napove
Drobnič.
Te dajatve in prispevki ter strošek za
čezmejne zmogljivosti so torej dodatek k
neto ceni energije, ki se oblikuje na borzi.
Električna energija pa je za proizvodnjo
aluminija vitalnega pomena, saj proces
proizvodnje poteka neprekinjeno. Elektriko si morajo zato v Talumu zagotoviti
za daljše obdobje. »Trenutni strošek je
odraz cen električne energije iz leta 2012,
današnja nizka raven cen na borzi pa se
bo v našem poslovanju odražala v obdobju med letoma 2016 in 2018. Za to obdobje smo namreč električno energijo že
zakupili pod boljšimi pogoji, kot smo jih
imeli doslej,« pove Drobnič. Prepričan je,
da je treba za celotno energetsko intenzivno panogo, med drugim tudi za metalurško industrijo, nujno vzpostaviti po goje, ki bodo primerljivi s pogoji, ki so jih
deležni tekmeci v panogi.

Predvidoma 15. julija
bodo delničarji
Taluma, kjer bodo
letos stroški za
energijo dosegli
skoraj 85 milijonov
evrov, znova odločali
o dokapitalizaciji, in
sicer v višini največ
1,53 milijona evrov.

ogLaSno SPoročiLo

Letos za energijo 85 milijonov evrov
Kljub vrtoglavim stroškom energije – za
vse energente bodo letos skupaj odšteli
skoraj 85 milijonov evrov – so v Talumu
v prvih štirih mesecih dosegli pozitiven

poslovni izid, in sicer 700.000 evrov. To
je predvsem posledica številnih racionalizacijskih ukrepov in izvajanja strategije
prestrukturiranja programov, ki so si jih
zastavili leta 2012. »Rezultati strategije
se kažejo v spremenjeni strukturi naših
programov, prodajnem prestrukturiranju
in povečevanju dodane vrednosti, ki se je
od leta 2011 ustvarjenih 20.000 evrov na
zaposlenega zdaj več kot podvojila,« pove
Marko Drobnič.
Obseg blagovne proizvodnje in obseg
prihodkov iz prodaje se v zadnjih dveh
letih veča. »Letos bomo predvidoma presegli vrednost 310 milijonov evrov,« napoveduje sogovornik in doda, da kar 85
odstotkov izdelkov izvozijo na obstoječe
in nove trge in da poleg izdelkov tržijo
tudi storitve. Še naprej bodo izvajali zastavljeno strategijo, katere osnovni namen je zmanjšanje odvisnosti poslovanja od primarnih izdelkov in z njimi povezane oskrbe z električno energijo.
»Cilj, ki smo si ga za konec leta 2015 zastavili že v letu 2012 – vsaj polovico primarnega aluminija pretvoriti v izdelke in
storitve visoke dodane vrednosti in tako
zmanjšati odvisnost od cene električne
energije – bomo dosegli,« je prepričan
Marko Drobnič.

Energetika.NET
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v projekt Petišovci
vloženih že več kot
40 milijonov evrov
Andreja Šalamun

ružba Ascent Resources je v projekt pridobivanja plina v
Petišovcih vložila že
več kot 40 milijonov
evrov,« je na Plinskem en.forumu, ki ga je
sredi maja v Ljubljani organizirala
Energetika.NET, poudaril Miha Valentinčič,
direktor družbe Geoenergo. Dodal je, da so
sicer nad zelo počasnimi upravnimi
postopki razočarani, a da verjamejo v projekt
in bodo vztrajali. Danijel Levičar, prvi mož
direktorata za energijo na ministrstvu za infrastrukturo (MzI), pa je potrdil, da Slovenija
ta projekt podpira.
»Plin je edini fosilni energent, ki ga
lahko uporabljamo na dolgi rok in ki bo
omogočil, da bomo izpolnjevali cilje, ki
smo si jih postavili na področju izpustov
ogljikovega dioksida,« je na forumu dejal
Danijel Levičar. Čeprav je Slovenija, kot je
pokazala študija Evropske komisije, relativno varna pred izpadi dobave plina –
dobivamo ga namreč iz vsaj šestih različnih tujih virov – projekt v Petišovcih
potrebujemo, so se strinjali udeleženci
okrogle mize.

»D

Skoraj leto dni čakajo na
okoljevarstveno dovoljenje
»Plin, ki ga imamo na voljo v Sloveniji, je
zelo kakovosten, vsebuje namreč le štiri do
šest odstotkov ogljikovega dioksida, zato je
vsak dan, ko ga ne izkoriščamo, izgubljen
po nepotrebnem,« je dejal Miha Valentinčič.
Družba Petrol Geoterm, ki tam izvaja
rudarska dela, je namreč skoraj leto dni
čakala na okoljevarstveno dovoljenje za novo
plinsko postajo, ki ga je morala izdati
Agencija za okolje (ARSO). Dobili so ga 19.
junija, vendar to še ne pomeni začetka
črpanja plina, je dejal Valentinčič in dodal,
da bi lahko z dvema novima vrtinama, ki
16
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Miha Valentinčič, Geoenergo:
Vrednost plina, ki ga imaš v
trenutku, ko ga nikjer ne moreš
kupiti, je neprecenljiva.

čakata, da jih začnejo izkoriščati, pokrili približno 10 odstotkov slovenskih potreb po
oskrbi s plinom.
Kljub temu, da so okoljevarstveno dovoljenje dobili, to torej še ne pomeni, da
bodo lahko začeli črpati plin iz novih vrtin.
»Odvisno je od postopkov, ki jih bosta
ubrali dve okoljevarstveni organizaciji, ki
sta udeleženki v postopku, in sicer Alpe
Adria Green in Slovenski E-forum. Če se
pritožita, se postopek spet ustavi in pridobivanje plina iz novih vrtin ne bo steklo,«
je pojasnil Valentinčič. Znova je poudaril,
da metoda, ki jo uporabljajo, ni sporna. »V
Sloveniji se uporablja že šest desetletij,
pa praktično nihče ne ve zanjo,« je dejal.
Na vprašanje iz občinstva, ali pri tem
uporabljajo kemikalije, je odgovoril, da v
vrtino vbrizgajo »zeleni smuti«. »Da se
razpoke ne zamašijo, dodamo vodi nekaj
odstotkov kemijskih substanc – vse so
navedene na naši spletni strani. A zmes,
ki jo uporabljamo, ima status neškodljive
snovi,« trdi Valentinčič.

Miloš Markič: Plina je ogromno
»Študija je pokazala, da ob upoštevanju vseh
predpisov proces črpanja plina ne bi imel
nobenega vpliva na okolje,« je potrdil tudi dr.
Miloš Markič iz Geološkega zavoda
Slovenije. Udeležencem je pojasnil zgo dovino in postopke pridobivanja plina na
Petišovskem polju ter dejal, da smo od leta
1943, ko smo tu odkrili plin, izvrtali že 140
vrtin. Danes plin črpamo iz 20 vrtin.
»Potencialni viri oziroma »in-place« zaloge

plina v globokih plasteh (A-Q) so ocenjeni
na 10 milijard standardnih kubičnih
metrov,« je dejal Markič. »A bilančne zaloge bomo s 50-odstotno verjetnostjo lahko
ocenili šele takrat, ko bomo iz teh vrtin plin
črpali približno pol leta,« je dodal.

Levičar: domačemu plinu ne bomo
zapirali vrat
Plin bo imel pomembno vlogo tudi v Energetskem konceptu Slovenije (EKS), je dejal
Danijel Levičar. V Sloveniji na leto porabimo 100 TWh energije, polovica od tega je
uvoženih. Od 50 uvoženih TWh jih skoraj
40 odpade na naftne derivate, ostalo je
zemeljski plin, je pojasnil. Povedal je, da
projekt v Petišovcih zmanjšuje našo energetsko odvisnost (kar bo zahteval tudi EKS),
zato ga bo Slovenija podpirala, hkrati pa dodal, da je naša država glede oskrbe s plinom
varna.
Dejal je, da je plin energent, ki med fosilnimi gorivi najmanj obremenjuje okolje, in da je edini fosilni energent, ki ga
lahko uporabljamo na dolgi rok in bomo
vseeno dosegli cilje na področju izpustov.
»Plin v prihodnosti ima v Sloveniji odprta vrata, ostal bo v energetski mešanici,
tudi domačemu plinu ne bomo zapirali
vrat,« je dejal Levičar. »Ali se bo ta pojavil
pri končnem uporabniku, pa bo odvisno
od okoljskih, ekonomskih in družbenih
parametrov.« Dodal je, da bo EKS predvidel cilje energetike in odpiral vrata energentom ter tehnologijam, a pod rdečo črto
so poslovne odločitve. »Zanje so odgovorni subjekti, ki sami iščejo poslovne priložnosti in jih uresničujejo. Na MzI teh projektov ne bomo vodili,« je pojasnil.
uporabljali bi ga lahko tudi v kemiji
Ne le energent, plin iz Petišovcev lahko
postane pomembna osnova tudi za številne

Foto: Mateja K. Kegel
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Zgoraj levo: dvorano hotela union
v Ljubljani so že zgodaj zjutraj
napolnili ljudje, ki jih zanima, kaj
se bo v Sloveniji v prihodnjih letih
dogajalo na področju plina.
Zgoraj desno: »Študija je pokazala,
da ob upoštevanju vseh predpisov
proces črpanja plina ne bi imel
nobenega vpliva na okolje,« je na
okrogli mizi zatrdil dr. Miloš Markič
iz geološkega zavoda Slovenije.

Danijel Levičar, MzI: Plin v prihodnosti ima v Sloveniji odprta
vrata, ostal bo v energetski
mešanici, tudi domačemu
plinu ne bomo zapirali vrat.

številnih dejavnikov
Plin je ključni fosilni vir prehoda v zmanjšanje uvozne odvisnosti EU na področju goriv
in prehoda v nizkoogljično družbo, pa je
poudarila dr. Romana Jordan. Njegova prihodnost je odvisna od več parametrov, na
primer od tega, kako resno bomo vzeli podnebno politiko. Kakšna bo njegova vloga v
prihodnosti, je odvisno tudi od infrastrukture in cene pa od razvoja tehnologije zajemanja in shranjevanja ogljika, je naštela
Jordanova. »Če se bo tehnologija zajemanja
in shranjevanja ogljikov razvila, potem lahko
pričakujemo večji prodor plina, če pa do leta
2035 ne bo prišla do ekonomske zrelosti,
bo plin verjetno ostal na stopnji zagotavljanja rezerve,« je napovedala Jordanova.
Dodala je, da so evropski energetski scenariji
zelo različni in da je v njih največji predvideni delež plina okoli 25 odstotkov.

ogLaSno SPoročiLo

nove izdelke, pa je izpostavil dr. Franc
Žlahtič iz družbe Plinovodi. Možnosti njegove uporabe vidi v kemiji in storitvah, ki se
lahko s tem povežejo. Bolj kot to, da bi plin
pošiljali v omrežje, kjer bi v trenutku postal
molekula, povsem enaka tisti, ki je pripotovala iz Norveške, Alžirije ali Rusije, in je

zato podvržena enakim tržnim zakonitostim, bi jo bilo pametno uporabiti lokalno,
je prepričan Žlahtič. Poudaril je, da se
Slovenija zelo težko odloča, a da je plin, ki
leži pod zemljo v Petišovcih, zagotovo
smiselno uporabiti.
Miha Valentinčič je dodal, da projekt Petišovci ne bo vplival na razmere na trgu
plina v Sloveniji. »Ko je enkrat v omrežju,
je to res molekula, ki tekmuje z vsemi ostalimi iz drugih virov. A če imaš plin doma,
potem je to dodana vrednost,« je prepričan
Valentinčič. Kajti vrednost plina, ki ga imaš
v tistem trenutku, ko ga nikjer ne moreš
kupiti, je neprecenljiva, je pojasnil.
Prihodnost plina v Eu odvisna od
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Bi združitev elektrodistribucij
res ogrozila
elektroenergetski sistem?
Andreja Šalamun

predlogu strategije razvoja energetike je med
drugim zapisano, da naj bi pet elektrodistribucijskih podjetij vlada združila v eno, nad katerim bi
imel roko sistemski operater – družba SODO.
Elektrodistributerji temu ostro nasprotujejo in navajajo številne razloge, zakaj bi bila takšna ureditev slaba.
Združitev elektrodistribucijskih podjetij vsekakor ne bi ogrozila elektroenergetskega sistema, bi pa zelo verjetno povečala
njihovo učinkovitost in zmanjšala stroške, so na vprašanje Energetike.NET, ali bi združevanje res lahko ogrozilo slovenski elektroenergetski sistem, kot trdijo distributerji, odgovorili na ministrstvu za infrastrukturo (MzI). Preverili smo, kakšne bi bile
prednosti in kakšne slabosti morebitnega povezovanja.
Združevanje elektrodistribucijskih podjetij, ki imajo v Sloveniji že več kot stoletno tradicijo, bi bilo eksperimentiranje z
našim energetskim sistemom, je na prvi strateški konferenci
elektrodistribucij konec aprila v Mariboru dejal mag. Bojan
Luskovec, predsednik uprave družbe Elektro Gorenjska. Še več,
distributerji so prepričani, da bi ta ukrep ogrozil celoten elektroenergetski sistem.
»Združitev vsekakor ne bi ogrozila elektroenergetskega sistema, bi pa zelo verjetno povečala učinkovitost distribucij in zmanjšala stroške,« so za Energetiko.NET zatrdili na MzI. »Vlada je
leta 2009 že sprejela načrt reorganizacije distribucijskega sektorja, ki je med ostalim vseboval tudi združitev vseh petih omrežnih delov distribucijskih podjetij in družbe SODO v eno druž bo, vendar načrt ni bil uresničen,« so dodali. Odločitev o morebitnem združevanju elektrodistribucij je zdaj v rokah Slovenskega
državnega holdinga (SDH), »saj gre za lastniško odločitev, ki mora imeti ekonomsko utemeljitev,« so še povedali na MzI.

V

očiščena podjetja je smiselno povezati
»Današnji družbeni ureditvi v Sloveniji bi najbolj ustrezala centralizirana ureditev, z enim krovnim podjetjem za omrežne dejavnosti, ne pa tudi za oskrbo oziroma trgovanje,« je prepričan
nekdanji minister za energetiko Mihael G. Tomšič. A enostavna združitev sedanjih organizacij ni smiselna, pravi. »Najprej je
treba povsem ločiti dejavnost distribucijskega operaterja in
dejavnost dobave električne energije. V sedanjih distribucijskih
podjetjih se namreč še vedno prepleta opravljanje omrežnih
storitev in trgovsko-storitvena dejavnost dobave,« opozarja starosta slovenske energetike. Doda pa, da je očiščena distribucijska
podjetja, torej brez trgovskih dejavnosti, res smiselno povezati.
tomšič: trenutna ureditev s Sodo je posiljena
A Tomšič vseeno ocenjuje, da je »trenutna ureditev s SODO po siljena« in da bi bilo treba novo povezovanje graditi

18

Energetika.NET

Odločitev o morebitnem
združevanju elektrodi stribucij je zdaj v rokah
Slovenskega državnega
holdinga (SDH), »saj
gre za lastniško odločitev, ki mora imeti
ekonomsko uteme ljitev,« so povedali
na MzI.

Foto: Ana V. Vršnak
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postopoma. »Začeti je treba s koordinacijo, nadzorom, analitsko službo.
Kasneje lahko pride do popolne združitve, ki pa ni nujna.« Zaveda se,
da se določene službe v distribucijskih podjetjih podvajajo, a opozarja,
da združitev podjetij (in s tem tudi služb) ne pomeni nujno manjših
stroškov. Nasprotno, ti se lahko celo zvišajo, ocenjuje.

MzI: Združitev vsekakor ne bi
ogrozila elektroenergetskega
sistema, bi pa zelo verjetno
povečala učinkovitost distribucij in zmanjšala stroške.

Združevanje elektrodistribucijskih podjetij bi bilo eksperimentiranje z našim energetskim sistemom, opozarjajo
elektrodistributerji.

Združevanje ima tako prednosti kot pomanjkljivosti
Če bi do združitve prišlo, bi bilo v izjemnih razmerah terenske ekipe
lažje skoncentrirati na kritičnih mestih, eno od prednosti navede
Tomšič. Prepričan je, da bi se tako »izognili tudi pomanjkljivostim
v postopkih naročanja, ki smo jim priča danes in ki jih obvladujejo
močni dobavitelji, kot je na primer Elektronabava«. Poleg tega bi z
združitvijo izginile tudi lokalne naveze s posameznimi izvajalci,
meni.
Resna pomanjkljivost pa je po njegovi oceni nasprotovanje v
samih distribucijskih podjetjih. »Sedanja nefunkcionalna ureditev
s SODO je rezultat jalovega kompromisa med težnjami sedanjih
podjetij oziroma njihovih direktorjev in reformatorji. Ključna tveganja so pri kadrovanju vodilne ekipe in slabe izvedbe združevalnih
procesov,« opozarja sogovornik.
organiziranost javne službe naj ustreza organiziranosti družbe
Tomšič je prepričan, da mora organiziranost gospodarske javne službe ustrezati organiziranosti družbe. »Če bi imeli močne mestne
občine in regije, bi bila zelo razdrobljena organizacija, kot jo imajo na
primer v Avstriji, mogoča,« pravi Tomšič in doda, da je pet distribucijskih podjetij v Sloveniji »nekako v zraku«. »Manjka ustrezna nasproti
stoječa družbena organiziranost, na primer regije,« doda.
Kot primer uspešne centralizirane organiziranosti Tomšič navede
francosko distribucijo ERDF. »Gre za učinkovito družbo v pretežno
državni lasti. Sestavlja jo kakih 25 regionalnih direkcij. Med prednostmi je kadrovska politika: direktorje za regije izbirajo na osnovi
dosežkov in ciljnih programov, za katere se kandidati obvežejo. Uspešni direktorji napredujejo proti Parizu, manj uspešni se lahko
obdržijo na svojih mestih, neuspešni odpadejo. Uporabljajo petletni
ciklus, politika pa ima na nižje ravni organizacije zelo malo vpliva,«
še pove Tomšič.
ne smemo ubiti lokalne iniciative
Združevanju, če bi do njega prišlo, mora slediti pametna organizacija
dela in z njo ne smemo ubiti lokalne iniciative, pa opozarja prof. dr. Peter Novak, dekan Visoke šole za tehnologijo in sisteme ter direktor
Energotecha. »V naslednjih desetletjih se bo vloga distribucij povsem
spremenila, saj bodo nastali številni lokalni proizvajalci elektrike in
večina distribucij ne bo več distribucija v sedanjem smislu besede, ampak upravljavec kompleksnega omrežja z dvosmernim pretokom elektrike. Zato je treba biti pri spremembah vizionar. Treba je resno razmisliti, v kolikšni meri bi bilo združevanje smiselno, da z njim ne bi zavrli
pričakovanega razvoja lokalnih proizvajalcev elektrike,« opozarja Novak.
Na vprašanje, ali bi pozitivni učinki združevanja res pretehtali morebitne pomanjkljivosti, Novak odgovarja: »Če bi imel projekt o izvedbi na mizi, bi vam lahko odgovoril. Prepričan pa sem, da brez zelo
natančnega projekta stvari ne gre spreminjati na hitro. Distribucija bo
morala v naslednjih letih vlagati veliko denarja (v višini enega TEŠ 6)
v obnovo in modernizacijo omrežja. Če je združevanje namenjeno
predvsem odločanju o vlaganjih, potem sem, z ozirom na izkušnje,
lahko skeptičen, ker si bodo politiki in ne stroka omastili žepe. Bolj
kot reorganizacija distribucije je potrebna združitev obeh proizvodnih
stebrov (HSE in GEN), saj bi s tem zagotovili ekonomsko vzdržnost
sistema ter hitro izgradnjo hidroelektrarn na Savi, Muri in še kje,« je
dodal Novak.
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Energetika se bo starih vzorcev znebila
tudi s pomočjo novega energetskega
koncepta Slovenije!
Alenka Žumbar Klopčič, foto: osebni arhiv
v Sloveniji dobivamo novo združenje,
ki bo pod okriljem mednarodnega
združenja za energetsko ekonomiko
(international association for Energy
Economics – iaEE) povezovalo
energetike in ekonomiste, in sicer z
namenom bolj aktivne in intenzivne
izmenjave mnenj ter izkušenj obeh strok
v želji za boljšo energetsko prihodnost.
Prvo srečanje ustanovnih članov novega
združenja je gostila profesorica
ljubljanske ekonomske fakultete,
ki že dolga leta aktivno spremlja tudi
energetiko, prof. dr. nevenka Hrovatin.
Z njo smo govorili ne le o dialogu med
ekonomisti in energetiki kot o aktualnem
stanju v slovenski energetiki, ki
ga določajo tako stari miselni vzorci
kot sodobne poslovne priložnosti,
ampak tudi o tem, kaj je zares
trajnostna energetska prihodnost.
20
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kaj po vašem mnenju manjka v dialogu
med ekonomisti in energetiki – več
upoštevanja mnenj, poslušanja …? ali pa
kar pomanjkanje dialoga?
u Določena vprašanja se po mojem mnenju
včasih obravnava preveč parcialno – tehniki
jih obravnavajo le s tehničnega vidika, ekonomisti le z ekonomskega, medtem ko lahko
prav izmenjava mnenj in izkušenj pripomore k sprejemanju bolj optimalnih rešitev.
In prav to je tudi cilj združenja IAEE, ki ga
omenjate, pod streho katerega bi tudi v
Sloveniji v prihodnje dali večji poudarek
strokovni diskusiji in izmenjavi znanj med
energetiki in ekonomisti.
Na ekonomski fakulteti pa obenem izvajamo mnoge študije v sodelovanju s študenti, ki bi tudi že lahko konstruktivno in aktivno prispevali k dialogu z ekonomsko energetsko javnostjo v Sloveniji.
Pa je interes v domači energetiki za okre -

pitev takšnega dialoga z ekonomsko stroko?

u Pogoj za ustanovitev nacionalnega zdru -

ženja pod okriljem IAEE je interes vsaj
dvajsetih članov, kar smo pri nas že presegli.
Dobili smo namreč 24 ustanovnih članov,
seveda pa bo združenje vnaprej povsem
odprto za vse zainteresirane.

Bi dejali, da je morda v preteklosti
sodelovanje med energetiki in ekonomisti
»šepalo«?
u Žal se je pogosto zgodilo, da so kakšne
študije že bile, pa druga stroka sploh ni
vedela zanje, kar je škoda, ker bi jih lahko
uporabila na svojih področjih dela. Ne bi dejala, da sodelovanja nismo želeli, le prenos
znanja morda ni bil tako intenziven. Se mi
pa zdi pomembno, da zdaj ta interes za sodelovanje imamo in lahko gradimo na tem
naprej.
kako bi kot ekonomistka ocenili stanje v

intErvJu: Prof. dr. nEvEnka Hrovatin, Ekonomska fakulteta

domači energetiki? kje bi podjetja lahko
zaznala nove priložnosti? ali bi se, če bi
med ekonomisti in energetiki že v preteklosti imeli boljše sodelovanje, lahko
izognili tudi kakšni investicijski zagati?
u Po mojem mnenju je vsekakor pozitivno
dogajanje na konkurenčnem trgu; na področju elektrike in plina je prišlo do novih
vstopov na trg, pa tudi na področju uvoza
plina Geoplin ni več monopolist. Tisto, na
kar pa danes nimamo več vpliva, so zgrešene
investicije, kot je denimo gradnja bloka 6 v
Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ 6).
Še en trend, ki ga prinaša aktualno dogajanje v energetiki, je tudi poskus združevanja trgovskih podjetij, kar ni nujno slabo, saj
tovrstno združevanje lahko pripelje do večje ga obsega poslovanja, ustvarja sinergije ter
obvladovanje tveganj in zmanjševanje stroškov. Trgi postajajo tekmovalni in na tak trg
ni težko vstopiti, konkurenca pa se bo verjetno začela širiti s cenovne na necenovno plat,
pri čemer imam v mislih predvsem celovite
ponudbe produktov in storitev, kar omogoča
tudi uvedba pametnih števcev.

se nam v Sloveniji obeta nadaljevanje
sodelovanja z japonskimi partnerji. Je to
po vašem dobro za našo energetiko?
u Menim, da je povezovanje z globalnimi partnerji, sploh takšnimi, ki imajo potrebno znanje
na področju tehnologij, lahko le koristno.
Pa bi dejali, da se v Sloveniji občasno

kaj bi po vašem lahko bilo bolje z vidika
delovanja trgov z energijo in kaj je tisto,
na kar so energetiki lahko ponosni?
u Ponosni smo lahko na to, da imajo naši
potrošniki vse več informacij, od primerjalnika ponudb in preverjanja stroškov za energijo, svoje dobavitelje lahko prosto zamenjajo, kar še dodatno prispeva h
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v tej smeri se bo energetika najbrž še
naprej povezovala z ikt-sektorjem …
u Tako je. Tudi pri nas je bila pripravljena
študija o razvoju pametnih omrežij, ki je

Tisto, na kar pa
danes nimamo več
vpliva, so zgrešene
investicije, kot je
denimo gradnja
bloka 6 v Termoelektrarni Šoštanj
(TEŠ 6).

še vedno vedemo, kot bi bili izoliran
energetski otok, ali pa smo po vašem že
sinhrono zapluli v delovanje evropskega
energetskega trga?
u Energetika je bila do sedaj res bolj zaprta,
to pa zato, ker imamo tu precej državnih
družb in mnoge, v skladu z njihovo stroškovno naravo, regulirane dejavnosti. Se pa
kljub temu tudi ta sektor zelo pospešeno
odpira, in to tako zaradi javnih razvojnih
načrtov kot vseevropskega spajanja trgov, ki
prinaša nujnost povezovanja s tujimi akterji.
Vendarle pa delovanje nekaterih naših
družb še vedno temelji na nekih ostarelih
sistemih, kar se kaže denimo tudi v moči
sindikatov. V tem energetika ni edina, saj po
takšnem sistemu delujejo tudi druge panoge, med drugim tudi celotna javna uprava.
Menim pa, da se bo sicer tudi to počasi spremenilo – v energetiki tudi s pomočjo novega Energetskega koncepta Slovenije.

pokazala, da bomo, če nam bo uvedba teh
uspela do leta 2020, dosegli največji optimum tudi pri stroških razvoja omrežij. Tu je
naloga Agencije za energijo, da zagotovi
model, po katerem bodo investitorji imeli
stroške vlaganj tudi ustrezno povrnjene.
Prav na področju pametnih omrežjih
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konkurenčnosti na trgu. Seveda lahko pride
tudi do manipulacij, sploh ker so nasploh v
Evropi prisotna mnogo večja energetska podjetja, a to je EU uspela omejiti z uredbo REMIT.
Pozitivno se mi zdi tudi, da smo sprejeli
akcijski načrt za učinkovito rabo energije, ki
bo lahko – če bo država poskrbela za ustrezne podporne mehanizme – zopet vzniknilo precej poslovnih priložnosti tudi za
manjša podjetja. No, Slovenija je bila nasploh do sedaj zelo uspešna pri zmanjševanju rabe energije, predvsem v industriji,
povečali smo tudi delež obnovljivih virov
energije (OVE), pri čemer pa smo žal dobili
tudi problem preveč radodarnega financiranja fotovoltaike. Po mojem mnenju
smo pa žal pri tem premalo izkoristili biomaso, ki je imamo v naši državi v obilju, pa
tudi vodne vire.

omenili ste problem prevelikega sofinanciranja ovE. Se vam zdi, da je bila kljub
vsemu v zadnjem času pri oblikovanju
trgov še vedno država preveč vključena?
ne nazadnje tudi končno ceno električne
energije le v manjšem delu sestavlja
dejanska cena energije.
u To težko rečem, saj smo imeli kot država
članica določene zaveze do EU in nekatere
države so šle pri spodbujanju OVE še v večje
ekstreme. Morda bi res lahko za OVE namenili nižje spodbude ali pa – kot rečeno –
bolj aktivno delali na spodbujanju rabe
domače biomase. Tudi zato je tekmovalni
del trga, tako kot pri nas kot drugje v EU,
ožji, kot pravite.
Se pa nasploh na področju spodbujanja
OVE krešejo tudi mnenja ekonomistov. Dejstvo je, da so nekateri ponudniki na ta račun zelo obogateli, po drugi strani pa bi se
trg lahko hitreje prilagodil novim izzivom.
Menim pa, da bo v prihodnje intenzivnejši
dialog med energetiki in ekonomisti k
temu potrebnemu prilagajanju hitreje
prispeval.
če pogledava še širše na globalno energetiko, kaj pričakujete, da bosta ameriška
nafta in plin iz skrilavcev na dolgi rok
povzročila na globalnem trgu fosilnih goriv?
u Od tega imajo koristi predvsem Ame ričani, ki imajo tako lahko znatno nižje cene
plina, kot jih imamo v Evropi. Se je pa »po
Fukušimi« okrepil tudi njihov izvoz v Azijo,
tako da tudi zato ne pričakujem, da se bo v
prihodnjih letih plinska odvisnost Evrope
od Rusije kaj dosti zmanjšala.
Dokler pa je povpraševanje azijskih držav
po nafti in plinu tako visoko, nekih globalnih
znižanj cen fosilnih goriv ne vidim.
Pa ruska (plinska) usmeritev k turčiji in
povezovanje s kitajsko?
u Če se ustavimo najprej pri Kitajski, velja
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omeniti rusko-kitajski sporazum na področju plinskega sodelovanja, ki naj bi obrodil
novi plinovod na vzhodu Kitajske. Ker bo ta
zajemal plin v vzhodni Sibiriji in ne bo
odtegnil sedanjih ruskih virov za Evropo, to
povezovanje ne bo ogrozilo zdajšnje oskrbe
Evrope z ruskim plinom. Delna odtegnitev
dobave bi se lahko pojavila, če bi prišlo do izgradnje ruskega plinovoda med zahodno
Sibirijo in zahodom Kitajske. Ta izgradnja
pa je le malo verjetna, saj bi bili stroški
dobave vzhodnim obmorskim krajem Kitajske, kjer plin potrebujejo, previsoki. Poleg
tega so ruske zahodne zaloge plina ob izkoriščanju novih plinskih nahajališč ter ob nižjem povpraševanju v Evropi ustvarile dovolj
veliko presežno ponudbo plina, da dobava
zahodni Evropi ne bi bila ogrožena. Zato so

Dokler je povpraševanje azijskih držav
po nafti in plinu
tako visoko, nekih
globalnih znižanj
cen fosilnih goriv
ne vidim.
upravičene ocene, da do ogroženosti oskrbe
Evrope z ruskim plinom ne bo prišlo.
Kar pa zadeva Turčijo, pa velja spomniti
na novo načrtovani ruski plinovod pod
Črnim morjem do Turčije, to je plinovod
Modri tok 2, ki naj bi ga sedaj z dodatnimi
trasami naredili kot alternativo Južnemu
toku kot obvod Ukrajine. Z njim se želi Rusija izogniti pravilom EU, ki nalagajo ločitev upravljanja omrežja od dobave energenta. Je pa tudi ta plinovod, tako kot
propadli Južni tok, seveda le diverzifikacija poti in ne virov. Ruski plinovod do
Turčije bi utegnil ogroziti tudi izgradnjo
Transanatolskega plinovoda, ki bi dobavljal
plin iz kaspijske regije.
Vprašanje, ki se še pojavlja pri tem no vem plinovodu, je tudi vprašanje financiranja in s tem njegove izvedljivosti, saj tudi Rusiji zaradi vseh sankcij v zadnjem
času ni več tako enostavno nastopati na
globalnih trgih in financirati velike infrastrukturne investicije.

Lahko po vašem turčija postane druga
ukrajina?
u S političnega vidika po mojem ne, saj sta
Rusija in Turčija prijateljski državi. Drži pa,
da bi tudi Turčija s takšnim plinovodom
svojo vlogo evropske partnerice še dodatno
pomembno okrepila in morda bi to prispevalo tudi k njenemu približevanju Uniji.
Je Putinova napoved o ukinitvi projekta

Južni tok hudo presenetila tudi
ekonomiste?
u Zelo, ja. Je pa ta napoved prizadela predvsem energetske družbe, vključene v projekt.
Pri nas so to Plinovodi, ki morajo sedaj
prilagoditi svoje načrte.
kako pa kot ekonomistka gledate na področje boja proti podnebnim spremembam?
Je tudi po vašem lahko to priložnost za
prodorne?
u Kot sem omenjenila, lahko v slovenski
energetiki velike poslovne priložnosti prinese nedavno sprejeti akcijski načrt za učinkovito rabo energije, konkretno za energetsko
pogodbeništvo, kjer so lahko dejavni manjši ponudniki, obenem pa se tu ponuja lepa
priložnost za javno-zasebna partnerstva.
Je pa po mojem mnenju potrebno še
veliko informativnih in ozaveščevalnih akcij za splošno javnost. Pozitivno je, da imamo v Sloveniji zelo dejavne lokalne energetske agencije in svetovalne pisarne, ki
morajo torej še nadaljevati zastavljeno delo.
kaj je po vašem mnenju – zopet z vidika
ekonomistke – zares trajnostna
energetska prihodnost?
u Če podam pričakovanje, ki ne temelji na
ekonomski podlagi, je to energetski futurizem, ki bo prinesel pasivne, če ne kar
aktivne stavbe za večji del prebivalstva, električne naprave z najnižjo možno porabo
energije, elektro vozila in učinkovitejši javni
prevoz, usmeritev lokalnih skupnosti v energetsko samooskrbo ter nasploh večjo povezanost IKT in energetskih tehnologij. Kot
ekonomistka pa se seveda sprašujem, kdaj
bo to, saj so vse te rešitve, med njimi tudi
zelo pomembni hranilniki energije pa sistemi zajema in skladiščenja ogljika, povezane tudi z določenimi stroški. Ekonomski
vidik je tu še vedno problematičen, zato najbrž takšne prihodnosti sami v celoti ne
bova videli, morda pa jo bodo mlajše generacije (smeh).
Pa imate na fakulteti kakšne pobude
mladih podjetnikov ali celo start-upov,
ki so usmerjeni v morebitne čiste
energetske tehnologije?
u Pri nas imamo kar nekaj prodornih
mladih študentov menedžmenta in ekonomije, ki se povezujejo tudi z drugimi fakultetami in inštituti, plod takšnega sodelovanja pa so tudi nove podjetniške ideje. Smo
pa trenutno zelo ponosni na to, da imajo
naši dobri doktorandi možnost v kratkem
odpotovati v Avstralijo, kjer bodo pod okriljem evropske agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) izdelovali projekte v sodelovanju z uglednim avstralskim
inštitutom in EF.

Zarja Elektronika izdela sistem po meri kupca

ogLaSno SPoročiLo

V kemijski, farmacevtski, predelovalni in drugih procesnih
industrijah nenehno naraščata tehnološka kompleksnost in
raznolikost proizvodov. Zelo povečana je prisotnost nevarnih snovi v reaktorjih, cevovodih in hranilnikih pri visokih
temperaturah in tlakih. Z razvojem industrije v 20. stoletju je
narasla količina prenašane energije v procesih, velikost
obratov se je povečala za 10-krat, obrati vsebujejo ogromne
kompresorje in destilacijske kolone, velike količine kemikalij
prevažajo z različnimi prevoznimi sredstvi, obrati so povezani med seboj in izmenjujejo snovi, povečala se je množina
surovin, produktov in intermediatov v procesih. Ti dejavniki
povečujejo tveganje in otežujejo nadzorovanje nevarnosti,
zato prihaja v obratih do nezgod. Te so posledica napak v
materialu (npr. zaradi korozije) ali napak pri obratovanju,
kot je npr. porast temperature ali tlaka nad kritične vrednosti.

Največjo nevarnost predstavlja požar
V poslovnih, industrijskih in energetskih objektih predstavlja
požar največjo nevarnost ljudem in premoženju. V veliki
meri jo lahko preprečimo z različnimi varnostnimi ukrepi,
med katerimi je najpomembnejša aktivna požarna zaščita.
Med ukrepe tehnične ali aktivne požarne zaščite spadajo
vgrajene naprave za odkrivanje požarov, vgrajene naprave za
gašenje, naprave za odvod dima in toplote, varnostna in zasilna razsvetljava, krmiljenje vrat na evakuacijski poti in naprave za oskrbo z elektriko v sili. Naprave za odkrivanje, javljanje
in alarmiranje so oči sistemov aktivne požarne zaščite.
Osnovna naloga teh naprav je čimprejšnje odkrivanje požara
oziroma zgorevalnih produktov, ki nastanejo med oksidacijo
(tlenjem ali gorenjem s plamenom).
A tudi požarno varnostne naprave nam ne morejo pomagati, če v primeru nevarnosti ne delujejo pravilno ali če zatajijo. Zato je potrebno redno vzdrževanje in preverjanje, ali
je njihovo delovanje pravilno. Dolžnosti in odgovornosti investitorjev, lastnikov, uporabnikov in upravljavcev poslovnih
in industrijskih objektov kot zavezancev za požarno varnost
so določene z Zakonom o varstvu pred požarom (41. Člen,
Ur.l. RS 3/2007) in pripadajočimi predpisi, ki pravijo:
»Lastnik ali uporabnik stanovanjskih, poslovnih ter industrijskih objektov si mora pred pričetkom uporabe vgrajenega
sistema aktivne požarne zaščite pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju sistema ter skrbeti za stalni tehnični nadzor
vgrajenega sistema v skladu s tehničnimi predpisi in navodili
proizvajalca oziroma navodili tistega, ki je sistem vgradil.«
Fenomeni požara, ki vplivajo na požarni alarm (dim, vro čina, toplota, plamen, plini) se širijo na različne načine in
odločilno vplivajo na izbiro javljalnikov in načrtovanje siste ma požarnega varovanja.
Zelo pomembno pa je upoštevati tudi ostale vidike:
• fenomeni požara morajo v najkrajšem možnem času doseči
javljalnik,
• predvideti je potrebno varljive vplive (lažni alarmi),
• predvideti moramo mehanske vplive in vplive okolja (dim,
prah, aerosoli, para; vsi izvori toplote; modulirano toplot no sevanje, sončna svetloba),
• omogočen mora biti nemoten dostop do javljalnika, zaradi
vzdrževanja, testiranja in menjave.

V koraku s časom in usmerjeni v prihodnost
Širok spekter naprav in sistemov lastnega razvoja in proizvodnje omogoča, za razliko od velikih proizvajalcev, veliko
prilagodljivost uporabnikovim željam in potrebam, izdelavo
sistemov “po meri kupca”. Podjetje je v koraku s časom in
usmerjeno v prihodnost. Komponente sistema so med seboj
enostavno združljive in nadgradljive, kar pomeni, da ni po ljubno prilagodljiva le velikost sistema ampak tudi funkcionalnost. Nabor lastnih izdelkov dopolnjujemo s komponentami
vodilnih svetovnih proizvajalcev opreme za tehnično varovanje.
V veliko veselje nam je preko 5000 zadovoljnih uporabnikov
enostavnih, zahtevnih in najzahtevnejših objektov, ki imajo
nameščeno našo opremo in uporabljajo naše rešitve.
Tehnična varnost danes vključuje znanja s področja elektrotehnike, strojništva, mehatronike, kemije, gradbeništva,
arhitekture, predvsem pa štejejo izkušnje, ki jih je v Zarji že
preko štirideset let in se sistemsko in skrbno prenašajo na
nove generacije zaposlenih. Pri projektiranju je nujno
poznati okoliščine, prostor, proces, lastnosti snovi … Dobro
načrtovana varnost se vedno začne na papirju.
Našim strankam nudimo izdelavo projektov “na ključ”, od
svetovanja, idejne zasnove, projektiranja, razvoja, proizvodnje,
inženiringa pa do same izvedbe - montaže in kasnejšega
servisiranja ter vzdrževanja. Še tako dobro načrtovan in vgrajen
sistem pa ne bo opravljal svoje funkcije, če ne bo redno in
pravilno vzdrževan. Za tehnične sisteme skrbijo usposobljene
ekipe Zarje Elektronike skozi njihove celotne življenjske cikle,
od ideje, pa do realizacije, tudi morebitne kasnejše nadgradnje
oziroma razširitve. Sedem sodelavcev je v Razvoju, prav toliko
v Projektivi, 25 inženirjev in tehnikov pa je vsak dan na terenu.
Podjetje ima reference v številnih prepoznavnih slovenskih
podjetjih, pa tudi v širši regiji. Eden največjih in tehnološko
najzahtevnejših projektov v zadnjih letih je bil sistem gašenja
z vodno meglo (angl. »water mist«) za potrebe letališča
Jožeta Pučnika. Pred leti je Zarja posodobila tudi sistem tehničnega varovanja stavbe Državnega zbora, izvedla sistem javljanja, alarmiranja in gašenja v bloku TEŠ 6, namestila svoje
rešitve v nuklearki Krško, Luki Koper, Lek-u, Helios-u, BTCju, hotelu Kempinski Palace, Policiji, Javni upravi … Čeprav
je osnovni namen tehničnega varovanja v vseh primerih enak,
pa so pristopi zelo različni, bodisi da gre za Plečnikovo hišo,
cerkev, otroški vrtec, nuklearko, prestižen hotel, industrijski
obrat ... Vsem projektom pa je skupni imenovalec, da je
potrebno zelo veliko znanja in praktičnih izkušenj.
Energetika.NET
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Žal imamo
občutek, da
energetika ostaja
področje brez
zanesljivega
kompasa
Ana Vučina Vršnak

irena Praček je direktorica slovenskega energetskega regulatorja, agencije za
energijo, od leta 2004. dobro pozna slovensko energetiko in meni, da si je agencija
v vseh teh letih delovanja pridobila ugled, pokazala svoje znanje in s tem pridobila
tudi moč v energetskem prostoru. nestrpno pričakuje energetski koncept Slovenije
(EkS), ki je po njenem nujno potreben, a pravi, da ima žal občutek, da energetika
ostaja področje brez zanesljivega kompasa in da kot regulator spoznavajo, da je v
igri veliko parcialnih interesov in tudi preveč vmešavanja politike v stroko.
o bjavljam o le del intervjuja, celotnega preberite na portalu E nergetika.n E t.
agencija za energijo (regulator) je z
energetskim zakonom (EZ-1) dobila nove
obveznosti in letos mora skupno sprejeti
24 aktov za izvrševanje javnih pooblastil.
Poleg tega je pričakovati okoli 140
soglasij regulatorja k aktom operaterjev,
organizatorja trga in distributerjev. kako
veliko je to breme za vas z vidika
vsebine in z vidika administracije?
u To je za nas vsekakor veliko breme, saj
smo morali ogromno nalog po sprejetju EZ1 opraviti z obstoječimi kadri. Do zdaj naša
agencija še ni dobila dovoljenja za dodatno zaposlovanje. Zaradi velikih novih obremenitev
zaposlenih je za nami in tudi še pred nami
eno najtežjih obdobij doslej. Razen navedenega sprejetja aktov moramo letos pripraviti še nove regulativne okvire za prenosno in
distribucijska elektroenergetska omrežja, za
distribucijska omrežja zemeljskega plina in za
omrežja daljinske toplote.
vemo, da je vaša želja agencijo kadrovsko
izpopolniti. koliko novih zaposlitev bi
potrebovali in kje najdete primeren kader?
u V programu dela agencije za leto 2015 je
predvidenih 12 novih zaposlitev, ker pa čakamo na potrditev vlade, kadrov še nismo
začeli iskati. Vsekakor agencija tudi po po trditvi programa dela ne bo mogla kadrov skih stisk rešiti takoj, saj na trgu ni ljudi z
izkušnjami v energetski regulativi. To po 24
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meni, da bomo morali najprej izvesti vse
redne postopke zaposlovanja novih sodelavcev, kar že samo po sebi zahteva precej časa,
nato pa veliko časa posvetiti še njihovemu
uvajanju.

kako nasploh po vseh letih vodenja
regulatorja ocenjujete moč agencije?
Menite, da lahko uveljavljate svojo vlogo
za zagotavljanje zanesljive oskrbe in
konkurenčnosti trga?
u Regulator ima moč, ki izhaja iz zakonodaje na evropski in nacionalni ravni, predvsem pa moč, ki izhaja iz strokovnega dela.
Omeniti velja še, da so se pristojnosti in s
tem moč agencije bistveno povečale z EZ-1;
predvsem gre za naloge, povezane z nadzorom energetskih trgov. Vsekakor so naše
pristojnosti in s tem tudi odgovornost ve-

V agenciji vemo,
da je pomemben del
našega poslanstva
skrb za odjemalca,
žal pa se na ta vidik
v energetski politiki
pogosto pozablja.

like. Menim, da si je agencija v vseh teh letih
delovanja pridobila ugled, pokazala svoje
znanje in s tem pridobila tudi moč v energetskem prostoru.

Lahko navedete konkretni primer za
podkrepitev svoje trditve?
u Verjetno je bil eden odmevnejših primerov
spor z Elesom, kjer nam je pritrdilo tudi sodišče. Ne glede na vse druge vidike moramo
kot regulator trdno vztrajati pri svojih
stališčih, za katera vemo, da so strokovno
pravilna.
če se ustavimo pri konkurenčnosti trga:
na trgu zemeljskega plina so najvišje cene za odjemalce kar za 40 odstotkov višje
od najugodnejše ponudbe. kako je to mogoče? ali so trgovci tako spretni ali smo
odjemalci premalo informirani ali morda
celo premalo aktivni? Bi morala biti po
vašem tukaj bolj aktivna tudi agencija?
u Cene zemeljskega plina pri različnih
dobaviteljih zemeljskega plina so resnično
zelo različne in drži, kot ste navedli, da najvišje za dobrih 40 odstotkov presegajo najnižje cene, ponujene gospodinjskim odjemalcem. O razlogih lahko bolj ali manj le
ugibamo, prav gotovo pa lahko trdimo, da so
odjemalci zemeljskega plina še precej neaktivni. Lani je svojega dobavitelja zamenjalo
2,9 odstotka gospodinjskih odjemalcev.
Agencija je morala zaradi določil EZ-1 lani
tudi spremeniti obseg v primerjalniku objavljanih ponudb o dobavi zemeljskega plina.
Zdaj lahko objavljamo le informacije o veljavnih rednih cenikih in ne tudi akcijskih ali
paketnih cenikih zemeljskega plina. Trenutno je za gospodinjske odjemalce najnižja
cena ponujena v okviru osnovne oskrbe po
rednem ceniku ter ni pogojena s časovno
vezavo ali izpolnjevanjem dodatnih pogojev.
Poleg tega odjemalce obveščamo o pravicah
potrošnikov, kakovosti oskrbe ter drugih
področjih, ki so pomembna za uveljavljanje
učinkovitega dostopa do sistema. V prihodnje
bomo še bolj dejavni na področju veleprodajnega in maloprodajnega trga, saj smo do bili več zakonskih pristojnosti za spremljanje
oziroma nadzor trga, pomembnih za učinkovito konkurenco na trgu z zemeljskim plinom.
kaj lahko poveste glede veleprodajnega
trga s plinom, kjer so indeksi tržne
koncentracije še vedno visoki? glavni
uvoznik ostaja geoplin, ki poskrbi za več
kot 90 odstotkov dobave, na kar je lani
v analizi slovenskega energetskega
sektorja opozorila tudi Evropska komisija.
u Agencija pripravlja poročilo o stanju na
področju energetike v letu 2014, ki bo zajelo
tudi podatke o veleprodajnem trgu z zemeljskim plinom. Trenutno teh podatkov še nimamo zbranih, zato še ne moremo podati
ocene tržnih deležev za minulo leto. Ne glede
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irena Praček na Mednarodni konferenci daljinske energetike (SddE) v Portorožu marca letos.

na navedeno pa menimo, da se bodo razmere
na veleprodajnem trgu zemeljskega plina v
prihodnje precej spremenile. Pričakujemo
ukrepe največjega dobavitelja zemeljskega plina
kot odgovor na odločitev Agencije za varstvo
konkurence glede kršitev konkurence na trgu
dobave velikim industrijskim odjemalcem.

kaj se dogaja s spajanjem slovenskega
trga z avstrijskim? ali sta z avstrijskim
regulatorjem že pripravila skupno pobudo,
ki bi jo naslovila na borzi in sistemska
operaterja obeh držav ter jih pozvala k
uvedbi takega spajanja?
u Ker sta od 24. februarja tako slovenski kot
avstrijski trg z električno energijo vključena
v spajanje trgov z Italijo, je že prišlo do ideje,
da bi v času do vzpostavitve spajanja trgov v
regiji Srednje in Vzhodne Evropa, kamor
sodi tudi meja med Slovenijo in Avstrijo, na
tej meji začasno vzpostavili spajanje trgov z
enakimi pravili, kot se že uporabljajo na severnoitalijanski meji in na celotnem območju
izvajanja projekta. Z avstrijskim energetskim
regulatorjem, to je E-control, smo pripravili
skupno pobudo. Takšna začasna rešitev bi

omogočila optimalno izkoriščenost čezmejnih prenosnih zmogljivosti in povečala obseg trgovanja na borzah. Spajanje slovenskega in avstrijskega trga pričakujemo v
drugi polovici leta 2015.

kakšne bodo aktivnosti regulatorja v zvezi
s hrvaško mejo in spajanjem tam?
u V zadnjem četrtletju lanskega leta je agencija že imela pogovore s hrvaškim energet skim regulatorjem HERO o vključitvi skup ne meje v spajanje trgov, ki od 24. februarja
poteka na vseh severnoitalijanskih mejah.
Razlogi za to, da ni prišlo do konkretnejših
premikov, so žal zunaj Slovenije in nanje ne
moremo vplivati. Si pa prizadevamo, da z informiranjem in stalnimi stiki tako s sosednjim regulatorjem kot tudi s predstavniki
tamkajšnje borze in sistemskega operaterja
spodbujamo iskanje čimprejšnje rešitve.
in še glede sprejemanja EkS: kakšen je
vaš osebni pogled nanj?
u Energetski koncept je nujno potreben in
zelo pomemben dokument, ki ga nestrpno
pričakujemo, saj bo od njega odvisno veliko

zelo konkretnih odločitev, med drugim tudi
razvojni načrti omrežij in s tem določanje
omrežnin. Žal imamo občutek, da energetika ostaja področje brez zanesljivega kompasa, ki bi nam pomagal iskati prave poti,
sicer pa brez energetskega koncepta niti o
cilju ne moremo govoriti. Želimo si, da bi se
razmere v dobro vseh udeležencev energetskih trgov čim prej uredile in da bi vizija
imela osnovo na realnih temeljih, za to pa je
treba dobro poznati vsa dejstva. Kot regulator seveda spoznavamo, da je v igri veliko
parcialnih interesov in tudi preveč vmešavanja politike v stroko. V agenciji vemo, da
je pomemben del našega poslanstva skrb za
odjemalca, žal pa se na ta vidik v energetski
politiki pogosto pozablja. Drugi jedrski blok
bo vsekakor moral biti predmet temeljitega
razmisleka ob upoštevanju vseh relevantnih dejstev, ki jih zdaj še ne poznamo v
celoti.
Glede distribucijskih podjetij je za nas
kot regulatorja vseeno, za kakšno organizacijsko obliko se bodo odločili. Mi moramo
za vsako zagotoviti kakovosten nadzor in
dobro regulacijo.
Energetika.NET
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Stari in novi
energetski svetovi
Foto: Plinovodi

Dr. Franc Žlahtič

nergetski trg Evropske unije je v
zadnjih letih bistveno spremenil
svojo podobo. Kazalci kažejo, da
je postalo trgovanje z energenti
živahnejše, menjave dobaviteljev
pogostejše, nadzor nad transakcijami
temeljitejši, konkurenca med ponudniki
neizprosna, nastajajo novi paketi ponudb
energije in storitev. Nekaterim trgom je še
uspelo ohraniti svoje posebnosti, celo togosti. Vplivu svetovnih trgov nafte, plina in
financ se ni mogoče izogniti. Finančni trg z
množico instrumentov posega na energetske trge in jih tudi sooblikuje. Globalni
trg nafte in plina, med njima se vpliv cenovnih povezav rahlja, sta tako močno vplivala
na cenovne razmere na trgu elektrike, da se
je zaradi tega bistveno spremenila tudi
podoba proizvodnje električne energije po
vsej Evropi.

E

Velik delež sprememb na področju cen
je pripisati energetski politiki Unije, saj
sledi zavezujočim energetsko-podnebnim
ciljem. Dejstvo je, da so mehanizmi spodbujanja obnovljivih virov in tudi učinkovite
rabe energije »prijeli«, morda za nekatere
tehnologije premočno, kar bistveno vpliva
na cenovna razmerja oziroma cenovne distorzije na trgu energije, posebej električne
energije.
Dejstvo je, da brez klasičnih virov elektri čne energije, katerih cena je na tako »popa čenem« trgu padla celo pod mejo gospodarnega obratovanja in ponekod kritja lastnih stroškov, zanesljive oskrbe še nekaj
časa ne more biti. Cenovne distorzije torej
neugodno vplivajo na obratovanje obstoječih sistemsko potrebnih objektov, odvra čajo pa tudi investiranje v nove nujno potrebne objekte za proizvodnjo električne
energije, shranjevanje energije, vključno s
črpalnimi elektrarnami in terminali uteko činjenega zemeljskega plina (UZP).
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Kljub celovitemu infrastrukturnemu
svežnju zakonodaje, ki ga upodabljajo uredba 347/2013 o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo in na njenem temelju postavljene metodologije, ne
moremo učinkovito ocenjevati in finančno
vrednotiti prenosnih projektov in projektov shranjevana plina ali terminalov UZP
v luči zanesljive oskrbe. Prav finančno vrednotenje pa je ključno za potencialne investitorje.

Cenovne distorzije
neugodno vplivajo na
obratovanje obstoječih
sistemsko potrebnih
objektov, odvračajo
pa tudi investiranje
v nove nujno potrebne
objekte za proizvodnjo
električne energije,
shranjevanje energije,
vključno s črpalnimi
elektrarnami in termi nali utekočinjenega
zemeljskega plina
(UZP).
Na področju električne energije smo
priča vse večjim naporom pri iskanju
modelov finančnega stimuliranja »paradnih, sistemsko potrebnih« proizvodnih
enot, brez katerih »življenje« energetskih
sistemov kljub vsemu še ni mogoče. Eden
tovrstnih stimuliranj je tudi mehanizem
za zagotavljanje zadostnih proizvodnih

zmogljivosti (Capacity Remuneration Mechanism – CRM), ki postaja širše uporabljan tudi zaradi pravil, ki jih je objavila
Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER). Izziv uporabe mehanizma je zahteven, saj se dotika področja
konkurence trga in morebitnih nedovoljenih pomoči.
Politike doseganje zavezujočih energetsko-podnebnih ciljev, ki so v minulem obdobju pritegnile investitorje in zmanjšale
tveganja tovrstnih investicij in obratovanja
teh objektov, so v nekaterih delih Unije
tako učinkovite, da sega njihov vpliv daleč
prek geografskih meja teh držav. Konec
lanskega leta objavljena analiza vpliva
nemškega »energetskega preobrata v zeleno« je pokazala, da vpliv na infrastrukturo v regiji nikakor ni zanemarljiv. Ocenjeno je, da so se morale povečati investicije v infrastrukturo sosednjih držav in
širše. Ta vpliv je torej vpliv na energetski
trg in na energetsko infrastrukturo. Postavlja se vprašanje koordiniranosti nacionalnih energetik. Delno je ta medsebojni učinek oblažen z desetletnimi razvojnimi
načrti omrežij, ki jih koordinirano pripravljajo sistemski operaterji v okvirju
ENTSOE in ENTSOG.
Dvomiti je, da bo na področje koordiniranja politik kmalu uspela poseči »energetska unija« s svojim obsegom del in
vsebin, ki jih je potrdil marčevski Evropski
svet. Zanimivo je tudi področje, ki je v
nasprotju s principi notranjega trga in je
opredeljeno kot »solidarnost«. Reči želim,
da parametrov, ki določajo solidarnost pa
tudi zanesljivost, preprosto ni mogoče
pravično finančno ovrednotiti. Po ruskoukrajinskem sporu in nedobavah plina v
Evropo leta 2009 je Evropska komisija
pripravila oceno in ugotovila, da je »princip solidarnosti« deloval. Na temelju tega
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Dr. Franc Žlahtič
je svetovalec glavnega direktorja
družbe Plinovodi, deluje tudi v
Slovenskem nacionalnem ko miteju Svetovnega energetskega
sveta (SNK WEC). Doktoriral je
s področja elektrotehnike na
Univerzi v Ljubljani, v svoji
dolgoletni energetski karieri
pa je bil med drugim zaposlen
na pristojnem ministrstvu
ter pri Agenciji za sodelovanje
energetskih regulatorjev
(ACER).

so bili sprejeti tudi dokumenti, ki so
definirali načela, po katerih se je zagotavljalo nemoteno oskrbo s plinom v Evropo
minulo jesen in zimo. Ob času ogrožene
oskrbe s plinom so države ukazale ali se
zavzele za sprostitev rezerv ali dobav plina
iz smeri, ki ob takratnih motnjah oskrbe s
plinom niso bile običajne. Cene takrat niso
rastle v nebo. A kaj bi bilo, če bi »nedobave« iz glavnega vira trajale dlje?

Podnebni cilji ostajajo dejstvo in izziv. V
izzivih, kako jih doseči, postaja porabnik
oziroma potrošnik osrednji element. Zdi
se, da so energetski trgi doslej nanj pozabili, saj se vključno z našo državo zanj ni
vzpostavil učinkovit mehanizem zaščite.
Finančni trgi so ugotovili pomen porabnika in njegove potencialne vloge prej kot
energetski trgi. Potrošnik je porabnik energije, je lahko tudi proizvajalec energije,
potrebuje svetovanje, storitve in je pravzaprav nosilec energetske aktivnosti, investicije. Treba je samo opredeliti, kaj potrebuje in kaj bo potreboval in kako bo to financirano kot investicija in obratovanje.
Govorimo o dveh svetovih energetike,
za katera potrošnik ne sluti, da obstajata.
Nov svet opredeljuje digitalizacija, tehnične inovacije, obnovljivi viri, učinkovito
ravnanje z energijo, vse po meri potrošnika. Ta svet nastaja pospešeno, njegovo nastajanje je pri posamezniku, posega v zaključena naselja, mesta. Drug svet je tisti
že znani svet, ki podpira novi svet. Svet klasike in fosilnih goriv, ki jim je namenjeno

krčenje, umikanje, odmiranje.
Zgoraj omenjeno niso sanje, to je dejstvo. Nadzorni svet koncerna E.ON SE je
konec novembra 2014 potrdil novo strategijo družbe, ki jo je predložilo poslovodstvo. Strategija družbe upošteva energetsko
politiko prehoda, to je preobrazbo v nizkoogljično energetiko in s tem potrebne aktivnosti in preoblikovanje družbe. Težišče
prihodnjih aktivnosti bo intenzivneje usmerjeno v proizvodnjo električne energije
iz obnovljivih virov (veter, sonce), sodobna
energetska omrežja ter potrebne storitve,
koncern pa bo ohranil tudi konvencionalno proizvodnjo energije (fosilna goriva)
kot tisto področje, ki zagotavlja zanesljivost
oskrbe. Dva energetska svetova tega koncerna sta bila tudi predmet skupščine
družbe E.ON SE 7. maja letos.
Postavlja se vprašanje: Ali ni čas za
razmislek in delovanje v smeri E.ON SE
tudi pri nas? Če se ne lotimo tega na svojih tleh sami, se bo pa kdo drug.

ogLaSno SPoročiLo

Politika podnebnih ciljev je torej vsaj v
nekaterih državah in segmentih izjemno
učinkovita. Temu so sledile investicije v
tehnologije in znanja, ki že uvajajo tudi
nove storitve. Problem je, da se je Unija
tega sicer lotila pravočasno, a žal togo. Pretok investicij v razvoj novih tehnologij in
tovrstnih projektov se je zgodil tudi na
drugih koncih sveta ter postal konkuren čen evropskim ambicijam. Evropska industrija je nameravala osvojiti svet, ki je že
bil osvojen. Nedavna analiza izvoza visokih energetskih tehnologij v Nemčiji je
pokazala, da izplen ni bil tak, kakršen je bil
načrtovan v letih 2008 in 2009.

Finančni trgi so ugotovili pomen porabnika in
njegove potencialne vloge prej kot energetski
trgi. Potrošnik je porabnik energije, je lahko
tudi proizvajalec energije, potrebuje svetovanje,
storitve in je pravzaprav nosilec energetske
aktivnosti, investicije. Treba je samo opredeliti,
kaj potrebuje in kaj bo potreboval in kako bo
to financirano kot investicija in obratovanje.
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Zanimajo
nas lastniške
povezave in
upravljanje

osredotočena na proizvodnjo, prenos, distribucijo in končno dobavo.
Prisotna je v celi verigi in je zelo specializirana, tako da posamezna
družba ne oskrbuje odjemalca v celi liniji. Želim povedati, da če bi
bilo zanimanje, bi v to posegli globalno. Omenili ste TEŠ in izjasnili smo se, da interesa ni. So pa drugi pravi naslov za odgovore na
to, kakšni so trenutno pogledi.

Besedilo in foto: Ana Vučina Vršnak

rekli ste, da vas zanima tudi omrežje. Lahko poveste kaj več?
u Skupina RWE zgolj v Nemčijo upravlja 330.000 km omrežja, tako
prenosnega kot distribucijskega. Prenosni omrežji v Nemčiji sta nam
bolj znani pod imenom Amprion in 50Hertz. Upravlja pa ga tudi na
Češkem, Slovaškem, kjer je z državo skupaj stopila v lastniško
povezavo ('joint venture'), torej je lastništvo razdeljeno približno polpol. S strokovnim delom RWE se te družbe upravljajo. Država je torej
odstopila upravljavski del, ampak je še vedno polovično udeležena
v lastništvu, kar se izkazuje kot zelo dober poslovni model ne glede
na to, ali gre za omrežje ali za druge segmente.

na slovenski trg z električno energijo je vstopil nemški rWE.
družbo rWE Ljubljana bosta vodila dr. thomas Sichla (finančni
direktor) ter mag. nikola krečar (poslovni direktor). Slednji je v
podjetje prišel iz Elektra energije, kjer je bil zadolžen za prodajo
na debelo. v ekskluzivnem pogovoru za Energetiko.nEt je dejal,
da želi rWE v Sloveniji v petih letih pridobiti desetino slovenskih
gospodinjstev. gospodarstvo in industrija prideta na vrsto v drugi
oziroma tretji fazi. rWE sicer zanima tudi proizvodnja in omrežje,
velikokrat nastopa v lastniškem povezovanju z državo. krečar ne
razume ocen, po katerih bi lahko prihod nemškega giganta
pomenil sesutje trga, poudarja pa, da je pritisk na trgovce velik
in da je postal trg nepredvidljiv. v tem si skupina rWE ogleduje
celotno regijo Jv Evrope, a odločitve o vstopu na posameznem
trgu sprejema zelo premišljeno. objavljamo le del intervjuja,
celotnega preberite na portalu Energetika.nEt.

V Sloveniji nameravamo
ponuditi produkte v maloprodaji,
osredotočeni smo torej na končne
gospodinjske odjemalce. Cilj je
pridobiti 10.000 odjemalcev v
tem letu, do leta 2020 pa
10-odstotni tržni delež.

vodili boste predstavništvo nemškega rWE v Sloveniji. kaj bo
vaš glavni cilj na tem delovnem mestu? kakšni konkretno so
vaši načrti?
u S Thomasom Sichlo – imamo namreč dvočlansko upravo –
bova vodila družbo, ustanovljeno v Sloveniji, ki ne deluje kot
podružnica, temveč kot slovenska družba skupine RWE. V Sloveniji
nameravamo ponuditi produkte v maloprodaji, osredotočeni smo
torej na končne gospodinjske odjemalce. Cilj je pridobiti 10.000
odjemalcev v tem letu, do leta 2020 pa 10-odstotni tržni delež.
dejali ste, da vas zanima predvsem prodaja na drobno, omrežje pa
tudi decentralizirana proizvodnja električne energije. ali to pomeni,
da vas zanima nakup slovenske proizvodnje električne energije?
kot vemo, si je rWE Slovenijo pobliže ogledal že davno.
u Združitve in prevzemi so povezani z oddelki, ki se ukvarjajo z investicijami. Kar smo dejali, se nanaša na usmeritve družbe, torej obnovljive vire, omrežje ter storitve končnim odjemalcem. Pod pojmom decentralizirana proizvodnja razumemo OVE, kot centralizirana pa
termoelektrarne.
rWE naj bi bil nekoč zainteresiran tudi za šesti blok tEŠ, spoznal naj bi tudi trgovanje znotraj Holdinga Slovenske elektrarne
(HSE), zanimal pa se je tudi za črpalne hidroelektrarne. Je to za vas
še vedno aktualno? ali vas bolj zanimajo dravske elektrarne (dEM)?
u Kot pravim, družba je organizirana po dejavnostih. Skupina je
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S tem se torej ne boste ukvarjali?
u Osebno nisem zadolžen za naložbe v kakršnekoli proizvodne vire.
To je del skupinskih usmeritev, ki pa nedvomno reflektira
poslovanje nas, ki smo osredotočeni na dobavo končnim odjemalcem. Nedvomno bi bila stvar usklajena.

Je mogoče tak model prenesti tudi na Slovenijo?
u Vse je mogoče. Družba ima zagotovo odprta vrata za vse oblike
sodelovanja.
kaj pa prodaja na drobno? ali vas zanimajo gospodinjstva ali
industrija?
u Vstopamo po segmentih. V prvi vrsti so gospodinjski odjemalci,
potem prehajamo na poslovni odjem malim in srednjim podjetjem
(MSP), naposled tudi na velike odjemalce. Ne glede na to, da je
Slovenija zelo liberalizirana, dobro razvita in urejena država glede
organiziranega trga, je toliko posebnosti in zahtevnosti, da bomo na
trg vstopali postopno in segmentno.
Lahko poveste kaj o izkušnjah hrvaških kolegov, torej rWE-ja
na Hrvaškem, na gospodinjskem segmentu?
u Podjetje RWE Energija na Hrvaškem dobavlja energijo množici
različnih odjemalcev, torej okoli 100.000 odjemalcem. Poslovnih rezultatov pa ne morem komentirati, saj s podrobnostmi nisem seznanjen.
Zakaj pa se je rWE odločil za vstop na slovenski trg? a ni to
premajhen za vas?
u Trg ni nikoli premajhen. Slovenija ima razvit trg in ima vse osnove
za pošteno konkurenco. Raven cen elektrike v Sloveniji je postavljena
zelo nizko. Pomembna je učinkovitost rabe energije. To je naša usmeritev. Slovenskemu odjemalcu ponujamo poleg poštene cene še
inovativne produkte, ki zmanjšajo porabo energije. Pomemben je cel
račun, z zmanjšanjem porabe se zmanjšujejo prispevki in tudi omrežnina. Tovrstni produkti do sedaj slovenskim odjemalcem niso bili na voljo.

intErvJu: nikoLa krEčar, rWE Ljubljana

ob napovedi vstopa na slovenski trg ste dejali, da rWE deluje v
11 državah (sedaj skupaj s Slovenijo v 12 državah) in da na vse
trge, na katerih je prisoten, med drugim prinaša finančno moč
ter stabilnost. Prav ta »finančna moč« marsikoga pri nas skrbi.
Pravijo, da ste tako veliki, da lahko sesujete trg.
u RWE je več kot velikokrat dokazala, da ima dolgoročni partnerski
in zelo dober odnos z lokalnimi skupnostmi, korporacijami v državni
lasti ali državo kot tako. Iz množice skupnih podjetij ('joint venture'), ki jih upravlja, lahko vidite, da so države, ki so sodelovale z
RWE-jem, zelo zadovoljne s sodelovanjem. Gre za družbo, ki sloni na
partnerskih odnosih. Kolikor poznam, ni države, kjer bi naša družba
sesuvala trg. Ne razumemo razloga, zakaj bi nekdo kaj takega počel.
Potem ni potrebe, da bi trgovce skrbelo?
u Ne razumem, zakaj bi jih skrbelo sesutje trga. Mi bomo s svojimi
produkti ponudili nekaj, kar obvladamo in poznamo. Kako se bodo
odzvali konkurenti, težko rečem.
v rWE prihajate iz Elektra energije, torej dobro poznate stanje v
enem izmed večjih trgovcev pri nas, torej pri vaši konkurenci.
ali jih lahko skrbi?
u Naše aktivnosti bodo enakomerno porazdeljene, sicer pa se ne oziramo na to, kdo je trenutno dobavitelj. Če gledamo naravo dela, je prvo,
kar bi omenil, da sem bil v Elektro energiji ves čas zadolžen za trgovino
na debelo. Nisem opravljal dejavnosti, za katero sem ta trenutek
zadolžen. Razmišljanje, da bi bilo sedaj moje delovanje usmerjeno zgolj

Trg ni nikoli premajhen. Slovenija
ima razvit trg in ima vse osnove
za pošteno konkurenco. Raven
cen elektrike v Sloveniji je
postavljena zelo nizko. Pomembna
je učinkovitost rabe energije.

v to družbo, je napačno. Domnevam, da gre za odraz strahu in negotovosti, kako bomo nastopili na trgu. Če bi bilo to mogoče in za nas
poslovno zanimivo, bi že prej govorili o našem pristopu. Naša prednost
zagotovo sloni na znanju in delovanju na energetskem področju.

v Elektro energiji ste bili direktor oE trgovina na debelo.
Podjetje je lansko leto zaključilo z visoko izgubo, svojim
delavcem je znižalo plače, veliko jih je moralo družbo
zapustiti. Zakaj ste odšli vi?
u Iz popolnoma osebnih razlogov. Pred enim letom sem se tako
odločil in to tudi sporočil poslovodstvu družbe. V zadnjem času,
recimo v zadnjem letu, se nisem strinjal z načinom poslovanja
družbe. Zavedam se, da ima lastnik vso pravico usmerjati družbo
v tisto smer, za katero meni, da je pravilna z vidika kapitala. Jaz se
preprosto s tem nisem strinjal in sem tudi jasno izrazil svoje
stališče. Jasno mi je bilo, da je moja želja nadaljevati pot drugje.
ali imate z Elektro energijo kakšne neporavnane račune?
kakšne odprte pravne zadeve?
u Ne. Razšli smo se sporazumno.
kako pa vi vidite dogajanje na slovenskem maloprodajnem in
tudi veleprodajnem trgu kot izkušen »trader«?
u Rekel bi, da je v zadnjih letih na trgu izjemna konkurenca. V trgovskih družbah so marže izredno nizke in pritisk je velik. Verjamem, da imajo »čiste« trgovske družbe v naslednjih dveh ali treh
letih res težko delo. Trg je postal nepredvidljiv, izredno volatilen, s
precej nizkimi maržami.
Maloprodajni trg v Sloveniji je izredno razvit, kar ugotavljamo iz
jasno razdelanega in urejenega okolja – torej glede zakonodaje in
tudi zahtevnosti. Je pa še zadosti prostora za več konkurentov. Res
je, da so v določenih segmentih nizke marže, v nekaterih celo negativne, in meni je vprašljivo, zakaj do tega sploh prihaja. Ampak
položaj je različen od primera do primera.
v celotnem intervjuju na Energetiki.nEt še o tem, kakšne načrte
ima rWE v Jv Evropi.
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ELEktroEnErgEtSka oPrEMa in vZdrŽEvanJE

Poiščite izkušenega in
zanesljivega izvajalca
Andreja Šalamun

Foto: Kolektor

Levo: vzdrževanje energetskih transformatorjev je
vezano predvsem na
periferne sisteme, ne pa na
aktivni del transformatorja.
tukaj so najpogostejša vzdrževanja hladilnih sistemov,
tesnilnih elementov in naprav
za nadzor (temperature, ravni
olja). Preverja se praviloma
enkrat na leto, pri tem pa se
ugotavljajo predvsem status
in morebitne pomanjkljivosti.
večji vzdrževalni posegi
na perifernih sistemih se
praviloma opravijo v
15- do 20-letnih ciklih.

Pri izbiri
izvajalca je
pomembna
tradicija
podjetja
in njegov
položaj
na trgu.
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Elektroenergetska oprema je eden od vitalnih delov
vsakega objekta, zato je še kako pomembno, da
mislimo tudi nanjo že pri načrtovanju objekta. toda
kako v poplavi različne elektroenergetske opreme
na trgu izbrati tisto, ki ustreza našim potrebam in je
hkrati dovolj kakovostna, da bo zagotavljala
nemoteno delovanje naprav vrsto let?
Različna oprema ima različne zahteve, tako glede
nameščanja kot tudi vzdrževanja. Tako na primer kabli,
drogovi in cevi potrebujejo drugačne ukrepe kot transformatorji, izolatorji in podobno. »Pravilno načrtovanje
elektroenergetske opreme je pomembno, ker s tem
zagotovimo zanesljivost delovanja elektroenergetskega
sistema stavbe v njeni celotni življenjski dobi,« opozarja
Anton Murgelj iz družbe IMP TEN-TELEKOM.

že dolgo prisoten,« pravi. Doda, da je za namestitev in
vzdrževanje elektroenergetske opreme najbolje poiskati domačega izvajalca s tradicijo, ki lahko izda bančno
garancijo za dobro izvedbo del. In zakaj ravno domači
izvajalec? »Zato, da vam lahko brez zapletov odpravi
morebitne napake, ki bi se pojavile v prihodnosti. Tujci namreč običajno ne bodo prišli zamenjat kabla ali
varovalke oziroma bodo ob tem stroški za vas preveliki,« pojasni Murgelj. Pri izbiri je torej pomembna
tradicija podjetja in njegov položaj na trgu.

transformatorji so prilagojeni končnemu kupcu
Še bolj kot pri kablih in ceveh je kakovost izdelka in
izvajalca pomembna pri večjih napravah, kot je na primer energetski transformator. Transformator, ki omogoča pretvorbo med različnimi napetostnimi nivoji –
ti so temelj za učinkovit prenos električne energije
med proizvodnimi enotami in končnimi uporabniki
Pred nakupom preverite certifikate
Kako torej ob poplavi tovrstne opreme na našem trgu – je sestavni gradnik elektroenergetskega omrežja,
izbrati tisto, ki ustreza našim potrebam in je hkrati do- pravita dr. Miha Nastran in Borut Prašnikar iz Kolektorja.
Ker gre za element, ki je posebej prilagojen in izde volj kakovostna? »Predvsem moramo biti racionalni,«
pravi Murgelj in dodaja, da je vsa oprema na trgu ate- lan za točno določene obratovalne pogoje, ga je treba
stirana po določenih standardih, saj sicer ne more na načrtovati za daljše časovno obdobje, saj je pričakovana
trg. Izbira pa je odvisna predvsem od zahtevnosti ob- življenjska doba transformatorja navadno daljša od
jekta. »Za potrebe bolnišnic, železnice, policije in po- 40 let. »Zaradi zahtevnih napovedi za prihodnje časovdobnih organizacij mora biti oprema zagotovo zane - no obdobje in ugotavljanja obratovalnih pogojev je
sljivejša kot za običajno stanovanjsko hišo ali vikend,« poleg dobrega načrtovanja potrebna tudi velika mera
pojasni Murgelj in doda, da slabih naprav na trgu ni več. preteklih izkušenj,« opozarjata sogovornika. Izdelava
Pred nakupom kakršnekoli elektroenergetske opreme energetskega transformatorja namreč zahteva pribli je zato nujno preveriti certifikate, ki jih oprema ima, žno pol leta (izjema so distribucijski transformatorji),
poleg tega pa je smiselno izbirati med domačimi ali zato morata biti načrtovanje in izdelava na visoki
mednarodno uveljavljenimi blagovnimi znamkami, tehnološki ravni, da ne pride do napak, ki lahko povsvetuje Murgelj. »Bistveno je, da je proizvajalec na trgu zročijo visoke stroške.
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Transformatorji so večinoma posebej prilagojeni
končnemu kupcu in obratovalnim pogojem, pri katerih obratujejo, zato ponudba na trgu ni prav velika,
kupci pa se praviloma odločajo med nekaj dobavitelji,
s katerimi že imajo dolgoletne izkušnje. Tudi ti izdelki morajo ustrezati mednarodnim standardom in specifičnim zahtevam kupca, zato ne gre zgolj za nakup
in prodajo, ampak za dolgoročno sodelovanje med
ponudnikom in kupcem, ki je posledica dolge življenjske dobe izdelka, pravita Nastran in Prašnikar.
Priznavata pa, da je zaradi lastnosti transformatorjev
in specialnih tehničnih znanj težko najti splošen neodvisen nasvet. »Praviloma je pred nakupom treba izdelati študijo, iz katere so razvidne osnovne tehnične zahteve. Kupci v Evropi tako uporabljajo svoje interno
znanje in izkušnje ali pa za to najemajo specializirana
podjetja, ki se ukvarjajo s tovrstnim svetovanjem,«
povesta Nastran in Prašnikar.

napake nas lahko drago stanejo
Do okvar elektroenergetske opreme pride predvsem
zaradi slabega vzdrževanja, okvare (zlasti zahtevnejše
opreme) pa so lahko zelo drage. »Če zaradi slabega vzdrževanja zgori transformatorska postaja moči 1 MVA, ste
v najslabšem primeru ob 60.000 evrov, k čemur je treba
prišteti še strošek zaradi izpada proizvodnje najmanj
teden dni. Če podjetje proizvaja visokotehnološke izdelke, ki so vezani na rok dobave, si lahko predstavljate
številke,« pravi Anton Murgelj.
Tudi Nastran in Prašnikar se strinjata, da je zaradi
»dolgega proizvodnega časa in specifičnih zahtev ob okvarah zamenjava tovrstne opreme dolgotrajna in povezana z visokimi stroški. Zato se v sistemu praviloma uporablja princip n + 1, ki zagotavlja nemoteno obratovanje
tudi ob tovrstnih dogodkih, s čimer se zmanjšajo stroški
zaradi nedobavljene električne energije,« pojasnita.
Dodata, da je vzdrževanje energetskih transformatorjev vezano predvsem na periferne sisteme, ne pa na
aktivni del transformatorja. »Tukaj so najpogostejša
vzdrževanja hladilnih sistemov, tesnilnih elementov in
naprav za nadzor (temperature, ravni olja). Preverja se
praviloma enkrat na leto, pri tem pa se ugotavljajo
predvsem status in morebitne pomanjkljivosti. Večji
vzdrževalni posegi na perifernih sistemih se praviloma opravijo v 15- do 20-letnih ciklih,« razložita Nastran
in Prašnikar.
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vzdrževanja
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postaja moči
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Poiščite ponudnika z dolgoletnimi izkušnjami
Čeprav je na tem področju skorajda nemogoče dobiti
nepristranski nasvet, pa imajo ponudniki tovrstne opreme zaradi zahtevnosti izdelave praviloma zelo visok
ugled, so visokotehnološki proizvajalci z vsaj petdesetletnimi izkušnjami. »Poleg izkušenj je smiselno preveriti
nabor različnih tipov izdelkov in njihove reference. Vsekakor pa se lahko znotraj EU enostavno orientiramo tako,
da preverimo, ali proizvajalci proizvajajo opremo za najzahtevnejše evropske trge, kot so na primer Nemčija, Norveška, Anglija in podobni. Če izberemo podjetje s takšni-

mi referencami, vemo, da smo izbrali proizvajalca, ki lahko
izdela izdelke najvišje kakovosti,« pravita sogovornika.
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v energetiki
bi morali
vse dobičke
investirati
nazaj v
energetski
razvoj!
Alenka Žumbar Klopčič
»vse, kar je nuklearna elektrarna krško (nEk) dosegla v
preteklih desetletjih, je rezultat vztrajnega delovanja stroke
in nevmešavanja politike v vodenje,« je ob robu pogovora z
Energetiko.nEt izpostavil dolgoletni prvi mož nEk Stane rožman,
ki si delovanja elektrarne ne predstavlja brez nadaljevanja strokovne kontinuitete. kot pravi, v elektrarni pritiskov politike v tem
oziru v preteklosti niso čutili, posredno pa – preko lastnikov –
vse bolj čutijo gibanje cen na vse bolj povezanih trgih z energijo.
ob tem morajo skrbeti tudi za prilagajanje novim varnostnim
zahtevam, ki jih je prineslo »pofokušimsko obdobje«, kakor
tudi vse bolj ekstremnim naravnim pojavom, kot so poplave in
suše. a začnimo na začetku – pri nedavno napovedani vnovični
zaustavitvi nuklearke, ki bo sledila majskemu remontu.
če sva povsem aktualna: kmalu po remontu ste sporočili, da boste nEk znova za krajši čas zaustavili. Zakaj je bilo to potrebno?
ali tehnične težave niso bile opazne pred oziroma med remontom?
u Gre za tehnične motnje, ki smo jih opazili po ponovnem zagonu
elektrarne in med remontom niso bile vidne. Nanašajo se na me rilni sistem temperature primarnega kroga, ki temelji na direktno
vgrajenih tipalih temperature v primarni hladilni krog. Ta tipala so
se po zagonu elektrarne pokazala za nestabilna, zato smo ocenili, da
je za dolgoročno obratovanje potrebno ugotoviti vzrok in za to kratkotrajno zaustaviti elektrarno. Izvedene bodo dodatne meritve, zamenjana tipala in elektrarna ponovno vrnjena v obratovanje.
Zaustavitev prilagajamo nujnim dobavam opreme in jo načrtuje mo za enega od vikendov v naslednjih tednih (pogovarjali smo se 1.
julija, op.p.), prisotni bodo tudi strokovnjaki iz Westinghousa.
Ne gre za nič posebnega ali za kakšno varnostno vprašanje, le za
zagotovitev brezhibnosti delovanja merilnega sistema.
kaj takšna zaustavitev pomeni za elektroenergetski sistem?
koliko to sploh stane?
u Ne glede na to zaustavitev bomo v NEK realizirali letni proizvodni
načrt, tako da bomo na letni ravni izpolnili svojo obveznost do obeh
družbenikov. Omenjena tridnevna zaustavitev bo minimalno vplivala na poslovanje obeh družbenikov, ki bosta na podlagi dnevne
ponudbe na trgu energije zagotovila izpadlo energijo.
Naša dodatna stroška sta storitev za izvedbo načrtovanih del in
strošek za nadomestna temperaturna tipala, za nadomestno energijo pa sta pristojna lastnika.
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Zagon Termoelektrarne Brestanica (TEB) torej ni predviden?
u Zagon TEB je aktualen v nepričakovanih primerih izpada nuklearke ali katere druge enote iz omrežja, v danem primeru, ko je
zaustavitev načrtovana, pa ne, saj je dovolj časa za nadomestitev
energije iz najcenejših virov.
Koliko nasploh stane remont?
u Stroškov remontov ne vodimo ločeno, pač pa spadajo pod postavko stroškov celoletnega vzdrževanja. Bi pa lahko ocenil, da nas remontne aktivnosti stanejo približno 15 milijonov evrov, kar predstavlja približno 8 odstotkov vseh stroškov na letni ravni. Te številke
so vsako leto približno enake in se ne zvišujejo s staranjem elektrarne, saj se pojavi staranja opreme načrtujejo in zmanjšujejo na
dolgi rok s sprotnim vzdrževanjem in zamenjavo opreme.

kako po vašem deluje krška nuklearka? kaj bi lahko še
izboljšali v njenem delovanju?
u Nuklearna elektrarna Krško že desetletja deluje na zelo visoki
ravni, in to tako z vidika stabilnosti obratovanja ter posledično
razpoložljivosti proizvodnje kakor tudi z vidika jedrske varnosti. Naši
cilji glede omenjenih parametrov so vsako leto posebej opredeljeni,
vseskozi pa zelo visoki. Naš cilj je, da smo v vrhu obratujočih jedrskih elektrarn v svetu in na tej poti nam gre zelo dobro. V NEK velja,
da če nekaj dosežemo, to ni naključje, pač pa rezultat načrtnega dela.
Naša filozofija je, da je vselej mogoče uvajati nove in boljše rešitve
na vseh področjih dela, in to tudi stalno počnemo. Tako imamo vedno pripravljene investicijske načrte za nadaljnjih pet let ter akcijske
načrte po posameznih področjih, ki se oblikujejo na podlagi obratovalnih izkušenj.
kaj imate v načrtu za bližnjo prihodnost?
u Posebno pozornost posvečamo nadgradnji jedrske varnosti, in
sicer zaradi načrtovanega podaljšanja življenjske dobe elektrarne
kakor tudi zaradi spoznanj po Fukušimi. Obseg del smo razdelili na
tri faze, trenutno smo v drugi fazi, v vseh treh fazah pa bomo izboljšali zanesljivost virov lastne oskrbe z električno energijo, hlajenja
reaktorja in zadrževalnega hrama, poplavne varnosti in ukrepanja v
primeru izrednih dogodkov. Iz naslova večje varnosti bomo zgradili
tudi t.i. suho skladišče za izrabljeno jedrsko gorivo, za kar smo v fazi
pridobivanja soglasja s strani lastnikov in Uprave za jedrsko varnost.
Tudi ta projekt naj bi zaključili do leta 2018, medtem ko bomo
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celoten cikel treh faz varnostne nadgradnje sklenili do leta 2020. S
tem bomo odgovorili tudi na vsa priporočila, ki so sledila po nesreči
na Japonskem.

kako pa vas kaj zadene gibanje cen energije na evropskem
trgu? vemo, da so cene električne energije letos drastično padle.
u Upadanje cen električne energije na evropskih trgih pomeni pritisk na naše lastnike in posledično tudi na nas. Od nas se pričakuje
čim bolj racionalno poslovanje in s tem prilagajanje tržnim razmeram. Ne glede na tržne razmere je naša trajna skrb konkurenčnost
proizvodnje, naša lastna cena proizvodnje mora biti čim nižja.
Trga sicer ne spremljamo dnevno, zelo pa spremljamo dogajanja
na področju jedrske industrije v smislu trendov na področju varnostne nadgradnje. Imamo zelo sistematično in usklajeno izmenjavo
informacij med vsemi evropskimi jedrskimi elektrarnami, srečujemo se namreč vsak kvartal. S tem usklajujemo odgovore na zahteve
upravnih organov evropskih držav. Naši akcijski načrti so primerljivi,
razlike so le v posebnostih tehnoloških rešitev in okoliščinah, v katerih elektrarne obratujejo.

Pa je potem tudi strošek gradnje večnamenske zgradbe, ki jo
omenjate, porazdeljen med nEk in arao oz. morda na lastnika?
u Ne, to je izključno naš strošek in je zajet v tekočih stroških
investiranja.
Celoten intervju si preberite na portalu Energetika.nEt!
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omenili ste, da je vaš cilj biti v vrhu kar se tiče jedrske varnosti
elektrarne. kje pa ste sedaj?
u Smo zanesljivo v zgornji četrtini vseh jedrskih elektrarn na
svetu. V letu 2014 smo tudi revidirali in skomunicirali svoje ključne
interne dokumente, denimo kodeks varnostne in poslovne etike, integrirani sistem vodenja ter petletni razvojni načrt, v katerem smo
jasno zapisali vizijo, da želimo biti zgled jedrske varnosti in
odličnosti na globalni ravni z merljivimi cilji, ki podpirajo to vizijo.
Menim, da lahko to vizijo uresničimo v naslednjih letih.

kaj pa se trenutno dogaja na področju odlagališča nizko- in
srednjeradioaktivnih odpadkov (nSrao)? ali Hrvaška še vedno
razmišlja oz. išče lokacijo za svoje odlagališče? kako je nEk
vključena v sodelovanje na področju reševanja problema
odlagališča?
u Kar zadeva hrvaške načrte, smo zanje izvedeli iz medijev, nismo
pa z njimi uradno seznanjeni. No, vsaka država ima svoje zaveze in
odgovornost kot tudi suverenost pri reševanju te problematike.
Hrvaška je pred zahtevnimi postopki umeščanja in postopki komuniciranja z javnostmi, kar je slovenska stran že storila, tako da smo
v tem trenutku kar precej pred sosedi.
V NEK smo zelo zainteresirani, da pride do čimprejšnje izgradnje
odlagališča, saj bomo s tem rešeni prostorske stiske v začasnem
skladišču NSRAO na lokaciji elektrarne. Iz tega naslova je pomem bna izgradnja večnamenske zgradbe za obdelavo NSRAO v NEK,
ki bo omogočila umik merilnih naprav in naprav za obdelavo
odpadkov iz začasnega skladišča. V začasnem skladišču bo tako
sproščen prostor za skladiščenje NSRAO v naslednjih letih do
izgradnje trajnega odlagališča.
Še naprej bomo izvajali vse postopke za zmanjševanje volumna
NSRAO, kot so skrbno sortiranje, stiskanje pa tudi sežiganje
gorljivih materialov, kar počnemo s švedskimi partnerji.
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Ilustracija: Roman Peklaj

Nakup električnega
avtomobila je smiseln
ne le zaradi užitka, ki
ga prinaša njegova
vožnja, ampak vse
pogosteje tudi zaradi
razmer v prometu.

Električni avtomobili vse
privlačnejši tudi za
menedžerje
Andreja Šalamun
tčeprav je na slovenskem trgu ponudba
električnih avtomobilov, primernih za
menedžerje, še dokaj skromna, pa je tudi
na tem področju mogoče najti avtomobil,
ki ustreza potrebam poslovneža. ne le
prihranek pri stroških, električni avto
lahko poslovnežu, ki se mu vedno mudi,
nemalokrat prinese tudi večjo mobilnost
in mu zagotovi občuten prihranek časa.

ot smo na Energetiki.NET nedavno
že poročali (članek poiščite na
našem portalu www.energetika.net),
so družbe Porsche Slovenija, Renault Nissan Slovenija, BMW, Petrol, BTC,
Etrel, Plan-net solar, Slovenski avtomobilski
grozd ACS in Center odličnosti nizkoogljične
tehnologije CONOT konec junija v ljubljanskem Centru energetskih rešitev (CER) ustanovili sekcijo Trajnostna mobilnost CER. S
tem je Center energetskih rešitev svoje delo vanje razširil s področja bivanja še na podro čje prometa.

K

Sekcija za hitrejši razvoj električne
mobilnosti v Sloveniji
Ustanovitev in zagon delovanja sekcije je
spodbudil nedavni dokončni preboj električnih vozil na slovenski trg pod okriljem
globalnih avtomobilskih znamk. Sočasno
se v Sloveniji razvija tudi javno omrežje
polnilne infrastrukture za električna vozi la, nove priložnosti na področju električne
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mobilnosti pa izkoriščata tudi slovenska
znanstveno-raziskovalna sfera in avtomo bilska industrija.
Ustanovni člani sekcije Trajnostna mobilnost CER pokrivajo približno 60 odstotkov celotnega avtomobilskega in skoraj
50 odstotkov trga z lahkimi gospodarskimi
vozili v Sloveniji. »Pokritost aktivnih
ponudnikov baterijskih električnih vozil
globalnih avtomobilskih znamk z organizirano prodajno mrežo v Sloveniji pa je v
sekciji stoodstotna,« pravijo ustanovitelji.
Dodajajo, da se z ustanovitvenima pridruženima članoma, ki združujeta prodorne,
uspešne in mednarodno uveljavljene
slovenske deležnike na področju električne mobilnosti v akademski znanstveni
sferi in avtomobilski industriji, pod okriljem sekcije krepi tudi vrednostna veriga
znanja in kompetenc, ki bo Sloveniji s
pomočjo električne mobilnosti omogočala
doseganje makroekonomskih ciljev, vključno z zagotavljanjem novih delovnih mest.
Kot pravijo v novi sekciji, celostni pristop
zaokrožajo s ponudniki polnilne infrastrukture in celostnih energetskih rešitev,
saj bodo v sekciji sodelovali tudi drugi
člani GIZ CER.
GIZ CER z dosedanjimi in novimi člani
pod okriljem sekcije Trajnostna mobilnost CER združuje podjetja in druge deležnike, ki ustvarijo več kot 20 odstotkov
slovenskega BDP in predstavljajo gonilno
silo prehoda Slovenije v nizkoogljično in
brezogljično družbo, pravijo v CER.

uspešen poslovnež si lahko privošči
električni avto
Električna vozila danes ponujajo odlično
alternativo zlasti v specifičnih okoljih, kjer
je uporaba klasičnih vozil zaradi onesnaževanja ali hrupa nesprejemljiva oziroma
se skuša njihovo število kolikor je mogoče
omejiti, da se na primer izboljša kakovost
življenja v mestu, pravi Rok Istenič iz družbe Renault Nissan Slovenija. »Nemalo
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pa je tudi navdušencev, ki po preizkusni
vožnji z električnim vozilom ne želijo več
voziti na »zastarel« način, kakršen se po
električni izkušnji marsikomu zazdi klasičen avto,« doda. »Uspešen poslovnež si
danes zagotovo že lahko privošči električni
avto,« je prepričan.
Nakup električnega avtomobila je smiseln ne le zaradi užitka, ki ga po Isteničevih besedah prinaša njegova vožnja, ampak vse pogosteje tudi zaradi razmer v
prometu. »Obstajajo denimo mesta, kjer
zaradi onesnaženja zraka za več dni v letu
uvedejo ukrepe omejitve prometa, in takrat
poslovnežu le električni avto zagotovi nemoteno mobilnost. V nekaterih mestih pa
skušajo onesnaževanje omejiti s tako imenovano pozitivno diskriminacijo. To pomeni, da lastnikom električnih vozil v zameno za čistejšo vožnjo omogočijo posebne prednosti, kot je na primer brezplačno
parkiranje ali polnjenje vozil, vožnja po
rumenem pasu, ki je sicer rezerviran za
taksije in avtobuse, in podobno. V takem
primeru poslovnežu, ki se mu vedno mudi, električni avto prinese večjo mobilnost
in časovni prihranek,« pojasni Istenič.

Pečjak: tudi »klasični« menedžerski
avtomobili niso prav poceni
Starosta na področju električne mobilnosti
v Sloveniji Andrej Pečjak sicer meni, da
večina električnih avtomobilov, ki so trenutno na našem trgu, ni primernih za menedžerje, ki na dan naredijo veliko kilometrov in spadajo tudi med »(pre)hitre
voznike«. Pa vendar priznava, da je tudi
nekaj izjem – na primer Tesla S –, ki so
primerne ravno za take menedžerje.
Omenjeni model lahko kupite preko interneta, stane pa od 75.000 do 100.000
evrov, servisirajo vam ga v sosednji Avstriji,
pove Pečjak in doda, da tudi »klasični« avtomobili, ki jih uporabljajo menedžerji,
niso prav poceni. »Zagotovo pa vam uporaba električnega avtomobila prinese občutne prihranke, kot na primer pri strošku
goriva, cestnin, servisiranja, poleg tega pa
je uporabnik deležen tudi nekaj pozitivne
diskriminacije – na primer brezplačnega
parkiranja, parkiranja v središču mesta,
kjer je drugim vozilom prepovedano
parkirati in podobno,« našteje Pečjak.

motorje, prek ZOE, ki je pravi električni 4,4 sekunde) skupaj s porabo goriva in
avto v segmentu Clia, do Kangooja Z.E., ki emisijskimi izpusti na ravni majhnega mestponuja pravi brezogljični odgovor na za- nega vozila (2,1 l/100 km / 49 g CO2/km).
hteve podjetnikov in obrtnikov«.
v ponedeljek, 6. julija, se je iz
Za vsa ta vozila lahko kupci pridobijo tuLjubljane na 3.000 kilometrov
di subvencijo Eko sklada, »brez katere da dolgo pot po sedmih evropskih
nes, ko se razvoj električnih vozil, preddržavah odpravil električni avtomovsem pa njihovih baterij šele začenja,
bil družbe rWE. »S tako imenovano
nakupov skorajda ni,« opozarja Istenič.
evropsko turnejo go & See tour
Doda, da so električna vozila zaradi cene
skupina rWE spodbuja prehod na
baterij ob nakupu še dražja od primerljivih
e-mobilnost,« so povedali v slovenvozil na klasični pogon. »Vsekakor pa je
ski podružnici rWE. v okviru turprevoženi kilometer na elektriko občutno
neje, v katero je prvič vključena
cenejši od kilometra na klasično gorivo, še
tudi Slovenija, bo rWE-jev elekzlasti pri voznikih, katerih vozila na pritrični avtomobil znamke tesla
mer zaradi dostave pogosto delajo v proobiskal še Zagreb, Budimpešto,
stem teku in tako vseeno trošijo gorivo,
košice, varšavo, Prago in Essen.
medtem ko električni avto v mirovanju
elektrike ne troši,« pove Istenič.
Električni BMW i3 je v Sloveniji na voljo
od 36.550 evrov, zanj pa, tako kot tudi za
na trg letos vstopil tudi BMW group
Na trg električnih vozil, primernih za me- druge električne avtomobile, lahko dobite
nedžerje, je marca letos z znamko BMW i do 5.000 evrov subvencije Eko sklada.
vstopil tudi BMW Group, in sicer z vozilom BMW i3 modelna različica s podaljševalBMW i3 in bolj športnim hibridom BMW nikom dosega vožnje je v Sloveniji na voljo
i8. »BMW i3 ponuja revolucionarno od 41.200 evrov, zanjo pa lahko dobite do
tehnologijo, nič odstotkov lokalnih izpustov, 3.000 evrov subvencije Eko sklada. Za
dolg doseg vožnje na električni pogon (do BMW i8 je treba odšteti 136.800 evrov.
Ker se v Sloveniji trg električnih vozil še190 km), s podaljševalnikom dosega pa kar
do 300 km, moč motorja 125 KW (170 KM) le razvija, je število tovrstnih avtomobilov
z odličnimi voznimi lastnostmi, navor 250 na naših cestah premajhno, da bi lahko
NM vse od prvega vrtljaja motorja, pospešek naredili primerjavo med cenami električnih
od 0 do 100 km/h v 7,2 sekunde, kratek avtomobilov, ki jih uporabljajo slovenski
obračalni krog – 9,86 m, prostoren občutek poslovneži, in ceno tistih, ki jih uporabljajo
v notranjosti vozila,« našteje Gordana Kisi- tuji poslovneži, pravi Gordana Kisilak. »Vselak iz omenjene družbe.
kakor pa bo to, kakšen vozni park bodo
BMW i8 pa je prvo »plug-in« hibridno slovenska podjetja in poslovneži uporabljali
vozilo znotraj BMW Group, ki združuje v prihodnosti, zelo odvisno od gospodarskih
prednosti električnega pogona in najnovej- razmer in spodbud države. Sedaj smo tudi
še tehnologije notranjega izgorevanja, po- v pomembni fazi, kjer širšo javnost ozave jasni Kisilakova in doda, da to prinaša di- ščamo o uporabnosti in ekonomičnosti enamiko športnega vozila (0–100 km/h v mobilnosti,« je še poudarila sogovornica.
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Brez subvencije ne gre
A vseh menedžerjev vendarle ne gre me tati v isti koš in vsi vendarle nimajo pretež ke noge. Ne naredijo tudi vsi menedžerji
dnevno po več sto kilometrov. »Električna
vozila se izplačajo predvsem v mestih in
pri dnevnih migracijah iz okolice v me sta,« pove Rok Istenič. Doda, da Renault
ponuja široko paleto električnih vozil, »od na trg električnih vozil, primernih za menedžerje, je marca letos vstopil tudi BMW group.
Twizyja, ki uspešno nadomešča skuterje in na fotografiji je električni avto BMW i3.
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Hrvaške plinarje je
strah zapiranja
podjetij
če smo lani oktobra na energetski konferenci
hrvaškega Poslovnega dnevnika v Zagrebu
poslušali o nelojalni konkurenci na hrvaškem
trgu električne energije, smo na letošnji majski
plinski konferenci v opatiji slišali, da ta obstaja
tudi na področju plina. Miroslav Jerković iz
gradske plinare Zagreb je pri tem še posebej
izpostavil rWE in Medžimurje Plin. »Starim«
igralcem je težko sprejeti, da je trg odprt, saj
jim je to prineslo zmanjšanje deleža na trgu in
odhod kupcev, je ocenil glavni izvršni direktor
rWE Energije in rWE Plina Zoran Miliša. Slišati
je bilo tudi, da ni realno pričakovati, da bi se
gradnja terminala utekočinjenega zemeljskega
plina (uZP) na krku začela prihodnje leto.
Jerković je ocenil, da je na Hrvaškem prišlo do prevelike liberalizacije trga. Na trgu s 340 milijoni
kubičnih metrov plina je 57 dobaviteljev preveč igralcev, je menil. Ob tem je bil kritičen do »nelojalne
konkurence«, ki jo je prinesla liberalizacija trga. Opozoril je, da je zaradi izravnave energije Gradska plinara Zagreb izgubila 50 % svoje marže za prva dva
meseca, ker je ne more prenesti na kupce. »Padanje
marž pomeni, da tistim, za katerimi ne stojijo veliki
igralci, ni več pomoči,« je še poudaril.
»Starim« igralcem je težko sprejeti, da je trg odprt,
saj jim je to prineslo zmanjšanje deleža na trgu in
odhod kupcev, medtem pa je kupec dobil nižjo ceno
in dobavitelja, ki ga kontaktira in vpraša, kaj želi ...,
je menil Miliša. »Plin je postal blago, ki ga je mo goče kupiti na trgu, kot na primer pašteto. – Zagotovo bo prišlo do prevzemov, povezovanj na trgu ...
in končno korist bo imel kupec. Trg je namreč tukaj
zaradi njega, ne zaradi podjetij,« je poudaril. Če je
Jerković želel, da bi trg za gospodinjstva ostal zaprt
do leta 2025, pa je Miliša dejal, da si želi, da bi se ta
trg odprl prihodnje leto.
»Mi nismo tukaj zato, da podjetja obstanejo na
trgu, pač pa, da ustvarimo podlago, po kateri bodo za vse igralce veljala enaka pravila,« je dejal
predsednik upravnega odbora Hrvaške energetske
regulatorne agencije (HERA) Tomislav Jureković
in poudaril, da je njihov končni cilj tisto, kar je
dobro za kupca. »Če to pomeni, da bodo marže
padle na nič, še boljše.«
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Tanja Srnovršnik Volarič in Simona Drevenšek

Energetika.nEt v opatiji
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Zamude pri začetku gradnje terminala uZP na krku?
Na konferenci pa so govorili tudi o prihodnjih
plinskih projektih. Marin Zovko, predsednik uprave hrvaškega operaterja prenosnega plinovodnega
omrežja Plinacro, je tako med pomembne projekte uvrstil izgradnjo kompresorskih postaj in povezovalnega plinovoda s Slovenijo, kasneje pa tudi z
Madžarsko. Hrvaška bo vlagala tudi v terminal
UZP na Krku in gradnjo novih plinskih skladišč.
A če Mladen Antunović, direktor LNG Hrvatska, ki vodi projekt terminala UZP na Krku, napoveduje, da naj bi terminal začeli graditi sredi leta
2016, se Miljenko Šunić iz hrvaškega strokovnega združenja za plin (HSUP) boji »zamud«, meni
pa tudi, da se prihodnje leto gradnja terminala ne
bo začela.
Zoran Miliša, RWE Hrvatska, je za
Energetiko.NET omenil, da pričakuje,
da bodo na koncu na hrvaškem trgu
obstali trije dobavitelji električne
energije in pet dobaviteljev plina.

Medtem profesor na Rudarsko-geološko-naftni
fakulteti v Zagrebu Igor Dekanić dogajanje na
plinskem področju na Hrvaškem in v Italiji umešča med geopolitična vprašanja ponovnega oživljanja projektov. »Glavna nevarnost za to, da UZP na
Krku ne bo dobil zelene luči, je namreč dejstvo, da
EU vztraja pri ekonomičnosti projekta. Petindvaj set let je sicer že od prve ideje projekta gradnje terminala UZP na Krku. – Italijanski projekt UZP v
Žavljah je ponovno oživel in je tudi blizu Hrva ške,« je dejal Vladimir Đurović iz hrvaškega plin skega operaterja Plinacro in dodal, da bo usoda Krka najbrž jasnejša, ko bo izvedeno preverjanje potencialnega trga in zainteresiranih kupcev.
A po besedah Juliana Bowdna, ki je v družbi Bri tish Petroleum (BP) pristojen za razvoj poslovanja
na področju plina, se četrtega terminala UZP v
Italiji niti ni treba bati. Italija ima namreč že zdaj
tri terminale za UZP: eden deluje, druga dva pa
skoraj ne. »Mislim, da bi torej kot vlagatelj temeljito premislil, ali je res potreben še en terminal za

UZP, če trije že stojijo, in od tega dva komajda
obratujeta,« je Bowden pojasnil za Energetiko.NET.
Po njegovem mnenju bi bila gradnja četrtega terminala »pogumna odločitev«, ki bi zahtevala
»radikalen pogled glede prihodnje rasti povpraševanja v Italiji ali pa v njenih sosedah, če bi plin
prek Italije potoval na druge trge«.
Omeniti pa je treba tudi projekte raziskovanja in
črpanja nafte in plina na Jadranu. Bowden ob tem
poudarja, da takšna dejavnost – dejanska lastna
proizvodnja nafte in plina – terja veliko časa. »Od
prvega odkritja do ugotovitve, da je komercialna
proizvodnja mogoča, bi lahko minilo pet let,« je
poudaril.

Plin je postal blago, ki ga
je mogoče kupiti na trgu,
kot na primer pašteto.
Energetika.NET
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trgovanJE

Septembra
na dogodek
En.trading
015 v
Beograd!
FOTO: arhiv Energetike.NET

edijsko-založniška hiša
Energetika.NET 1. septembra v Beogradu organizira
dogodek En.trading 015, kjer
bo govora o trgovanju z energijo v jugovzhodni Evropi.
Med drugim boste izvedeli,
kako poteka vzpostavljanje srbske energetske borze SEEPEX,
kaj so specifike trgovanja v določenih državah jugovzhodne
Evrope in v katero smer bo šel
razvoj v tej regiji po pričakovanju trgovcev z energijo. Kaj
se dogaja na področju trgovanja
v regiji in širše, pa lahko
dnevno prebirate tudi na
portalu Energetika.NET, saj
smo na slovenskem in tujem
portalu uvedli novo rubriko
Trgovanje!

M

Pripravila:
Tanja Srnovršnik Volarič

utrinek s konference En.trading 014 v Beogradu

Srbska energetska borza naj bi zaživela
do konca novembra; večina držav JV
Evrope bo verjetno razvila svoje borze
do konca novembra letos bi morala začeti delovati
srbska borza z električno energijo, imenovana SEEPEX
(South Eastern European Power Exchange). Že samo
ime borze nakazuje možnost, da se ji lahko pridružijo
sosednje države oz. njihovi energetski sistemi, saj lahko
SEEPEX nudi storitve organiziranja sosednjih trgov z
električno energijo. a zaradi politične situacije na
Balkanu se to po vsej verjetnosti ne bo zgodilo, pač
pa je verjetneje, da bo večina držav razvila svoje borze
z električno energijo (vsaj na papirju), kar je predpogoj
za spajanje trgov v regiji, je konec aprila za
Energetiko.nEt na konferenci Energy trading Week
na dunaju povedal nenad Stefanović, višji strokovnjak
za električno energijo pri srbskem energetskem
regulatorju (aErS).
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To se sicer že dogaja. Tako je Makedonija že najela svetovalca, ki dela
na projektnem dizajnu makedonske borze z električno energijo,
Kosovo dela na projektu svoje borze ali skupne borze z Albanijo,
Črna gora dela na svoji borzi itd., je naštel Stefanović. Ob tem je opozoril, da realno nobena država nekdanje Jugoslavije sama zase ne
more imeti likvidnega trga, saj vsaka od njih zajema majhen trg in
nima potrebnega uravnoteženja med proizvodnjo električne energije in porabo. »Torej je lahko borza likvidna le, če se ustanovi
skupna borza z električno energijo ali pa pride do spajanja trgov.«
Stefanović dodaja, da bo tudi v Srbiji, ki je večji trg, v prvem letu delovanja borze SEEPEX verjetno morala Elektroprivreda Srbije (EPS)
delovati kot ustvarjalec trga (market maker), ki bo zagotavljal likvidnost.
Srbska borza SEEPEX po Stefanovićevih besedah ne bo regulirana. SEEPEX je sicer skupni projekt sistemskega operaterja prenosnega omrežja Elektromreže Srbije (EMS) in borze EPEX SPOT. Pri

trgovanJE

Konec leta
2015 tudi
zagon hrvaške
in bolgarske
energetske borze
oleg srbske borze naj bi letos začeli delovati tudi hrvaška in
bolgarska borza z električno energijo, pri ustanovitvi obeh
pa sodeluje nordijska borza Nord Pool Spot. S slednjo je hrvaška
borza z električno energijo CROPEX 2. junija podpisala sporazum
o sodelovanju na področju uvedbe hrvaškega trga za dan vnaprej,
z možnostjo kasnejše razširitve sodelovanja na uvedbo trga znotraj
dneva. Kot pojasnjujejo v CROPEX-u, bodo uporabljali Nord Pool
Spotovo storitev cenovnega spajanja regij (PCR – Price Coupling
of Regions), saj želijo postati del vseevropskega multiregionalnega
povezanega trga z električno energijo. To pa bodo hitreje dosegli z
norveškim partnerjem, so prepričani. Hrvaški trg z električno
energijo za dan vnaprej naj bi začel delovati do konca zadnjega
četrtletja letos, še napovedujejo v CROPEX-u.
Konec zadnjega četrtletja letos naj bi začel delovati tudi bolgarski
energetski trg za dan vnaprej, napovedujejo v neodvisni energetski
borzi v Bolgariji (IBEX) in Nord Pool Spotu. Slednja sta konec
aprila podpisala sporazum o sodelovanju, katerega cilj je ustanovitev konkurenčne borze z električno energijo za dan vnaprej v
Bolgariji. V naslednji fazi bosta sodelovanje razširila še na trg
znotraj dneva. Nord Pool Spot bo bolgarski borzi zagotovil
sisteme za trgovanje, prav tako bo upravljal trg za dan vnaprej
kot ponudnik storitev. Bolgarski regulator ter tudi Martin
Georgiev iz Alpiqa sicer menita, da je verjetneje, da bo
bolgarska borza začela delovati v začetku naslednjega leta.

eneralni skupščini Centralne alokacijske pisarne CAO
v Nemčiji in CASC.EU v Luksemburgu, dveh regionalnih
alokacijskih pisarn za čezmejne prenosne kapacitete, sta odobrili
sporazum o združitvi, po katerem se bo oblikovala Skupna
alokacijska pisarna (JAO), ki ustanovljena 1. septembra in bo
sprva izvajala avkcije za letne prenosne pravice za leto 2016.
Skupna alokacijska pisarna bo skupno storitveno podjetje 20
operaterjev prenosnega sistema iz 17 držav, med drugim
slovenskega ELES-a in hrvaškega HOPS-a. Večinoma bo izvajala
letne, mesečne in dnevne avkcije prenosnih pravic na 27 mejah
v Evropi in bo delovala kot rezerva evropskemu spajanju trgov.
Zbyněk Boldiš (iz češkega sistemskega operaterja ČEPS),
predsednik skupnega usmerjevalnega odbora za projekt
združitve alokacijskih pisarn, ob tem pravi, da JAO poenostavlja
trgovanje za več kot 200 tržnih udeležencev, in obljublja, da
bodo sistemski operaterji v naslednjih letih prihranili nekaj
milijonov evrov. Po združitvi bosta pisarni CAO in CASC.EU
delovali vzporedno do konca letošnjega leta, da bi tako zagotovili
neprekinjeno izvajanje mesečnih in dnevnih alokacij na vseh
zadevnih mejah. Vse naloge bodo popolnoma prenesene v
Luksemburg v prvem četrtletju 2016. Načrt je, da bi se v
prihodnje JAO pridružila tudi Skupna avkcijska pisarna
za jugovzhodno Evropo (SEE CAO).

Foto: osebni arhiv
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Skupna
alokacijska
pisarna bo
začela delovati
1. septembra
G

Borza je lahko likvidna le,
če se ustanovi skupna borza z
električno energijo ali pa pride
do spajanja trgov.
svojem delovanju se bo borza naslanjala na trgovalni sistem ETS,
ki ga EPEX SPOT uporablja pri upravljanju svojih trgov.
Stefanović je medtem dodal še, da je madžarska borza z električno
energijo HUPX že izrazila pripravljenost na spojitev trga s Srbijo.
A do tega bo prišlo šele po enem letu delovanja srbske borze, ki se
mora najprej navaditi vseh postopkov, obvladati borzne tehnike,
oblikovati referenčno ceno ...
nenad Stefanović
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doBrE PrakSE

fosilna goriva
nadomestite z
odpadno toploto

Foto: SIJ

Andreja Šalamun

vsak kubični meter plina in vsaka
kilovatna ura električne energije, ki
ju ni treba kupiti, podjetju pomenita
pomemben prihranek, ugotavljajo v
družbah, kjer izkoriščajo odpadno
toploto. tako so na primer v Steklarni
Hrastnik z različnimi projekti
izkoriščanja odpadne toplote letne
stroške znižali za približno 62.000
evrov. v nadaljevanju predstavljamo
nekaj primerov dobrih praks.
V Steklarni Hrastnik trenutno odpadno
toploto izkoriščajo na tri načine. Z odpadno toploto kompresorjev predgrevajo vodo,
ki jo uporabljajo v proizvodnem procesu.
Uporabljajo tudi odpadno toploto dimnih
plinov na peči G, in sicer za segrevanje
vode, ki jo uporabijo za uplinjanje kisika,
za dogrevanje sanitarne vode in za dogrevanje upravne stavbe. Izkoriščajo pa tudi
toploto iz peči B, ki jo pridobijo z ohlajanjem dela peči, in sicer za dogrevanje dela
proizvodnje v zimskih mesecih, je pojasnil
Roman Tušek, vodja energetike v Steklarni
Hrastnik.
Projekt izkoriščanja odpadne toplote
kompresorjev je Steklarna Hrastnik izvedla že pred letom 2000, v okviru naložbe v
peč G so izvedli projekt izkoriščanja odpadne toplote dimnih plinov iz te peči, lani
pa so v okviru naložbe v peč B izvedli
projekt izkoriščanja toplote, ki jo pridobijo
z ohlajanjem te peči. Naložbi za izkoriš čanje odpadnih dimnih plinov iz peči G in
izkoriščanje toplote, pridobljene z ohlaja njem peči B, sta skupaj znašali 115.000
evrov, pravi Roman Tušek. Doda, da vse
njihove naložbe temeljijo predvsem na lastnem znanju. »Vedno pa tudi izberemo naj sodobnejšo tehnologijo, ki je varčnejša in
ima manjši vpliv na okolje. V omenjenih
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projektih smo namestili toplotne izmenjevalnike, cevne povezave s črpalkami in vodenje sistema,« pojasni sogovornik.

Stroške znižali za 62.000 evrov
Učinki izkoriščanja odpadne toplote v Steklarni Hrastnik so občutni. Z izkoriščanjem odpadne toplote dimnih plinov na
peči G so od maja 2013 do danes izkoristili
približno 3300 MWh toplote, s čimer so
prihranili več kot 119.000 evrov. Z izkoriščanjem toplote, ki jo pridobijo z ohlajanjem
peči B, pa približno 1500 evrov na leto.
Prihranek zaradi izkoriščanja odpadne toplote kompresorjev ocenjujejo na 4000 evrov
na leto, pove Tušek. Na letni ravni so se tako zaradi vseh omenjenih izvedenih projektov stroški znižali za 62.000 evrov.
V Steklarni Hrastnik bodo s podobnimi
projekti nadaljevali, saj želijo še dodatno
znižati rabo vode in energentov in s tem tudi svoje vplive na okolje. »Tako smo letos že
vgradili izmenjevalnike toplote za izkoriščanje odpadne toplote dimnih plinov peči B.
Predvidoma bomo naložbo v povezavo s
kotlovnico in vodenje sistema izvedli letos.

Pričakujemo vračilno dobo od štiri do pet
let,« pove Roman Tušek.

najnovejše tehnologije omogočajo
izkoriščanje odpadne toplote
Tudi v SIJ – Slovenski industriji jekla se
zavedajo pomena izkoriščanja odpadne
toplote. V podjetju Acroni tako v hladni valjarni izrabljajo del toplote dimnih plinov za
pripravo pare, v družbi Metal Ravne del
odpadne toplote izkoriščajo za ogrevanje
sanitarne tople vode, v ogrevalne peči pa
vgrajujejo rekuperacijske in regeneracijske
gorilnike, ki izkoriščajo odpadno toploto
dimnih plinov. »Kot zavezanci IPPC smo
primorani pri vseh novih naložbah upoštevati zadnje tehnologije, ki že v osnovi nudijo
možnost izkoriščanja odpadne toplote,«
pravijo v SIJ. Dodajajo, da kar nekaj hladilnih sistemov deluje na nizkotemperaturnem nivoju in je tako izkoriščanje odpadne
toplote oteženo, vendar pričakujejo, da bodo
nove tehnologije omogočile izkoriščanje tudi
te odpadne toplote.
Največji potencial odpadne toplote v
jeklarski industriji predstavljajo posamezni

Jeklarne bi lahko ogrevale mesta
Skupina SIJ porabi največ zemeljskega plina v Sloveniji, kar je približno
devet odstotkov celotne letne porabe zemeljskega plina v Sloveniji ali
70 milijonov Sm3. Delež električne energije, porabljene v skupini SIJ,
obsega osem odstotkov celotnega povpraševanja po električni energiji
v Sloveniji s strani industrijskega sektorja. V skupini SIJ po porabi
energentov izstopa jeklarska divizija (podjetji Acroni in Metal Ravne).
Proizvodni procesi so dokaj specifični, saj se tako rekoč skoraj celotna
energija, ki se porabi za predelavo jekla, vrne v okolico kot odpadna toplota.
Zato se pojavljajo številne možnosti za večjo uporabo odpadne toplote, tudi
za daljinsko ogrevanje mest ali večjih naselij. Referenčni primeri v naši širši
okolici že obstajajo, eden takih je na primer projekt daljinskega ogrevanja v
avstrijskem mestu Gradec, vir katerega je jeklarna v samem središču mesta.

Foto: Wikipedija

doBrE PrakSE

Zgoraj desno: največji potencial odpadne
toplote v jeklarski industriji predstavljajo
posamezni hladilni sistemi za hlajenje različnih
procesov in dimni plini različnih ogrevalnih
peči, na fotografiji so hladilni stolpi.
Spodaj desno: kot zavezanci iPPC morajo
v SiJ pri vseh novih naložbah upoštevati
zadnje tehnologije, ki že v osnovi nudijo
možnost izkoriščanja odpadne toplote.

hladilni sistemi za hlajenje različnih procesov in dimni plini različnih ogrevalnih peči,
pravijo v SIJ. Prav tako bi lahko bili zanimivi
projekti, kjer se odpadna toplota uporablja
za ogrevanje vode, ki se bodisi ponovno
uporabi v procesu ali pa za ogrevanje stavb,
ocenjujejo. »Za zdaj so projekti, v katerih bi
iz odpadne toplote delali električno energijo, še tehnološko nedodelani in kot taki tudi
ekonomsko neupravičeni,« ugotavljajo.

distributerji s konvencionalno proizvodnjo
toplotne energije postajajo povsem nekonkurenčni lokalnim ogrevalnim enotam. Z
drugačnim pristopom, na primer z izrabo
odpadne toplote, bi si lahko takšna podjetja
zagotovila ohranjanje konkurenčnosti distribucijskega sistema, hkrati pa sledila direktivam, ki jih zavezujejo k uporabi obnovljivih
virov energije ter odpadne toplote. Na obeh
lokacijah, tako na Jesenicah kot tudi na Ravnah na Koroškem, imamo možnost plasiranja toplote v daljinske sisteme,« pravijo v SIJ.
Tudi v njihovih podjetjih se izkoriščanje
odpadne toplote pozna predvsem finančno,
saj odpadna toplota nadomesti fosilna go riva. »Pričakujemo pa tudi vsesplošno spoznanje širše okolice, da skrbimo za okolje.
Ne nazadnje bi se moralo pri uporabi odpadne toplote za potrebe daljinskega ogrevanja kaj poznati tudi na položnicah gospodinjstev za ogrevanje,« pravijo v SIJ in
dodajajo, da se z vsakim ukrepom izrabe
odpadne energije znižajo tudi stroški.
»Pričakujemo, da se bo naložba v izrabo
odpadne toplote povrnila že v letu ali dveh.«

Zato so v preteklosti vgradili toplotne
izmenjevalce, preuredili prezračevanje
proizvodnih hal, predelali sušenje papirja,
zmanjšali temperaturo izstopnih dimnih
plinov in podobno. »Učinek je viden v
manjši specifični porabi plina in električne
energije,« pravi sogovornik. Doda, da bodo
letos »poskusno zamenjali 10 odstotkov
kondenčnih lončkov za drugačen sistem
in merili učinek. Če se bo nov sistem obnesel, bomo zamenjali vse kondenčne lončke v tovarni,« je še napovedal Smrekar.

Foto: SIJ

Zgoraj levo: Proizvodni procesi v SiJ so dokaj
specifični, saj se tako rekoč skoraj celotna
energija, ki se porabi za predelavo jekla, vrne
v okolico kot odpadna toplota. Zato se pojavljajo
številne možnosti za večjo uporabo odpadne
toplote, tudi za daljinsko ogrevanje mest ali
večjih naselij.

vse naložbe morajo zagotavljati
prihranek energije
»Vsak kubični meter plina in vsaka kilovatna ura električne energije, ki je ne kupimo,
Pravi izziv bo najti porabnike odpadne
toplote
pomeni prihranek,« pravi Boštjan Smrekar,
»Poleg tehničnih rešitev, kjer bomo vsaj pri vodja Tehnike v Papirnici Vevče. Zato si že
nas v jeklarski industriji orali ledino, vidimo od začetkov poslovanja papirnice prizadevaše večji izziv v tem, kam odpadno toploto jo zmanjševati specifično porabo ener plasirati,« pravijo v SIJ. »Odpadne toplote v gentov in posledično znižati stroške zanje.
»Odpadno toploto izkoriščamo preko
obliki tople vode je v našem primeru toliko,
da bomo hitro zadovoljili svoje potrebe po toplotnih izmenjevalcev. Vsako leto izvanjej,« pojasnijo. Pravi izziv bo torej najti po- jamo izboljšave v okviru rednega vzdržerabnike, pri tem pa v SIJ pričakujejo pred - vanja, vse naložbe pa morajo zagotavljati
vsem podporo distributerjev in/ali konce- prihranek pri energiji ne glede na to,
sionarjev posameznih podjetij, ki se ukvar- kakšne narave so (tehnologija, zamenjava
jajo z daljinskim ogrevanjem. »Poleg tega obstoječih sklopov ipd.),« pojasni Smrekar.
Energetika.NET

41

EnErgEtika.nEt čEZ LuŽo …

Brez davka na ogljik ne bo
potrebnih inovacij v energetiki
Besedilo in foto: Simona Drevenšek

Podnebne spremembe so resnične.
da bi jih vsaj do neke mere omilili,
nekateri strokovnjaki zagovarjajo
investicije v obnovljive vire energije
(ovE), spet drugi pa pravijo, da je
nemški model sistema fiksnih cen
(feed-in tarife – fit), ki je omogočil
razmah ovE, poln zank. grčija, ki je
šla po nemških stopinjah, je npr.
plačala visoko ceno, saj si sistema
fiksnih cen ni mogla privoščiti. ne
glede na to pa dr. Ward Hanson, član
Stanfordskega inštituta za raziskave

ekonomskih politik (Stanford institute
for Economic Policy research), kjer
je pridruženi profesor in direktor
foruma, verjame, da bi morali nada ljevati vlaganja v ovE. Hanson, ki
ga je Energetika.nEt pozimi letos
obiskala na univerzi Stanford
v kaliforniji in ki analizira vpliv
informacij in tehnologije na poslovanje
in energetsko politiko, verjame,
da bi imeli več energetske
inovativnosti, če bi imeli davek
na izpuste ogljikovega dioksida.
če ne bomo uvedli davka na ogljik, ne bomo
videli stopnje inovacijskega razvoja, ki si je
želimo oziroma jo potrebujemo. Ponekod bo
davek na ogljik tudi zelo težko prodati,
verjamem pa, da je slednji veliko boljši od
'cap-and-trade' (sistema za omejitev emisij in
trgovanje z njimi, podobnega sistemu Eu EtS,
op. a.),« pravi dr. Ward Hanson, član
Stanfordskega inštituta za raziskave
ekonomskih politik.
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univerza Stanford je ena izmed vodilnih svetovnih
raziskovalnih univerz. Slovi po svoji podjetniški naravi,
ki ima korenine v zapuščini svojih ustanoviteljev, Jane in
Lelanda Stanforda. na Stanfordu, ki je tudi srce Silicijeve
doline, se tako že od leta 1891 rojevajo nova dognanja s
področja humanistike, družboslovja, inženirstva in drugih
znanosti. Stanford letno za raziskave nameni 1,33 milijarde
dolarjev. ima več kot 7.000 dodiplomskih in več kot 9.000
podiplomskih študentov, ki nove ideje in znanja razvijajo
v skoraj 700 stavbah.

ansona poleg poslovnih modelov na področju energije
zanima tudi vpliv informacij
in energetske tehnologije na
poslovanje, pa tudi energetske inovacije.
Slednje, kot pravi, so »inovativne rešitve za
dejanske probleme« in so lahko nekaj
povsem novega ali pa tudi zgolj nadgrad nja določenega proizvoda. »Danes je energetska inovacija usmerjena predvsem v
produkte s čim manjšim ogljičnim odtisom, namenjene ljudem« je dejal.

H

tona ogljika bi morala stati vsaj
100 dolarjev
Glede trendov v naslednjih 5 do 10 letih
meni, da bo sektor solarne energije še
naprej beležil rast, tudi zaradi cenitve do ločenih komponent in poceni solarnih
panelov iz Kitajske. »Silicijeva dolina se
spogleduje tudi s pametnimi napravami.

Trend gre v smeri, da bi se zavedali, koliko
energije porabijo naprave. Osebno pa verjamem, da če ne bomo uvedli davka na
ogljik, ne bomo videli stopnje inovacijskega razvoja, ki si je želimo oziroma jo
potrebujemo. Ponekod bo davek na ogljik
tudi zelo težko prodati, verjamem pa, da je
slednji veliko boljši od 'cap-and-trade' (sistema za omejitev emisij in trgovanje z njimi, podobnega sistemu EU ETS, op. a.),«
pravi Hanson. Dodal je, da vse več ekonomistov priznava, da bi se z obdavčenjem
ogljika lahko inovacije razvijale naprej.
Pa vendar, obdavčitev ogljika ostaja bole ča tema v mnogih državah. Koliko bi mo rala znašati cena, da bi lahko energetske
inovacije razvijali naprej? »Menim, da se
ljudje, kot je William Nordhaus, zavedajo,
da so bili prvotni predlogi višine obdavčitve
prenizki. Nordhaus je predlagal med 35 in
50 dolarjev (med 33 in 47 evrov) za tono

ogljika. Sam menim, da bi cena morala
biti 100 dolarjev (95 evrov) za tono ogljika,« je pojasnil sogovornik.

v intervjuju, ki je v celoti dostopen
na našem regionalnem portalu v an gleškem jeziku www.energetika.net/SEE),
je spregovoril tudi o »nevarnostih«
razpršenih energetskih virov za energetske družbe in o prihodnosti ovE.
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Zgoraj levo: 22-letni felipe gomez v
svojem laboratoriju.
Spodaj levo: amy francetic, Clean
Energy trust: v sektorju čistih
energetskih tehnologij je od leta 2014,
ko je imel illinois na tem področju
približno 100.000 delovnih mest, v
zadnjih 15 mesecih število delovnih
mest naraslo za 7,8 %, na 104.449,
kar je enako številu ljudi, ki bi
zapolnili kar 45 boeingov 737.
Zgoraj desno: Mladega znanstvenika
je »njegova plazma« ponesla vse do
Bele hiše.

u Preberite tudi
intervju z amy francetic
na portalu Energetika.nEt!
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čiste energetske tehnologije
kot vrelec novih delovnih
mest na ameriškem
srednjem zahodu
Alenka Žumbar Klopčič

v sektorju »čistih energetskih tehnologij«
(clean energy sector) je od leta 2014,
ko je imela zvezna država illinois na tem
področju približno 100.000 delovnih mest,
v zadnjih 15 mesecih število delovnih
mest naraslo za 7,8 odstotka, na 104.449,
kar je enako številu ljudi, ki bi zapolnili
45 boeingov 737. da je rast »čistih
energetskih delovnih mest« zgledna,
potrjuje tudi podatek, da je bilo še v
letu poprej v tem sektorju zaposlenih
97.000 ljudi, medtem ko naj bi jih bilo
do prihodnjega leta še 7860 več, je
na majski novinarski konferenci
pospeševalnika investicij v čiste
energetske tehnologije Clean Energy
trust v Chicagu, ki jo je v živo spremljala
tudi Energetika.nEt, nanizala prva ženska
organizacije podjetja amy francetic. –
Energetika.nEt je sicer na ameriškem
srednjem zahodu ob podpori ameriškega
State departmenta spoznavala zagonska
podjetja (start-ups) na področju čistih
energetskih tehnologij.

odročje energetske učinkovitosti v
Illinoisu, kjer v Chicagu domuje
skoraj največ podjetij, ki temeljijo
na IT-ju in energetiki, zagotavlja
66 odstotkov delovnih mest v sektorju čistih
energetskih tehnologij (njegova rast je 14-odstotna), medtem ko jih področje obnovljivih
virov energije (OVE) zagotavlja nekaj več kot
20 odstotkov, je povedala Franceticeva iz
Clean Energy Trusta, ki velja za največji
pospeševalnik investicij v čiste energetske
tehnologije na ameriškem srednjem zahodu.
Energetika.NET se je sicer v Chicagu mu dila ves maj, ko je v okviru programa organizacije WorldChicago in v sodelovanju s Clean
Energy Trustom aktivno spoznavala ameriška zagonska podjetja na področju čistih
energetskih tehnologij. Tako je spoznala mla deniča, ki je s plazmo navdušil ameriškega
predsednika Baracka Obamo, pa izvedela,
kako je uspešen zagonski podjetnik v svoje
podjetje NuMat Technologies pritegnil kar
sedem milijonov dolarjev razvojnih sredstev,
in ne nazadnje od tretjega zagonskega pod-

P

Levo: trije prijatelji, ki so med fitnesiranjem
razvili idejo za napravo aMPY MovE, ki
omogoča polnjenje mobilnega telefona
ali pametne ure kar med rekreiranjem.
Spodaj: aMPY MovE postaja v Zda popularen
tudi zaradi pozitivne pozornosti medijev, meri
pa na široko javnost.

Foto: www.getampy.com

Foto: www.getampy.com
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jetnika in raziskovalca slišala, kako je s prijatelji razvil idejo za polnilnik baterij na energijo našega gibanja – kar med »fitnesiranjem«! V nadaljevanju predstavljamo njihove
energetske zgodbe.

22-letnik, ki je z energetskim zagonskim
podjetjem navdušil obamo
Felipe Gomez del Campo ni samo študent
letalskega inženiringa na univerzi v Ohiu
(Case Western Reserve University). Je tudi
ambiciozen raziskovalec in podjetnik, ki je s
svojim zagonskim podjetjem FGC Plasma
Solutions ne le prepričal prve investitorje, ki
so s stotimi tisočaki finančno podprli njegovo
rešitev za povečanje učinkovitosti izgorevanja
goriva v letalih, ampak s svojo energetsko
zamislijo in podobno energičnim nastopom
navdušil samega predsednika ZDA.
»Nikoli nisem razmišljal o tem, da bi
postal milijonar, se pa tega seveda ne bom
branil,« je mladi študent, ki raziskuje po dročje učinkovitosti reaktivnih motorjev, dejal za Energetiko.NET. Kot znani Steve Jobs
– in to še prej kot Jobs, pri rosnih šestnajstih!
– je tudi Felipe začel s prvimi eksperimenti
v domači garaži. Ko pa je prišel do izziva,
kako izboljšati učinkovitost letenja, se je
posvetil le temu. »K sreči ob podpori tako
univerze kot domačih,« pravi.
Potem ko je s svojim podjetjem komisijo
organizacije Clean Energy Trust prepričal, da
mu je namenila najvišjo nagrado v tekmova nju Clean Energy Challenge (v prevodu: Čisti
energetski izziv), 50.000 dolarjev začetnega
kapitala, nato pa prejel še dodatnih 50 tiso čakov nagrade za čisto energijo v letalstvu, ga
je poslovna pot ponesla še v Belo hišo, kjer

mu je za njegova prizadevanja čestital sam
predsednik Obama.
In kaj sploh počne FGC Plasma Solutions? Podjetje je razvilo nov način vbrizgavanja goriva v letalske motorje, ki ne le
zmanjšuje porabo goriva, ampak celo povečuje varnost med letenjem. Postopek temelji
na uporabi plazme, ki vpliva na prihranek
goriva pri izgorevanju. Kot zatrjuje sogovornik, bi ga lahko prihranili do 1 do 10 odstotkov, hkrati pa bi izpuste NOx zmanjšali tudi
za 20 odstotkov. In čeprav je izgorevanje s
pomočjo plazme že več kot tri desetletja
deležno pozornosti raziskovalcev, pa je
komercializacija te tehnologije – torej njen
prenos iz laboratorija na trg – še danes izziv.
Izziv, ki pa se ga je sedaj lotil ambiciozni
Felipe, ki računa, da bo izdelek lahko že v
petih letih prodajal tako letalskim družbam
kot letališčem in celo Nasi.
»Letalska industrija že dolgo išče podobne rešitve, a tako daleč, kot smo prišli
v FGC Plasma Solutions, ni še nihče,«
med drugim pravi in dodaja, da so patent
pravkar tudi prijavili. Kot nam je sicer zaupala direktorica Clean Energy Trusta
Amy Francetic, je prav to, da imajo zagonska podjetja že nekaj pokazati – denimo
konkretne rešitve in celo patente – pogosto
odločilno tudi pri odločitvi investitorjev,
ali nek produkt oz. zagonsko podjetje podpreti ali ne.
Na vprašanje, kakšni so njegovi cilji
potem, ko bo omenjeni produkt dokon čno razvil, pa 22-letni Felipe odgovarja,
da si želi svoje podjetje pripojiti v kakšno
večje letalsko podjetje, a še prej tudi
diplomirati.

čas je vse, kar imamo, pravijo v
najuspešnejšem energetskem zagonskem
podjetju v Zda
»Univerzalna lastnost plinov je, da se močno
koncentrirajo na površine. To izrabljamo tako,
da razvijamo materiale z veliko notranjo
površino. Eden od naših materialov ima
največjo doslej znano površino: če bi gram te
snovi razgrnili, bi z njim prekrili več kot eno
nogometno igrišče in pol. To našim materialom omogoča, da pline vpijajo kot goba
vodo, s tem pa odpravljajo potrebo po energijsko intenzivnem stiskanju.« To je idejna zasnova zagonskega podjetja NuMat Technologies, enega najuspešnejših na področju
tehnologij čiste energije v ZDA. Vodi ga
ambiciozni mladenič Benjamin Hernandez,
ki je Energetiki.NET zaupal, kaj najodločilneje
pripomore k uspehu, kakršen je zbrati sedem milijonov dolarjev, in katerim napakam
se na poti do tja lahko izognemo.
S čim se NuMat Technology pravzaprav
ukvarja? Podjetje trži materiale, ki bistveno
povečajo učinkovitost sistemov skladiščenja
plina, zaradi česar se lahko plini z visoko
kalorično vrednostjo shranjujejo pri nižjem
tlaku. Če pojasnimo podrobneje: »Plini v skoraj vsakem sektorju svetovnega gospodarstva
predstavljajo 500 milijard dolarjev vreden
vložek. A skladiščenje, ločevanje in transport
plina zahtevajo energijsko intenzivno stiska nje, za kar se v svetovnem merilu porabi skoraj 10 odstotkov energije. Pogoj, da je treba
plin stiskati, ovira našo sposobnost učinkovite
tvorbe za življenje potrebnih plinov in učinkovitega zajemanja škodljivih strupov,« je podjetje zapisalo na svoji spletni strani. Dodali so,
da je njihova rešitev ustvarjanje vrednosti na
Energetika.NET
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Zgoraj levo in desno: revija
Energetika.nEt v Chicagu in mestni
utrinek »kar tako«.

način, da korenito posežejo v to potrebo po
stiskanju plinov. »S tem odpremo pot izjemno dragoceni fleksibilnosti pri načrtovanju
in cenejši proizvodnji v zdravstvu, industriji
in energetiki.«
Po besedah ambicioznega mladeniča Bena
Hernandeza, ki je poklicno pot začel kot operativni vodja v globalnem skladu zasebnega
in tveganega kapitala z več kot 30 milijardami vloženega kapitala, jim ni treba vsakomur pojasnjevati, kaj dejansko počnejo, je
pa precejšen izziv pomen zapletene tehno logije pojasniti potencialnim vlagateljem v
kratki in jasni predstavitvi. Kljub vsemu se
zdi, da Hernandez pri tem delu nima težav,
saj je podjetje zbralo pet milijonov zasebnega kapitala in dva milijona dolarjev javnih
sredstev, ki jih ni treba vrniti. A zaradi pričakovanj zasebnih vlagateljev je NuMat vse eno dolžan ustvariti dodano vrednost za vsak
porabljeni dolar, pojasnjuje Hernandez.
»Veste, čas je vse, kar imamo, in še kako
pomembno je, da ga učinkovito izkoristimo,«
pravi Hernandez, ki se zdaj v celoti posveča
delu v podjetju in ne svojim osebnim kariernim ciljem. »Zelo vznemirljivo je sodelovati
pri tem zagonskem podjetju!« pravi in prizna,
da največji pritisk izvira iz tega, da kot

46

Energetika.NET

»Z eno uro vadbe lahko proizvedete toliko
energije, kolikor jo baterija pametnega
telefona potrebuje za eno uro delovanja,
baterija pametne ure pa za do 24 ur,«
so zapisali na spletni strani AMPY MOVE.
Cena naprave je 99 dolarjev.
zagonsko podjetje običajno nimaš dovolj
sredstev, da bi naredil vse, kar želiš, »z denarjem pa moraš ravnati zelo skrbno«.
Kot je bil uspešen pri prepričevanju velikih
vlagateljev in celo države, da so podprli njegovo podjetje, mu bo najverjetneje uspelo prepričati tudi ameriške voznike, naj nafto zamenjajo za plin.

razvijalci naprave aMPY MovE: ker
verjamemo v pametnejšo energijo!
»Za nami je nekaj razburljivih mesecev. Ko
AMPY MOVE dobiva svojo podobo, ekipa in
podjetje ves čas rasteta. Opravil sem intenzivni tečaj vodenja, razvil sem boljše razume vanje strank in nadobudnih podjetnikov. In
kar je najpomembneje, komaj čakamo, da
naši podporniki s Kickstarterja dobijo svoje
AMPY-je!« To je le eden od navdihujočih blo gov mladega podjetnika Tejasa Shastryja, ki je
skupaj z Alexom Smithom in Mikom Geierjem ustanovil Stryde Technologies, zagonsko podjetje, ki razvija polnilec AMPY One
Motion Charger.
Kot aktivni mladi moški, ki so se poleg v
laboratoriju pogosto zadrževali v bližnjem
fitnesu, so začeli razmišljati, kako bi z energijo, ki jo porabljajo med vadbo, rešili težavo s

svojimi mobilniki, katerih baterija se prehitro izprazni. »V fitnesu porabimo ogromno energije, ki bi bila pravzaprav lahko tudi
koristno uporabljena,« je Tejas pojasnil za
Energetiko.NET, ko smo ga vprašali po rojstvu ideje za AMPY.
Trije prijatelji so torej izdelali prvi prototip,
danes pa baterija 1600 mAh polnilca AMPY
MOVE lahko shrani dovolj energije za enkratno napolnitev baterije pametnega telefona.
»Z eno uro vadbe lahko proizvedete toliko
energije, kolikor jo baterija pametnega telefona potrebuje za eno uro delovanja, baterija
pametne ure pa za do 24 ur,« so zapisali na
spletni strani. Cena naprave je 99 dolarjev.
A ker verjamejo v pametnejšo energijo,
Tejas ter njegovi prijatelji in poslovni partnerji verjamejo tudi v uspeh na globalnem trgu.
Ne samo fitnesi in podjetja, ki bodo hotela
svoje zaposlene spodbuditi k aktivnejšemu
načinu življenja, posamezniki so tisti, ki jih
hočemo prepričati, da baterije niso nekaj
dolgočasnega, da so zanimive, še poudarja
mladi podjetnik in znanstvenik.

Podrobnejše prispevke o vseh treh
omenjenih zagonskih podjetjih preberite
na portalu Energetika.nEt!

Slovenska distribucija električne energije
mora biti lokalno organizirana

GIZ

ogLaSno SPoročiLo

distribucije električne energije je interesno združenje petih podjetij za distribucijo električne
energije (EDP), ki imajo stoletno tradicijo in so zaupanja vreden partner. V združenju usklajujemo skupne interese, ki jih
je veliko, in izmenjujemo dobre prakse. Temelj delovanja je
v iskanju soglasij. Sleherni izpad električne energije, kot npr.
ob lanskoletnem žledu, pokaže, da je elektrika najpomembnejši energent, brez katerega si sodobnega življenja ni moč
predstavljati. Skupna vizija je tako preprosta: zagotavljati
zanesljivo, varno in kakovostno oskrbo z električno energijo
slehernemu uporabniku distribucijskega omrežja. Zanesljivost in kakovost oskrbe je pogojena z investicijskimi vlaganji
v izgradnjo in razvoj omrežja z uporabo sodobnih tehnologij
in ne nazadnje s pregledno organiziranostjo področja distribucije električne energije. Slovenski elektroenergetski sistem pa mora ostati vsaj na ravni današnjega.
Za proizvodnjo elektrike moramo v prvi vrsti izkoristiti
hidropotencial, ki ga imamo. Tudi novo zastavljen Energetski
koncept Slovenije (EKS) stavi na hidropotencial in jedrsko energijo. Obnovljivi viri pa bodo s shranjevalniki deloma pripomogli k energetski neodvisnosti. Če želimo izpolniti cilj, da
bomo do leta 2055 dosegli 100-odstotno električno mobilnost
v osebnem in javnem prometu, je pred nami veliko razvojnih
izzivov, kljub temu, da je časa za dosego cilja še kar nekaj.
Del potrebne elektrike lahko nadomestimo z učinkovito in
varčno rabo. Vsekakor pa se je potrebno zavedati fizikalnih
lastnosti, da je za distribucijo večje količine električne energije
potrebno zgraditi nove distribucijske in prenosne vode.
Prisotni v vsakem gospodinjstvu
Lastnost distribucije električne energije je lokalna prisotnost.
Prisotni smo v vsakem gospodinjstvu, kjer uporabljajo elektriko. Pet podjetij je prepoznavnih vsako v svojem lokalnem
okolju. Zavedamo se dejstva, da s svojimi napravami gostujemo pri uporabnikih, ki so lastniki zemljišč. Združitev elektrodistribucijskih podjetij v eno bi tako povzročila zmedo pri
uporabnikih. V podjetjih za distribucijo električne energije je
zaposlenih več kot 3000 strokovnjakov. Reorganizacija bi
zagotovo vplivala na kakovost opravljanja storitev, saj bi del
časa porabili za prilagajanje novi organiziranosti. Trenutno
še nismo seznanjeni z dokumentom, analizo, ki bi strokovno
in argumentirano govorila v prid združitve; argumentov v
prid lokalne organiziranosti pa je mnogo! Torej prednosti
združevanja ne vidimo. Tudi evropska praksa pozitivno kaže
na raznolikost organiziranja distribucije električne energije.
Večinoma je ta lokalno organizirana. Pri vsem tem pa se je
treba zavedati, da SODO d.o.o. ni bil ustanovljen z namenom racionalizacije, ampak zaradi spleta formalnih okoliščin
in poenostavitve postopkov.
Eden od argumentov proti združevanju je tudi dejstvo,
da parametri zanesljivosti in neprekinjenosti oskrbe z
električno energijo (SAIDI, SAIFI …) presegajo predpisane
in se uvrščamo v zgornjo tretjino v primerjavi z EU, kakovost
napetosti ravno tako in tudi kazalniki komercialne kakovosti
dosegajo predpisano raven. Vse te parametre, kot tudi fak-

tor učinkovitosti, predpisuje in nadzira Agencija za energijo
RS za vsako EDP ločeno. Pet podjetij kljub vsemu posluje
različno in ustvarjajo različno prakso. Dobre prakse medsebojno izmenjujemo. Kljub togi regulaciji se v poslovanju tako
pokažejo razlike. Torej si medsebojno EDP tudi konkurirajo.

Pretok električne energije ni več enosmeren
Trenutni ključni izziv našega združenja je organiziranost
področja distribucije električne energije. Rešitev izziva je v
končni odločitvi resornega ministrstva. Dolgoročni izziv pa je
v zavedanju, da distribucijsko omrežje postaja sistem za
oddajo in prevzem. Pretok električne energije ni več enosmeren od vira do uporabnika. Številni t.i. razpršeni viri
spreminjajo pretok električne energije po distribucijskem
omrežju. Če se želimo izogniti nepotrebnim stroškom vlaganja v ojačitev distribucijskega omrežja, je pred nami izziv
upravljanja s porabo elektrike. Uporabniki distribucijskega
omrežja bodo porabo uravnavali le ob dejstvu, da v zameno
za prilagajanje odjema privarčujejo. Za prilagajanje odjema
pa je potrebno namestiti sistemske števce električne energije s komunikacijo in poskrbeti za dinamično tarifiranje, ki ga
ponudimo uporabniku. Seveda se s tem spreminja tudi
obratovanje distribucijskega sistema, in sicer vodenje napetostnega profila (parametri), pretoki jalove energije, povratni
pretoki moči, izmenjava podatkov DSO–SO, ukrepi za zagotovitev stabilnosti obratovanja itd. Na vse to je opozoril tudi
prof. dr. Ferdinand Gubina na prvi strateški konferenci
elektrodistribucije Slovenije.
Čim prej moramo sprejeti EKS
Glavni izziv celotnega elektroenergetskega sistema je v
sprejetju Energetskega koncepta Slovenije (EKS). Ta nakazuje, da bo delež uporabe električne energije v celotni porabi
energije znatno zrasel. Od tega dokumenta si upravičeno
veliko obetamo, zato ga je treba zapisati realno in z veliko
mero odgovornosti. Naše združenje bo aktivno sodelovalo
pri nastajanju. Zadnji Nacionalni energetski program je
doživel nezavidljivo realizacijo. EKS-u sledi DREN, ki bo veliko bolj operativen. Izrazili bomo razvojne potrebe distribucije električne energije. Opozoriti je potrebno tudi na dejstvo,
da kljub načrtovanemu 50-odstotnemu povečanju porabe
električne energije v naslednjih 40 letih EKS ne predvideva
povečanja zbrane omrežnine, temveč sorazmerno znižanje
na enoto energije. Vsekakor ne bo mogoče po obstoječem
omrežju distribuirati 50-odstotkov več energije, povečati njegovo robustnost zaradi vedno hujših naravnih ujm in še
zgraditi pametna omrežja.
GIZ- distribucije električne energije
Slovenska 58, Ljubljana
T: +386 (0)1 230 48 49
G: +386 (0)41 351 469
F: +386 (0)1 230 48 65
E: info@giz-dee.si
Energetika.NET
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aberdeen:
450 tisoč
delovnih mest
na račun naftne
industrije
Besedilo in fotografije:
Mateja Kegel Kozlevčar

aberdeen, tretje največje škotsko mesto,
ki se ponaša s skoraj 225 tisoč prebivalci,
prestavlja meje. ne le, da je njihova
brezposelnost le dvoodstotna (sicer
ima Škotska manj kot šestodstotno
brezposelnost), aberdeen se ponaša tudi
z drugo najvišjo povprečno plačo v veliki
Britaniji. vse to pa občini omogoča, da
lahko razmišlja tudi o konkretnejših ciljih
in se sooča z izzivi, s kakršnimi bi se
morale vse občine. do leta 2020 bodo
namreč zmanjšali izpuste toplogrednih
plinov za 42 odstotkov (v primerjavi z
letom 2008). nemogoče? Za energetsko
mesto, kot je aberdeen, ne. Z načrtnim
uvajanjem obnovljivih virov energije
so pričeli že v letu 1997.
se od odkritja nafte in zemeljskega plina v severnem morju v
šestdesetih letih Aberdeen predstavlja naftno prestolnico Evrope,
kot radi poudarijo. Naftna industrija prinaša 450 tisoč delovnih mest ljudem po
vsem Združenem kraljestvu. Vendar pa
kljub temu ne »spijo«, pač pa iščejo nači ne, kako od tradicionalnih fosilnih energentov zastaviti preiti k zeleni energiji in
predvsem trajnostni prihodnosti.
V Aberdeenu energetski sektor že deset letja predstavlja osrednje gospodarsko gonilo razvoja. »Trajnostni razvoj je pomemben za naše mesto,« pravi predstavnik mesta, lord provost George Adams. »Aber deen je strateško mesto na obali severnega
morja in drugo najpomembnejše mesto
20. stoletja, ko govorimo o evropski nafti
in zemeljskem plinu. Vendar pa se zavedamo tudi pomembnosti iskanja novih, trajnostnih rešitev,« pravi Adams. Zavedajo
se tudi, da njihovi načrti zahtevajo odzive
nacionalnih politik. »V Aberdeenu smo

V
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prilagodljivi in sposobni sprejemati zahte ve po prilagajanju podnebnim spremembam. S tem namenom izvajamo tudi projekte, ki so usmerjeni v razpršenost energetskih virov, kot to narekujeta država in
EU,« pravi Adams. »Do leta 2020 je naš
cilj postati svetovna energetska prestolnica, osredotočena na obnovljivo in trajnostno energijo, ki bo ljudem omogočala visoko
kakovost življenja.«
Trajnostni energetski projekti v Aber deenu vključujejo tudi širitev omrežja
daljinskega ogrevanja. Prav v ta namen je
Aberdeen od škotske vlade lani že prejel
milijon evrov nepovratnih sredstev. Se pa
trajnostno razvijajo tudi na področju prometa. Ena ključnih tovrstnih rešitev so
mestni avtobusi na vodik – projekt, za katerega so sredstva pridobili tako od EU kot
tudi od britanske in škotske vlade, k njemu
pa so pristopili tudi zasebni vlagatelji. Pro-

V Veliki Britaniji imajo lokalne skupnosti v lasti manj kot odstotek
objektov, ki prinašajo energijo
iz obnovljivih virov energije. Na
drugi strani se Nemčija ponaša s
kar 50-odstotnim zasebnim lastništvom pri pridobivanju energije
iz obnovljivih virov. A Škotov to
ne ustavi. Od leta 2003 do danes
so prek različnih mehanizmov
spodbujali in na ta račun vzpo stavili 800 projektov, ki spodbujajo vstop lokalnih skupnosti v
energetsko lastništvo.
Predvidevajo, da bi do leta 2020
lokalne skupnosti v energetskem
sektorju lahko imele v lasti 500
MWh proizvedene energije.

Aberdeen danes predstavlja
energetski kapital tako Velike
Britanije kot Evrope. Vse to kot
posledica raziskovanja nafte v
severnem morju. Aberdeen je
tudi domače mesto velikih
igralcev, kot sta Shell in BP.

jekt danes že nakazuje novo energetsko
usmeritev Aberdeena v vodikovo gospodarstvo. Letos že 10 njegovih avtobusov
poganjajo vodikove gorivne celice, njihova
vodikova postaja pa je prva tovrstna na
Škotskem, saj predstavlja tudi proizvodnjo
vodika s pomočjo elektrolize. »Ta način
dela odpira nove poti za inovativne projekte na področju vodikove tehnologije ter
spodbuja uporabo vodika za komercialne
namene,« pravijo.
V mestu delujejo v smeri zmanjševanja
energetske revščine, tako se trudijo zagotavljati cenovno dostopno dobavo energije
za ogrevanje, s čimer so že dosegli zmanjševanje stroškov gospodinjstva od 20 pa
vse do 50 odstotkov. Ustanovili pa so tudi
energetsko podjetje, ki skrbi za družbeno
odgovoren razvoj daljinske energetike v
občini tudi skozi t.i. sklad daljinskega
ogrevanja s katerim bodo financirali nadaljnje projekte. Eden izmed ključnih projektov je številne SPTE enote po mestu
povezati v eno centralo, ki bo pokrivala
celotno mesto.
Jasni pa so tudi ključni energetski cilji,
ki gredo predvsem v smeri raziskovanja
novih možnosti in tehnologij na področju
geotermalnega potenciala, toplotnih črpalk,
vodikovih gorivnih celic, solarne energije
in vetra. Kot pravijo, so vedno odprti za
nove priložnosti čiste energije.
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Zgoraj levo in desno: v aberdeenu imajo čudovite
stavbe, ki mestu dajejo zgodovinski pridih, a ga
hkrati postavljajo pred izziv, kako jih prilagoditi
zahtevam današnjih energetskih standardov.
kamen je težko ogreti, se strinjajo domačini, ki
poskušajo smernice sodobne energetske prenove
stavb vključiti v kulturno dediščino starega mesta.

Foto: Aberdeen City Council

desno: dokaz, da lahko lokalne skupnosti
veliko naredijo same, je tudi zasebna vetrnica,
ki so jo postavili prebivalci dveh vasi – udny
greena in Pitmeddna. gre za lokalno skupnost,
ki šteje le 2500 prebivalcev. to je prva škotska
skupnost, ki je zgradila, financirala, upravlja in
ima v lasti vetrno turbino. od začetka delovanja
pa do danes je vetrnica prinesla že več kot
120 tisoč funtov prihodkov, ki jih lokalna
skupnost vlaga v družbene aktivnosti.

»Aberdeen je
strateško mesto
na obali severnega
morja in drugo
najpomembnejše
mesto 20. stoletja,
ko govorimo o
evropski nafti in
zemeljskem plinu.«

Levo: avtobuse, ki jih poganjajo vodikove
gorivne celice, so na ceste prvič spustili marca
letos. Projekt bo pripomogel k hitrejšemu
razvoju vodikove infrastrukture, so prepričani
v mestu. »S tem smo odprli prosto pot razvoju
novih inovativnih vodikovih tehnologij in projektov, ki bodo spodbudili koriščenje vodika
kot goriva in hkrati ponujali zelene prometne
rešitve,« pravijo v mestnem svetu aberdeena.
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Ilustracija: Roman Peklaj

Modri SvEt

»Poletna šola
marketinga
v energetiki
poskuša izvabiti
iz nas skrite
potenciale in
jih uresničiti
na trgu.«

Modri svet Energetike.nEt mladim
odpira vrata v svet energetike
Vanja Žižmond, foto: arhiv Energetike.NET
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Modri SvEt

uspešno zaključena poletna marketinška
šola Energetika.nEt, ki je sredi junija
potekala v sklopu programa Modri svet,
je mlade obogatila z novimi znanji,
predvsem pa prvimi izkušnjami, ki jim
bodo pomagale pri kariernem razvoju.
v sklopu poletne šole so mladi spoznali
različne predstavnike, delujoče na področju marketinga, iz energetske sfere
in dobili prvo pravo priložnost, da se z
reševanjem dejanskih izzivov izkažejo
pred potencialnimi delodajalci, kot so
družbe ELES, Petrol, Energetika Ljubljana,
Plinovodi, Energija plus in drugi.

ri dni trajajoča poletna šola marketinga programa Modri svet, ki je
sredi junija potekala v stimulativ nem in kreativnem okolju ABC pospeševalnika v ljubljanskem BTC-ju, je
mlade potisnila v ospredje, kjer so dobili
priložnost, da prevzamejo aktivno vlogo pri
soustvarjanju marketinških strategij različnih podjetji iz sveta energetike, hkrati pa
pokažejo morebitnim delodajalcem potencial, ki ga skrivajo v sebi.
Poletna šola, ki jo Energetika.NET uspešno organizira že drugo leto zapored, je
tokrat povezala mlade iz različnih področij.
Udeleženka nataša gočen tako priznava,
da je bilo do tega trenutka njeno znanje s
področja energetike omejeno na »switch
on« in »switch off«, ter da marketinga nikdar ni povezovala z energetiko. Pravi, da se

T

ji je na poletni šoli zgodil »preklop«, obenem
pa se veseli novih pridobljenih znanj: »Na
jutranjem uvodnem predavanju sem se nekajkrat borila z rdečico saj se mi je zdelo, da bi odgovore na določena vprašanja vsekakor morala
poznati. Zdaj jih poznam in za to se moram
zahvaliti predavateljem, ki so nam prvi dan
skozi cel dan predajali svoje znanje in izkušnje
s področja energetike ter marketinga.« Nav dušena je tudi nad praktičnimi znanji, ki
jih je osvojila tekom tridnevnega intenzivnega programa: »Predvsem pa mi je v
veselje to, da so nas v poletni šoli izzvali s
praktičnimi primeri. Tako smo dobili priložnost, da se preizkusimo v postavljanju »marketinških« vodov in tako v gospodinjstva kot tudi gospodarske objekte uspešno distribuirati
marketinška sporočila.«
tjaša Šuligoj, udeleženka marketinške
poletne šole Energetike.NET, dodatno ugotavlja, da je lahko tudi svet energetike zelo
zanimiv: »Premišljen odnos do energetike je
dolgoročna in pomembna tematika, ki jo program Modri svet Energetike.NET na zanimiv
način približuje mladim. Poletna šola marketinga v energetiki poskuša izvabiti iz nas skrite
potenciale in jih uresničiti na trgu. Mladi se ob
tem (na)učimo marsikaj novega in zanimivega, spoznavamo nove ljudi, iščemo nove
priložnosti.«
Mateja kegel kozlevčar, vodja programa
Modri svet pri Energetiki.NET, v programu vidi še veliko potenciala za razvoj v pri-

hodnosti: »Mladi so nam že drugi leto dokazali, da je bila naša odločitev, da Modri svet iz
Energetskih kariernih srečanj, ki smo jih pričeli izvajati konec leta 2013, nadgradimo v poletne šole, prava. Že v lanskem letu je praktično polovica mladih udeležencev poletne šole
v zelo kratkem času prišla do zaposlitve, večina v energetiki. Tudi letošnji udeleženci so pokazali izreden potencial in verjamemo, da
bo njihova karierna pot po novo pridobljenem
znanju zagotovo lažja. Nam pa tovrstni
uspešno zaključeni projekti dajejo energijo in
predvsem nove ideje za razvoj programa
Modri svet, za katerega pričakujemo, da bo v
nekaj letih postal vodilni energetski karierni
inkubator v Sloveniji.«
V sklopu poletne šole so vsi udeleženci
pripravili in uspešno zagovarjali idejno
marketinško zasnovo projektov, ki so jih
tokrat podala različna podjetja, poleg projektov Energetike.NET, so reševali tudi
marketinške izzive Mestne občine Ljubljana – Zelene prestolnice leta 2016, Energetike Ljubljana in Energy escape room.
»Med vsemi mladimi udeleženci poletnih
šol bomo na koncu izbrali nekoga, ki bo
opravljal plačano prakso v podjetju Energetika.NET. Že v sklopu poletne šole pa so
mladi pridobivali pomembne informacije o
priložnostih zaposlovanja v energetiki in
širše in se, nekateri med njimi, že uspešno
dogovarjajo za sodelovanja s potencialnimi
delodajalci,« je še dodala Mateja Kegel
Kozlevčar.

Energetika.NET

51
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Za pametno prihodnost so
potrebni energični ljudje!
Alenka Žumbar Klopčič, direktorica in glavna urednica Energetike.NET

a to še kako drži, sem se imela pri ložnost prepričati v Chicagu – prestolnici tehnološko-poslovnega razcveta ameriškega srednjega zahoda, kjer
današnja atmosfera kar prekipeva od poslovnih priložnosti, predvsem v segmentu
start-up podjetij, ob tem pa so eno najbolj
razburljivih področij prav čiste energetske
tehnologije, ki naj bi soustvarile t. i. pametno prihodnost z manj izpusti.
S pomočjo organizacije Clean Energy
Trust, ki sicer velja za največji pospeševalnik investicij v čiste energetske tehnologije na ameriškem srednjem zahodu in pri
kateri sem preživela ves maj, sem spoznala, kako uspešno se lahko mladi znanstveniki prelevijo v iskrive podjetnike in
kako dobro jim gre – to moram posebej
poudariti – prodaja. In to ne zgolj idej, za
razvoj katerih morajo običajno prepričati
investitorje, ampak tudi njihovega končnega produkta, da lahko njihovo podjetje prerase fazo start-upa.
Energija, ki jih pri tem preveva, je resnično neverjetna in, kar je sploh fantastično, nalezljiva! Mladi ameriški upi so
sposobni skoraj hipoma z dobro idejo ali
projektom navdušiti tudi izkušene »kilometraše«, ki običajno sedijo na drugi – investitorski – strani mize, energija pa se
potem nezadržno razleze vse do političnih
vrhov. Osebno sem jo lahko zaznala pri
namestniku chicaškega župana, ki se je ude-
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ležil dogodka z naslovom Cleantech Innovation Bridge (v prevodu: Inovacijski most
za čiste tehnologije) organizacije Clean Energy Trust sredi maja, izvedela pa sem, da
podobna naravnanost preveva tudi samega župana pa tudi guvernerja zvezne
države Illinois.
In če vse to povežem s Slovenijo, lahko
rečem, da verjamem in vem, da smo
»proizvodnje« tovrstne energije sposobni
tudi pri nas, le konkretna usmeritev v
skupni cilj je potrebna. Tako kot so v Chicagu začrtali svojo pot v podporo start-upom, ki razvijajo tehnologije prihodnosti,
bi lahko tudi v »mali Sloveniji« (mimogrede, samo Chicago ima skoraj dvakrat
toliko prebivalcev kot naša država) strnili
vrste in se končno odločili, kam želimo
priti. Tako pa en minister sprejme neko
odločitev, pa jo njegov naslednik takoj
zavrže, ker pač ni njegova, vsaka nova
vlada je manj načelna od prejšnje, en
župan je bolj oportunističen kot drugi in še
bi lahko naštevali.
Zato je še toliko pomembneje, da imamo tudi v Sloveniji energične ljudi. Mlade
in neobremenjene posameznike, ki so že
začeli vztrajno stopati v smeri svojih želja. Ne le z neformalnim izobraževanjem
in spoznavanjem potencialnih zaposlovalcev, kar jim omogoča tudi Energetika.NET s svojim programom Modri svet
za mlade, ampak tudi s pogumnim ure-

sničevanjem svojih podjetniških idej v
okviru prvega start-up pospeševalnika pri
nas – pospeševalnika ABC, kjer sem tudi
sama ponosna mentorica.
Takšnih energičnih ljudi se je treba
okleniti in jim čim bolj pomagati. Le tako
bomo stopili v zares pametno družbo prihodnosti. Mimogrede, ste vedeli, da so
ABC-jevi prvi start-upi razvijali ideje in
podjeme prav na temo pametnih mest?

Mladi ameriški upi
so sposobni skoraj
hipoma z dobro idejo
ali projektom navdušiti
tudi izkušene »kilometraše«, ki običajno
sedijo na drugi – investitorski – strani
mize, energija pa
se potem nezadržno
razleze vse do
političnih vrhov.
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