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Na dan, ko pišem ta uvodnik, se končuje javna razprava o novem
Energetskem konceptu Slovenije (EKS). Ta naj bi po zagotovilih prvega moža Direktorata za energijo (intervju z njim preberite na strani
27) usmerjal slovensko energetiko naslednjih 20, okvirno pa 40 let.
Danijel Levičar pravi, da se morajo vsi deležniki poenotiti glede vizije in ciljev, od konkretnih projektov pa se distancira. Rešitve na
njegovem direktoratu iščejo tudi za nadaljnje spodbujanje obnovljivih virov energije (OVE), sicer pa sam vidi prihodnost v kombinaciji
OVE z jedrsko energijo.
Pomemben del naše (energetske) prihodnosti bo tudi učinkovita
raba energije (URE) — da gresta akcijski načrt za OVE in akcijski načrt
za URE z roko v roki, pravi tudi Levičar — ki pa je nujna v vseh segmentih družbe, torej tako v podjetjih in industrijah kot v javnem sektorju, stavbah in ne nazadnje pri posameznikih. Zato smo za to, prvo
posebno izdajo naše revije En.management 015 preverili, kako gre na
tem področju nekaterim družbam, ki bodo svoje primere dobre (že
kar inspirativne!) prakse predstavile na prihajajočem srečanju energetskih menedžerjev En.management 015 v sredo, 14. oktobra, v
ljubljanski Kristalni palači. Na dogodku se nam bo aktivno pridružil
tudi Danijel Levičar.
Za razmišljanje o pomenu energetskega menedžmenta smo poprosili tudi Ivano Kacafuro, prvo žensko, ki je dobila nagrado energetski menedžer leta 2015 v kategoriji malih podjetij, za vas pa smo
pripravili tudi nekoliko širši pregled stanja v (elektro)energetiki,
podan skozi oči dveh vodilnih domačih energetikov, prvega moža sistemskega operaterja prenosnega omrežja Aleksandra Mervarja (stran
30) in direktorja GEN energije Martina Novšaka (stran 35).
Kajti tudi še tako ozka energetska tema, kot je energetski menedžment, ki se ukvarja z upravljanjem energije v podjetjih, je dejansko stvar celotne energetike. Če bomo razumeli to, bomo razumeli
tudi nujnost energetskega menedžmenta, in če bomo doumeli
njegovo pomembnost, bomo sčasoma zares dojeli celovitost energetike. Ker je energetika resnično stvar vseh nas, kot so to poudarjali
tudi snovalci EKS ob pozivanju k razpravi o tem strateškem dokumentu. Kaj je (podaljšana) razprava dejansko prispevala k prihodnosti naše energetike, pa bomo še videli.
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UČINKOVITA RABA ENERGIJE

Energetsko najbolj potratna
je proizvodnja kovin
Ana V. Vršnak, Simona Drevenšek, Andreja Šalamun

Siemensova raziskava je pokkazala, da so podjetja, ki so uspešnejša, veliko bolj odprta za naložbe v energetsko učinkovitost. V
EU se je energetska učinkovitost (URE) v obdobju med letoma
2005 in 2012 povečala, in sicer za 14 odstotkov v industriji, za pet
odstotkov v prometu in za štiri odstotke v gospodinjstvih. V obdobju med letoma 1990 in 2009 se je energetska učinkovitost v industrijskem sektorju izboljšala za 30 odstotkov ob povprečni letni stopnji 1,8 odstotka, kaže Siemensova raziskava. Najvišjo rast
energetske učinkovitosti so zabeležili v kemični industriji, kjer so
rabo energije zmanjšali za 54 odstotkov, sledita ji mehanizacija
(40-odstotno zmanjšanje rabe energije) in jeklarska industrija, ki

je porabo energije na evropski ravni zmanjšala za 26 odstotkov.
Pri vlaganju v URE obstajajo nekateri izzivi. Podjetja raje kot v
nove vlagajo v preizkušene, konvencionalne in zanesljivejše tehnologije, je pokazala raziskava. Največja ovira za slovensko industrijo so dolge povračilne dobe in prekinitve proizvodnje, v manjši meri pa še pomanjkanje časa in kadrov. Do težav lahko prihaja tudi, kadar sredstva so na voljo, in sicer večinoma zaradi zapletene birokracije, razpisnih dokumentacij in podobnega.
Podjetja so prepričana, da bi morala država znižati nekatere davke in najti način za nagrajevanje podjetij, ki so energetsko učinkovita, finančno spodbujati tiste, ki na področju URE že ukrepajo,
ter na državni ravni ustanoviti sklad, s katerim bi podjetja finančno
stimulirala.
Tretji sklop ovir na poti k večji energetski učinkovitosti pa predstavljajo banke, ki še niso odkrile priložnosti ali trga za financiranje
projektov na področju URE. »Investitorji bankam niso mogli pojasniti, da je vlaganje v URE učinkovito,« je dejala Janja Božič Marolt,
prva dama Mediane, ki je raziskavo vodila. »Projekt, vreden pet milijonov evrov, je ogromna investicija, in banke bi to morale upoštevati
in ga financirati,« je poudarila Medeja Lončar, direktorica podjetja
Siemens Slovenija in vodja Siemensove divizije Industrija za regijo
Adriatic. Nekaj sredstev pa je vendarle na voljo; Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) namreč projektom običajno namenja med pet
in 50 milijonov evrov.

Ilustracija: Roman Peklaj

V Sloveniji je energetsko najbolj potratna industrijska panoga
proizvodnja kovin, kažejo podatki Agencije RS za okolje (ARSO).
Raziskava »Monitor trendov energetske učinkovitosti«, ki jo je
naročil Siemens in jo nedavno predstavil na konferenci Industry
SPEED v Opatiji na Hrvaškem, pa je pokazala, da bi lahko
z danes dostopnimi tehnologijami slovenska industrija
v energetsko intenzivnih panogah prihranila od 13 do 29
odstotkov energije. Največji potencial za prihranke – 13,9
odstotka – imajo tehnologije za proizvodnjo toplote znotraj
posameznih industrijskih obratov, motorji in pogoni, kjer bi
z nadomeščanjem obstoječe opreme z najboljšo razpoložljivo
tehnologijo lahko prihranili 6,6 odstotka energije.
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Med velikimi porabniki tudi papirničarji
Po podatkih ARSO se v industriji v Sloveniji največ energije porabi pri proizvodnji
kovin, ki jo lahko razdelimo na proizvodnjo
jekla in proizvodnjo neželeznih kovin (vsaka
porabi približno polovico). Leta 2012 je delež
v celotni rabi energije v industriji znašal 25
odstotkov. Po rabi energije leta 2012 sledita
proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov (cement, apno in podobno) in papirna
industrija, vsaka s 14-odstotnim deležem v
skupni rabi energije v industriji. Po 12-odstotni delež v rabi energije v industriji imata
po podatkih ARSO še kemična industrija in
proizvodnja strojev in naprav. Vse te panoge
so leta 2012 skupaj predstavljale 77 odstotkov
rabe energije v industriji. Druge panoge so živilska industrija, tekstilna industrija, proizvodnja prevoznih sredstev, lesna industrija,
ostala industrija, pridobivanje rud in kamnin
ter gradbeništvo.
Kot trdijo na ARSO, se je učinkovitost rabe
energije v industriji v obdobju med letoma
2008 in 2012 izboljšala, kar pomeni, da se je
raba energije na enoto industrijske proizvodnje zmanjšala. Vendar je bil trend zelo razgiban. »Leta 2009 se je učinkovitost zmanjšala, kar lahko pripišemo gospodarski krizi,
ki je povzročila upad industrijske proizvodnje. Proizvodne naprave imajo namreč pri
polni obremenitvi boljše izkoristke. Od leta
2009 naprej se zaradi počasnega gospodarskega okrevanja in s tem naraščanja industrijske proizvodnje, strukturnih sprememb
ter izboljšanja učinkovitosti procesov učinkovitost zopet povečuje,« pojasnjujejo na
ARSO in dodajajo, da je bila intenzivnost rabe energije v industriji leta 2012 za štiri odstotke nižja kot leta 2008.
»Izboljšanje energetske učinkovitosti v industriji je v njenem interesu, saj se s tem povečuje njena konkurenčnost na svetovnem
trgu,« poudarjajo na ARSO. »Hkrati jo k temu spodbujajo tudi ukrepi države, ki pa so v
tem sektorju zelo omejeni. Najobsežnejši inštrument je trgovanje z emisijami toplogrednih plinov (EU-ETS), ki neposredno vpliva na emisije toplogrednih plinov. Podoben
učinek ima tudi okoljska dajatev na emisije
CO2, ki vpliva na tiste, ki niso vključeni v EU-
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ETS. Spodbude za proizvodnjo električne
energije in toplote predstavljajo pomemben
ukrep za izboljšanje učinkovitosti rabe energije. Spodbujajo se tudi energetski pregledi,
ki bodo postali obvezni za večja podjetja,
okrepiti pa bi bilo potrebno sistem spodbud
tudi za ostale ukrepe v industriji,« pravijo.
Kaj pa se dogaja v praksi?

Julon: V nekaj letih prepolovili specifično
rabo energije
Da so prihranki mogoči in da se naložbe v
URE tudi izplačajo, dokazujejo številna
slovenska podjetja. Nazadnje je Energetika. NET obiskala ljubljansko podružnico
Julona, kjer so s pametnimi pristopi specifično rabo energije v nekaj letih prepolovili.
In to čeprav je Julon s svojo proizvodnjo konstantni porabnik električne energije oziroma je porabo v zadnjih treh letih zaradi širitve proizvodnje celo nekoliko povečal (z 90
na 100 GWh). Kot največji porabnik na ljubljanskem območju sicer zelo pozorno
spremlja cene električne energije, ki jo je zato, ker je zelo nizka, zakupil do leta 2017. K izboljšanju razmer na področju ravnanja z
energijo v družbi pa je nedvomno pripomogla tudi uvedba energetskega menedžerja. V
preteklih petih letih so tako zamenjali večje
naprave — recimo hladilne in zračne kompresorje — z novejšimi z boljšim izkoristkom.
Postopoma zamenjujejo tudi razsvetljavo, in

sicer so navadno razsvetljavo zamenjali za
pametno tam, kjer so tudi uvedli druge investicije, recimo pri robotu za embaliranje.
Kot omenjeno, energetski menedžer pozorno spremlja porabo in cene električne
energije. In če v Julonu za elektriko odštejejo več kot osem milijonov evrov, je treba k temu prišteti še dodatne štiri milijone za paro
ter 1,3 milijona evrov za zemeljski plin, kar
ima energetski menedžer prav tako pod
drobnogledom. Posebej naj omenimo še problematiko odpadkov. Ker sami predelujejo
odpadni material, poliamidna vlakna, so ločevanju odpadkov namenili posebno pozornost. Količino odpadkov, ki je leta 2010 znašala 55 ton, so uspeli prepoloviti na 25 ton v
lanskem letu. Reportažo iz Julona preberite
na strani 24.

Steklarna Hrastnik: Nekatere naložbe so
se povrnile v nekaj mesecih
Energetika.NET je letos obiskala tudi energetsko intenzivno Steklarno Hrastnik. Steklarna Hrastnik je od leta 2011, ko je podjetje
Enekom pri njej opravilo energetski pregled,
za posodobitev proizvodnje odštela skupaj
27 milijonov evrov, pri čemer so bili številni
ukrepi okoljsko-energetske narave. »Veliko
energije posvečamo učinkoviti rabi in varčevanju, nekatere investicije so se povrnile v nekaj mesecih,« nam je ob obisku zaupal mag.
Roman Tušek, vodja energetike v podjetju.
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Simona Lesar, ki je v podjetju odgovorna za
varstvo okolja, je dejala, da znašajo stroški
družbe, ki jih namenijo za energente, kar 20
odstotkov vseh stroškov. Približno dve tretjini odpadeta na zemeljski plin, drugo pa na
električno energijo, kisik, utekočinjeni naftni
plin in tudi vodo. Po opravljenem energetskem pregledu so k predlogom dodali še svoje ideje in med drugim leta 2013 pri naložbi v
enoto Vitrum (v njej izdelujejo namizno steklo) že bistveno zmanjšali vplive na okolje,
nato pa leta 2014 pri naložbi v novo enoto
Special (v njej proizvajajo stekleno embalažo)
z izbiro najsodobnejše dosegljive tehnologije bistveno znižali rabo energije in vode.
V Vitrumu so novo, tehnološko napredno
talilno peč — peč G — za steklo z večjo zmogljivostjo in bistveno boljšo energetsko učinkovitostjo pri taljenju stekla zagnali na začetku leta 2013 in specifično rabo električne
energije za proizvodnjo stisnjenega zraka
znižali za 15 odstotkov. Lani novembra pa so
z naložbo v Specialu, vredno 8,6 milijona
evrov, zmogljivosti povečali za četrtino, pri
čemer se je raba energije povečala samo za
sedem odstotkov. To pomeni, da so specifično rabo energije za taljenje zmanjšali za 16
odstotkov, celotno rabo energije — preračunano na kilogram staljenega stekla — pa za 14
odstotkov. A to je le del vseh ukrepov, ki so
se jih lotili v Steklarni Hrastnik, več preberite v posebni reportaži na portalu Energetika.NET. A to je le del vseh ukrepov, ki so se
jih lotili v Steklarni Hrastnik, več preberite
v posebni reportaži na strani 21.

Papirnica Vevče: Vse naložbe morajo
zagotavljati prihranek pri energiji
»Vsak kubični meter plina in vsaka kilovatna ura električne energije, ki je ne kupimo,
pomeni prihranek,« pravi Boštjan Smrekar,
vodja tehnike v Papirnici Vevče. Zato si že od
začetkov poslovanja papirnice prizadevajo
zmanjševati specifično porabo energentov in
posledično znižati stroške zanje. Odpadno
toploto izkoriščajo preko toplotnih izmenjevalcev, vsako leto tudi vlagajo v izboljšave v
okviru rednega vzdrževanja, vse naložbe pa
morajo zagotavljati prihranek pri energiji ne
glede na to, kakšne narave so (tehnologija,
zamenjava obstoječih sklopov ipd.).
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.

Skupina Slovenska industrija jekla (SIJ):
S toploto dimnih plinov pripravljajo paro
SIJ porabi največ zemeljskega plina v Sloveniji, okoli desetino. 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 tudi v tej družbi pojavljajo številne
možnosti za večjo uporabo odpadne toplote,
tudi za daljinsko ogrevanje mest ali večjih
naselij.
V Acroniju 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
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 bodisi 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.

Talum: Za energijo letos 85 milijonov
evrov
Strošek električne energije v Talumu znaša več kot 70 milijonov evrov in predstavlja
več kot 45 odstotkov v skupnih stroških
proizvodnje aluminija, medtem ko tovrstni
strošek pri njihovih evropskih tekmecih
predstavlja okoli 24 odstotkov, strošek za
plin pa znaša še dodatnih 10 milijonov
evrov.
V zadnji petih letih je Talum plačal 26,5
milijona evrov prispevka za obnovljive vire
(OVE) in soproizvodnjo toplote in elektrike
(SPTE), kar pomeni v povprečju več kot pet
milijonov evrov na leto. »Ta prispevek se je
enormno povečal v letu 2013, ko je znašal 8,4
milijona evrov. Letos dodatno plačujemo še

naprava za ogrevanje
elektromotorni pogon
naprave na komprimiran zrak
toplotni procesi

Priložnosti za prihranke v Sloveniji
Vir: Mediana, IJS

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, tj. po porabi energije
na tono proizvedenega aluminija, se uvrščamo na drugo mesto na svetu,« je povedal
predsednik uprave Taluma Marko Drobnič.
Tovrstnih prispevkov njihovi tekmeci nimajo.
Kljub vrtoglavim stroškom energije — za
vse energente bodo skupaj letos odšteli skoraj 85 milijonov evrov — so 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. 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. »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 Drobnič.
n
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Ko energetika poveže javno z zasebnim

Alenka Žumbar Klopčič, foto: arhiv KSSENA

Uvodni sestanek konzorcija
EnPC-INTRANS v Stuttgartu

»Na Energetski agenciji za Savinjsko, Šaleško in Koroško — KSSENA se šest zaposlenih pretežno ukvarja z
energetskim menedžmentom za lokalne skupnosti,«
smo zapisali novembra 2009 v uvodnem delu intervjuja z direktorjem te lokalne energetske agencije Boštjanom Krajncem. Danes, šest let pozneje in sedem let,
odkar je sam sedel na direktorski stolček agencije, smo
imeli s Krajncem za obdelati veliko več tem kot tedaj.
Dobrodošli na energetskem sprehodu skozi najbolj
zanimive projekte agencije KSSENA.

Najvišji prioriteti: energetsko pogodbeništvo in
biomasni centri
Trenutno ima energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško deset zaposlenih, ki so poleg ostalih
dejavnosti polno zasedeni na petih aktualnih evropskih projektih, za deset sveže prijavljenih pa še čakajo
rezultate. Njihov najaktualnejši projekt je projekt
EnPC-INTRANS, pri katerem gre za izboljšanje procesov na področju energetskega pogodbeništva, kot
partnerji iz Slovenije pa naj bi prispevali k prenosu
dobrih praks iz zahodne v jugovzhodno Evropo. Pri
tem so že, kot nam je zaupal Boštjan Krajnc, vzpostavili stike s slovenskimi ponudniki storitev energetskega pogodbeništva, podjetji GGE, Petrol (prej Eltec
Petrol), GEN-I ESCO in Energen. Na projektu sodelu-
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je deset organizacij iz devetih držav z različnimi stopnjami razvoja trga za energetsko pogodbeništvo.
Glavni namen projekta je okrepitev kapacitet za izkoriščanje inovativnih modelov za financiranje naložb v energetsko učinkovitost v javnem sektorju na lokalnem in regionalnem nivoju. V prvi vrsti bo to uresničeno z ovrednotenjem specifičnih zakonodajnih
okvirov, potencialov za financiranje, stopnje ozaveščenosti ter obstoječih veščin relevantnih deležnikov
na lokalnem nivoju, skratka z ovrednotenjem vseh
prednosti in pomanjkljivosti, ki vplivajo na implementacijo projektov energetske učinkovitosti z uporabo tovrstnih poslovnih modelov. Na osnovi pridobljenih podatkov se bodo projektne aktivnosti osredotočile na izobraževanje relevantnih deležnikov na
lokalnem nivoju, ki bodo pridobljeno znanje uporabili
za povečevanje energetske učinkovitosti v stavbah v
svojem okolju, temelječ na pridobivanju podpore zasebnega kapitala z uporabo energetskega pogodbeništva.
Projekt bo trajal 24 mesecev, kar je pol leta manj kot
projekt BIORES, ki je njihov prvi projekt, financiran iz
programa Obzorje 2020. Projekt BIORES je namenjen
širitvi dobrih praks na področju uporabe lesne biomase in vzpostavitvi biomasnih logističnih in prodajnih
centrov na območju Balkana, konkretno na Hrvaškem,

Izdelava lesnih sekancev v
biomasnem centru v kraju
Leoben na avstrijskem
Štajerskem
Vir: lk-stmk
(Landwirtschaftskammer
Steiermark)
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Mednarodna konferenca
GeoSEE v kraju Križevci,
Hrvaška

Energetska sanacija Vile Rožle v Velenju v okviru EE Culture

Energetski ukrepi tudi v kulturnih objektih

Zaključni sestanek projekta Meshartility v Bruslju

v Srbiji in Bolgariji. Poleg omenjenih držav pri projektu sodelujejo tudi partnerji iz Avstrije, Nemčije,
Finske in Belgije, projekt pa je — enako kot EnPC-INTRANS — 100-odstotno podprt z evropskimi sredstvi.
EnPC-INTRANS in BIORES sta, po besedah direktorja te lokalne energetske agencije, trenutno tudi najpomembnejša med projekti, ki se izvajajo v okviru
rednih dejavnosti agencije KSSENA. Skupna vrednost
obeh projektov je približno 400 tisočakov.

Utrinek iz Euronet 50/50
max kviza v Rdeči dvorani

Najbolj pa je Boštjan Krajnc ponosen na projekt EE
CULTURE (95-odstotno sofinanciran iz programa
SLO-HR), ki ne le povezuje Velenja, bližnjega Celja in
nekaterih občin v sosednji Hrvaški, ampak ima tudi zelo konkreten energetski izplen, saj je bilo v projektu
skoraj pol milijona evrov namenjenih energetski sanaciji objektov kulturne dediščine. Tako so denimo
aprila letos začeli rekonstrukcijo in dozidavo kulturno
zaščitene Vile Rožle v velenjskem Sončnem parku, za
kar je velenjska občina prejela okoli 320 tisočakov. Delež agencije KSSENA v projektu znaša nekoliko manj,
in sicer okoli 90 tisočakov, medtem ko je celjska občina za ureditev tehnične dokumentacije za energetsko
sanacijo svojega Celjskega doma pridobila slabih 60 tisočakov. Hrvaški partnerji so, na drugi strani, namenili
okroglega pol milijona za posodobitev županijske palače v Krapini. Projekt se bo končal letošnjega novembra, pojasnjuje sogovornik.

Z energijo varčujejo že najmlajši

Elektrika iz geotermalne energije in vodik nekje
vmes?

Pomembno delo opravlja KSSENA tudi v okviru projekta EURONET 50/50 MAX, kjer bo v treh letih, do v
maja 2016, v skupaj tridesetih javnih stavbah savinjske,
šaleške in koroške regije poskušala zagotoviti povprečne prihranke energije v višini 8 %. Med tridesetimi javnimi stavbami, vključenimi v projekt EURONET 50/50
MAX, so večinoma osnovne šole, energetski in finančni
prihranki pa se dosegajo s pomočjo spreminjanja vsakdanjih navad in preprostih ukrepov učinkovite rabe
energije, ki jih učenci s pomočjo mentorja uvajajo in izvajajo sami.
Ta projekt, ki je težak okroglih sto tisočakov, je 75odstotno sofinanciran iz programa Inteligentna energija Evropa (IEE). Iz programa IEE je financiran tudi
projekt Meshartility, kjer so povezali dobavitelje in
končne odjemalce energije z namenom, da se olajša
izmenjava podatkov o rabi toplotne energije pri končnih odjemalcih, kar bo omogočilo učinkovitejše
spremljanje rabe energije na nivoju celotne lokalne
skupnosti in s tem tudi vrednotenje učinkov izvedenih
ukrepov.

Kot najzahtevnejšega projekta pa se Krajnc spominja projekta GeoSEE, kjer je šlo za raziskovanje možnosti rabe nizkotemperaturne geotermalne energije
za proizvodnjo električne energije v hibridnih sistemih, ki uporabljajo več obnovljivih virov hkrati. V tem
projektu, ki je potekal od decembra 2012 do novembra
2014, je KSSENA nastopala v vlogi vodilnega koordinatorja, ki je povezoval 16 partnerjev iz osmih držav. Z
modeliranjem energetskih sistemov na lokacijah v Italiji, na Hrvaškem, v Sloveniji, Makedoniji, Bolgariji, na
Madžarskem, v Srbiji in Romuniji je bilo ugotovljeno,
da bi bila tehnologija, potrebna za proizvodnjo elektrike iz geotermalne energije, v mnogih primerih ekonomsko privlačna ob subvencijah, ki bi bile kvantitativno primerljive z nedavnimi spodbudami za sončne
fotonapetostne elektrarne.
»Bi pa veljalo ob tem razmisliti tudi o vmesni pretvorbi v vodik,« še pravi Krajnc, a hitro prida, da pa bi
to že lahko bil začetek nove projektne zgodbe. Eno
teh so razvili tudi v eni od desetih projektnih prijav, ki
se torej še utegnejo uresničiti …
n
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GGE kot “energetski operater” hotelov,
trgovskih centrov in tovarn
Alenka Žumbar Klopčič, foto: arhiv GGE

GGE-jev prvi referenčni
projekt - v domačem Gorenju

Sedaj, ko je podjetje GGE prešlo fazo start-upa in že
ustvari več prihodkov kot ima stroškov, je njegov direktor Luka Komazec bolj pomirjen. V letu 2011, ko je
v okviru Gorenjeve akademije prepričal vodstvo velenjskega velikana s svojim poslovnim načrtom za
ustanovitev enega prvih energetskih start-upov v Sloveniji, dejansko nihče ni vedel, kam vodijo takšne inovativne ideje. »S tega vidika so tudi lastniki investirali točno toliko kapitala, kot ga je ta naš “eksperiment”
res zahteval, ključno pri vsem skupaj pa je bilo, da smo
uspeli oblikovati ekipo, ki je bila pripravljena delati toliko, kot pač start-up zahteva, predvsem pa, ki je verjela
sama vase,« danes ponosno pove Komazec. Še vedno
zagnan in poln energije, le da je za njim že znatno več
podjetniške kilometrine in več kot ducat referenčnih
projektov. Vsem pa je skupno, da so izvedeni po modelu energetskega pogodbeništva. To je zgodba o GGE.
»Največji pritisk smo čutili v prvih nekaj mesecih našega delovanja, saj smo bili ustanovljeni v septembru,
v decembru pa smo morali že sami ustvariti toliko prihodkov, da smo si lahko pokrili plače, torej smo že v začetku morali izkazati dobičkonosno poslovanje,« se
spominja začetkov Luka Komazec. »Zato smo se morali od samega začetka vesti povsem tržno in biti usmerjeni izključno v visoko dobičkonosne projekte.«
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Na vprašanje o tem, kaj je odločilno za uspeh energetskega start-upa, odgovarja, da je to kombinacija zaledja močnih lastnikov in ustrezne ekipe. »Ekipa mora verjeti v zastavljeno vizijo in naša je verjela v to, da
lahko GGE v kratkem času postane pomemben regionalni igralec, kar nam uspeva tako, da naročnikom
vsak dan sproti dokazujemo, da stalno razmišljamo o
ustreznih energetskih rešitvah zanje in da nikakor nismo le nek ponudnik določene opreme.«

Veliki lastniki, smeli rezultati in ambiciozni načrti
Da so dosegli to, da so jim naročniki — gre predvsem za industrijo in hotele - v zgolj petih letih povsem zaupali svojo energetiko, pa je bila po sogovornikovih besedah ključna kompetentnost GGE-jeve
ekipe, ki danes šteje natanko ducat članov. »K sreči
imamo tudi zaledje lastnikov, to sta Gorenje in Energetika Ljubljana, ki sta prav tako zelo zadovoljna z našim delom, na nek način pa tudi sama jamčita za dolgoročnost partnerstva z nami. Kar je še pomembneje
pri tem, pa je, da gre pri tem za tradicionalni energetski družbi, ki sta druga bolj kot prva v preteklosti bolj
gledali na svojo osnovno dejavnost, a sta z nami spregledali, da lahko tudi sami razširita svoj bodoči ponudbeni portfelj.

GGE je našel energetski
izziv celo na Ljubljanskem
gradu
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Energetski projekti od
Thermane Laško do
Aquaparka Žusterna

Kot potrjuje Komazec, pa aktivno sodelujejo tudi z
Geoplinom, ki je bil sicer med tremi ustanovitelji GGEja — od tod tudi ime podjetja -, a ga danes ni več med
lastniki. Zato pa bo v lastniško strukturo predvidoma
do konca letošnjega leta vstopil novi partner s še nekoliko močnejšim finančnim temeljem, ki bo omogočil GGE-ju nadaljnjo načrtovano rast. Podjetje bo namreč z današnjih dvanajst zaposlenih v Ljubljani in
treh v Zagrebu v naslednjem petletnem obdobju zraslo na predvidoma 24-člansko ekipo, ki bo imela svoji
novi prodajni podjetji tudi v Beogradu in Sofiji.
»Do leta 2020 imamo cilj s 45 zaposlenimi ustvariti
sto milijonov evrov prihodkov, medtem ko imamo za
letos cilj ustvariti deset milijonov evrov prihodkov in
pol milijona dobička. Danes smo že na šestih milijonih
prihodkov,« nam je zaupal Komazec, ki pa med referenčnimi projekti le stežka izpostavi katerega izmed
projektov.

Energetika v hotelski industriji rojeva edinstvene
projekte
»Ni naključje, da imamo lep del referenčnih projektov v hotelski industriji, saj smo načrtno izbrali
segment, kjer so naše storitve najbolj potrebne, obenem pa je panoga v stanju, ko potrebuje tudi financiranje, na čemer seveda temelji energetsko pogodbeništvo,« pojasnjuje sogovornik in dodaja, da »običajno
strošek energije kakor tudi vode zaseda v strukturi celotnih stroškov v hotelski industriji precej visok delež
stroškov in iz tega razloga se vsi ukrepi prav tu najhitreje obrestujejo v obliki energetskih prihrankov«. Kot
uspešna primera Luka Komazec omenja denimo
vgradnjo 800 kW in 890 kW sistemov za soproizvodnjo
toplote in električne energije (SPTE) na zemeljski plin
v Thermani Laško in v Zdravilišču Radenci.
Njihov najodmevnejši projekt pa je seveda postavitev energetskega objekta s toplotno črpalko za izkoriščanje energije morja v Grand hotelu Bernardin. Podoben projekt so nedavno »ponovili« za hotel Salinera, prav tako na domači Obali. Toplotno črpalko in
zaenkrat edinstven sistem ultrafiltracije, kjer gre za
to, da s filtracijsko tehnologijo regenerirajo večino odpadnih bazenskih vod in jih v kakovosti pitne vode
vračajo v ponovno uporabo, pa so v sodelovanju z družbo Istrabenz plini vgradili v Aquaparku Žusterna. Čeprav ta projekt ni bil tako odmeven kot njihov prvi
projekt za izkoriščanje energije morja v Bernardinu, pa

gre tudi tu za edinstven sistem, ki združuje vse obnovljive vire toplote, ki so smiselni na lokaciji. Toplota in
tudi hlad se tako v Žusterni proizvajata s pomočjo treh
SPTE enot posamične toplotne moči 40 kW ter s pomočjo toplotne črpalke (250 kW), ki kot vir toplote neposredno koristi morsko vodo.

Najsodobnejši energetski sistemi tako v trgovskem
centru kot na gradu
Po principu ključ v roke so tudi izvedli enega izmed
najbolj naprednih energetskih projektov v Sloveniji izkoriščanje sončne energije za hlajenje objekta z absorbcijskim hladilnim agregatom za naročnika Institut
Jožef Stefan, ki je največji raziskovalni inštitut v Sloveniji. Za največji trgovski center pri nas, ljubljanski
Citypark, pa izvajajo energetsko svetovanje.
Od sodobnega k zgodovinskemu — v Ljubljani je
GGE sodeloval tudi pri celoviti sanaciji centralne kotlovnice na Ljubljanskem gradu, kjer so s pomočjo najnovejših tehnologij in optimizacijo stroškov obratovanja sistema porabo zemeljskega plina zmanjšali za
kar 28 %. Pridobili so tudi koncesijo za dolgoročno
oskrbo objekta Osnovne šole Žužemberk s toplotno
energijo, dosegli pa so, da je letni strošek za ogrevanje
šole po izvedbi projekta prenove kotlovske opreme in
dobavo toplote iz biomasne kotlovnice za več kot 10 odstotkov nižji. Še odstotek višji prihranek za ogrevanje
s 50 kW kogeneracijo so dosegli v Domu starejših Medvode, izvedli pa so tudi več kot sto razširjenih energetskih pregledov objektov tako v industrijskem, javnem kot zasebnem sektorju, med drugim tudi v Telekomovih objektih.

S sončno energijo do
proizvodnje hladu
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Luka Komazec, direktor podjetja GGE

Še en referenčni projekt novomeški zdravstveni dom

Večji industrijski partnerji, s katerim sodelujejo, so
še Paloma, Trimo in Žito, ni pa skrivnost, da so prvi referenčni projekt v industriji izvedli v domačem Gorenju, kjer so s pomočjo implementacije informacijskega sistema za nadzor nad porabo energentov ter ciljnega spremljanja porabe električne energije, zemeljskega plina, toplote, hladu, vode in komprimiranega
zraka prispevali k zmanjšanju stroškov za energijo za
kar milijon evrov. Kot nam je zaupal Komazec, bodo sedaj po štirih letih aktivnega delovanja »končno potegnili črto čez vse projekte« in pregledali, koliko energetskih prihrankov so dejansko skupno dosegli.
Njihova niša bo sicer še naprej hotelska industrija,
saj bodo prvi referenčni primer, ko pade beseda o energetskih tehnologijah v hotelirstvu, v kratkem izvedli
tudi na hrvaški obali, nadaljujoč v Bolgariji, ki ima
prav tako razvit obmorski turizem, ter v Beogradu,
kjer pa že zaradi velikosti prestolnice domujejo številni hoteli globalnih verig.

Poslovne priložnosti največje tam, kjer so tudi
tveganja največja
Komazec priznava, da so njihove priložnosti največje prav pri naročnikih, ki so se znašli v stanju, ko sami niso sposobni investiranja v energetske posodobitve, ki pa bi jim dejansko prinesle stroškovne prihranke na dolgi rok. Tako imajo tudi sami precej dela
s preverjanjem finančnih tveganj in pa pridobivanja
sredstev za vsak projekt posebej. »Energetsko pogodbeništvo ne nazadnje ne sme biti predrago tudi za samega naročnika, tako da se sami držimo tega, da če se
nam neka investicija povrne že v dveh letih, obdobja
odplačevanja ne podaljšujemo. Pogodbena obdobja so
tako lahko dolga od enega pa do desetih let,« pojasnjuje sogovornik.
Na vprašanje, kako se spopadajo s konkurenco — to
sta Petrol (prej Eltec Petrol) in po novem tudi ESCO
podjetje družbe GEN-I -, Komazec odgovarja, da se
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konkurence ne bojijo in ostajajo stvarni. »Jasno je, da
tudi dobavitelji energije skušajo svojim strankam pomagati s celovitejšo ponudbo energetskih storitev,
konkurenco pa spoštujemo in jo celo v nekaterih delih
prepoznavamo kot potencialne partnerje.«
Je pa nasploh izziv v Sloveniji sposobnost sodelovanja in vzajemne podpore, ugotavlja Komazec, ki je
zato še bolj hvaležen za možnost, ki so jo družbi GGE
prožili lastniki že pred leti. Sami so namreč, kot omenjeno, naslonili celotno strategijo prav na ključ sodelovanja — med njimi kot ponudniki inovativnih
energetskih rešitev in med tradicionalnimi panogami, kot sta torej hotelirstvo in industrija. Letos so tako začeli sodelovanje tudi z družbami, kot so Eti, Žito, Iskratel in GKN, nam je še zaupal Luka Komazec,
nato pa nas popeljal tudi po podjetju, ki je bilo kljub
poletnemu času polno nasmejanih mladih obrazov
polnih neizmerne energije, ki jo gojijo z aktivnim
timskim delom.
n
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Energetski menedžment in
energetska učinkovitost z roko v roki
Ivana Kacafura, Goriška lokalna energetska agencija

KOLIKO ENERGIJE PORABIMO? Veliko!

Ilustracija: Roman Peklaj

To mora biti naše prvo vprašanje, če želimo
zmanjšati stroške in porabo energije.
Podatki ameriške agencije za energijo EIA
kažejo, da se je svetovna poraba primarne
energije v zadnjih 30. letih skoraj podvojila,
pri čemer je najbolj problematična rast porabe fosilnih goriv, ki sicer predstavljajo več
kot 80 odstotkov povpraševanja po primarnih energetskih virih v svetovnem merilu. V
Sloveniji se poraba primarne energije v zadnjem 15-letnem obdobju povečuje v povprečju za 2,2 odstotka na leto (vir: Statistični
urad RS).

In to je težava? Vsekakor je!
Cene goriv so večinoma visoke, obenem pa
podvržene močnemu nihanju, saj so države z
največ energetskimi viri politično zelo nestabilne, kar vpliva tudi na zmožnost dobave
energentov. Ob tem pa je treba razmišljati
tudi o ekoloških vprašanjih, povezanih z
emisijami toplogrednih plinov (ki so domnevno najbolj odgovorni za klimatske spremembe) in z onesnaževanjem zraka s trdimi
delci (ti vplivajo na bolezni dihal, srca in ožilja).

Sistem deluje preko strežnikov, na katerih
je naložena programska oprema, pripravljena za uporabo. Tako za uporabo sistema potrebujemo samo internet in lahko začnemo
spremljati stroške. Uporabnik prejme geslo,
ki mu omogoči, da s pomočjo programa
spremlja porabo energije. Na podlagi analize
zbranih podatkov nato lahko ugotovimo, kje
naročnik izgublja energijo ter kako lahko
ustvarimo energetske prihranke.

Zmanjšati porabo ... a kako?
Možnosti, ki ju imamo, sta uporaba obnovljivih virov energije (sončna energija, biomasa, geotermalna in vetrna energija, hidroenergija in energija okolice) in izboljšanje
energetske učinkovitosti v naših stavbah.
Učinkovitost in prihranek ... sta mogoča!!!

Kako lahko svoje stavbe naredimo
učinkovite in trajnostne?

Kaj energetski menedžment omogoča?
• natančno evidenco porabe energentov
• prikaz in poročanje o energetskih
kazalnikih
• zaznavanje napačnih režimov delovanja
• zaznavanje nenadzorovane porabe
• ciljno spremljanje rabe energije
• izračun in nabor potenciala možnih
izboljšav in prihrankov

Za učinkovito zniževanje stroškov energije moramo natančno spremljati njeno porabo. To nam omogoča energetski menedžment, ki naročniku pomaga pri izbiri nadaljnjih ukrepov in izboljšavah za zniževanje
porabe energije. Z njegovo pomočjo lahko
ciljno spremljamo porabo energije v stavbah
ter tako določimo, kje in na kakšen način je
mogoče privarčevati pri porabi energije.
Energetski menedžment nam omogoča
nadziranje porabe energije v zgradbi. Z zbiranjem, obdelavo in spremljanjem podatkov
želimo zvišati zanesljivost in kakovost upravljanja energetskih sistemov, kar se posledično odraža v učinkovitejši rabi energije.

Vsak gospodaren uporabnik stavbe si za
uc
�inkovito delovanje prizadeva maksimalno
obvladovati stros
�ke, ki so neposredno povezani tudi z rabo energije. Poleg naraščanja
potreb po energiji smo omejeni tudi s količino energetskih virov ter s preobremenjeno
energetsko infrastrukturo, temu pa lahko
pris
�tejemo �e
s okoljevarstvene zahteve, ki so
na trgu energije vse bolj prisotne.
Učinkovita raba energije je tesno povezana
z energetskim menedžmentom in ni nekaj,
za kar si moramo prizadevati zato, ker nam
tako narekuje EU, ampak ponuja predvsem
moz
�nost, da z izvajanjem ukrepov krepimo

svojo neodvisnost. Ukrepi za uc
�inkovito rabo
energije so bistveno cenejs
�i od gradnje novih virov. Izziv energetskega menedžmenta
je pritegniti javnost, saj so novosti navadno
povezane z nekaj več vložene energije, pa naj
bo to menjava energenta za obnovljivi vir,
varčnejše obnašanje ali vzpostavitev spremljanja rabe energije. Kar je ljudem znano, jim
daje občutek varnosti, hkrati pa so zadovoljni z doseženim napredkom, ko vidijo rezultate energetskega menedžmenta: nižje stroške in porabo energije.
Energetski menedžment ima veliko potenciala predvsem glede varčne in učinkovite rabe energije, spremljanja rabe ter postavljanja in doseganja ciljev nižje porabe. V
energetiki je možnosti za izboljšave še veliko,
ker pa gre za specifično področje, je pred investicijami pametno pridobiti mnenje strokovnjakov, predvsem neodvisnih, ki znajo
razmišljati trajnostno z vidika ekonomije,
ekologije in družbe.
Goriška lokalna energetska agencija GOLEA opravlja energetski menedžment za več
kot sto javnih stavb in s tem omogoča učinkovito obvladovanje rabe energije na osnovi
primerjave dejanske rabe energije s ciljno rabo. V skladu z vizijo agencije GOLEA je ciljno
spremljanje rabe energije nujno za izboljševanje energetske učinkovitosti ter za ustvarjanje obnovljive prihodnosti.
n

Ivana Kacafura je prva ženska prejemnica
nagrade energetski menedžer leta 2015 v
kategoriji za mala podjetja.
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Ne bi smeli zamuditi niti
ene priložnosti več
Ana Vučina Vršnak, ilustracija: Roman Peklaj

Dr. Aleš Gnamuš je zaposlen v Evropski komisiji oziroma v njenem Skupnem
raziskovalnem centru – Inštitutu za tehnološka predvidevanja (Joint Research
Centre – Institute for Prospective Technological Studies, JRC-IPTS), ki velja za eno
najbolj zaupanja vrednih ustanov glede predvidevanja prihodnjih trendov
(futurizem). Ukvarjajo se s povezavami med tehnologijo, gospodarstvom in družbo,
med drugim s podnebnimi spremembami, energetiko in prometom. Gnamuš je
osredotočen predvsem na pametna mesta in ocenjuje, da večina naprednejših mest
v Evropi in svetu že danes v celoti ustreza kriterijem t. i. »pametnih« mest. Pravi,
da so premiki v mestih, ki imajo za upravljanje energije posebej določene kadre (ki
imajo torej energetskega menedžerja), vidnejši kot drugod pa tudi da so v mestih, ki
so se pridružila Konvenciji županov, izpusti toplogrednih plinov skoraj za desetino
nižji kot drugod. Do Ljubljane in pristopov v Sloveniji pa je Gnamuš kritičen.
Izpostavlja ad hoc poskuse brez prave trajnostne razvojne vizije. Želi si več
sodelovanja Slovenije z raziskovalno-inovacijskimi partnerji iz vodilnih držav in
poudarja, da v prihodnje ne bi smeli zamuditi niti ene priložnosti več.
Prioriteta strategije Evropa 2020 je
pametna, trajnostna in vključujoča rast.
Trajnostni vidik se dotika nizkoogljične
družbe, energetske učinkovitosti in
učinkovitosti virov, tudi prometa, pri
čemer so seveda v ospredju mesta in
urbana središča. Če pogledamo stanje po
EU, kakšna je splošna ocena? Smo lahko
zadovoljni glede trajnostnega razvoja v
evropskih mestih? Ali je o tem neumestno
govoriti, ker so razlike med mesti pač
prevelike? In če se primerjamo z ZDA in
Azijo, kje smo?
Težko je podati enoznačno oceno stanja v
EU in skoraj nemogoče primerjati okolja
med sabo, saj obstajajo ogromne razlike med
lokalnimi skupnostmi, mesti in regijami v
različnih državah članicah. Nedvomno pa je
EU s strategijo Evropa 2020 ter pametno specializacijo pri financiranju odgovornih raziskav in inovacij (RRI) z evropskimi sredstvi na
dobri poti, da se trajnostni razvoj, temelječ na
inovativnih tehnologijah, kreativnih rešitvah, povezovanju s številnimi drugimi pobudami (npr. Konvencija županov, Zelena
prestolnica Evrope, CIVITAS, Evropsko teritorialno sodelovanje) in vključujoč tudi širše
socialne inovacije, bistveno izboljša. V Evropi so bila na področju trajnostnega razvoja že
do sedaj vodilna mesta in regije skandinavskih držav, Nizozemske, Nemčije, Francije
in Avstrije. Zelo aktivne so tudi nekatere regije v Veliki Britaniji (predvsem Škotska in
Anglija), Španiji (Baskija in Katalonija) ter

Italiji (Lombardija), v zadnjem času pa so dokaj aktivne tudi nekatere regije in mesta na
Poljskem ter denimo v Latviji, kjer so izkoristili predsedovanje EU za promocijsko kampanjo in predvidevajo vključitev desetih hibridnih avtobusov na gorivne celice v redni
mestni potniški promet.
Tudi stanje med mesti v Evropi, ZDA ali
Aziji je težko posploševati. V nekaterih predelih ZDA in Azije — predvsem v Južni Koreji, na Japonskem in v vodilnih velemestih na
Kitajskem — obstajajo nekatere zelo napredne inovativne ideje in projekti, ki so že v teku,
tako na področju arhitekturnih, inženirskih
kot tudi logistično-transportnih inovativnih
tehnologij. Naj samo omenim skoraj futuristično zasnovo Hyperloopa — konceptualnega transportnega sistema z visokimi hitrostmi, ki neposredno konkurira hitrim vlakom
in vključuje izgradnjo posebne infrastrukture z uporabo jeklenih tunelov, po katerih
potujejo kapsule s potniki in/ali tovorom
skoraj s hitrostjo zvoka, električna energija za
celotni proces pa se pridobiva s pomočjo fotovoltaičnih celic na obodu tunelov. Razvijalci in investitorji v Kaliforniji trenutno gradijo testni koridor v dolžini deset kilometrov
in predvidevajo izgradnjo celotnega skoraj
600 km dolgega koridorja med San Franciscom in Los Angelesom s praktično uporabo
sistema za prevoz potnikov med velemesti
že leta 2018. Tudi azijski velikan Japonska sistematično gradi logistično-transportno infrastrukturo. Zaradi kroničnega pomanjka-

nja klasičnih energetskih virov Japonska že
desetletja stavi na obnovljive vire energije
(OVE) in intenziven razvoj inovativnih trajnostnih tehnologij. Junija letos je na primer
največji japonski proizvajalec avtomobilov
Toyota lansiral na trg prvi serijsko proizvedeni avto na gorivne celice z avtonomijo več
kot 500 km. Uporabniki lahko v nekaj japonskih mestih že uživajo celotno infrastrukturo s črpalnimi mesti na vodik.
V primerjavi z omenjenimi aktivnostmi v
Evropi in svetu lahko tudi sami ugotovite,
da na področju trajnostnega razvoja v Sloveniji ravno ne orjemo ledine. Razpršene lokalne oblasti se večinoma ukvarjajo samo z
dnevnimi zadevami in so že v principu nezainteresirane za karkoli, kar ruši vsakdanjo
rutino, še toliko manj pa za inovativne in
kreativne rešitve, ki jih že v osnovi nočejo niti prepoznati, kaj šele, da bi jih poskusili rešiti. V Sloveniji se denimo vse premalo poslužujemo možnosti, ki nam jih daje članstvo v EU glede poglobljenega sodelovanja z
regijami v neposredni soseščini, treh evropskih makroregijah (Podonavske, Jadranskojonske in Alpske), katerih del je Slovenija, ter
številnih pobud Evropske komisije v srednjeevropskem prostoru in širše. Številni strokovnjaki in raziskovalci, ki delamo v tujini,
pri tem z veseljem pomagamo, a mora biti
tudi na strani slovenskih akterjev prisotna
želja po sodelovanju.

Stanje je torej precej različno, a vseeno:
kdo se je doslej najbolj izkazal – so to
mala, srednja ali velika mesta? Kaj je
sicer odločujoči dejavnik uspeha na poti
neke skupnosti v pametno mesto?
Kot sem posredno omenil, so aktivnosti v
smeri trajnostnega razvoja zelo različne, ko
jih obravnavamo na različnih nivojih, in tudi problemi so precej različni, če primerjamo mala, srednja ali velika mesta. Načeloma
imajo mala in srednja mesta prednost pri
trajnostno naravnanih aktivnostih in so
mnogo bolj fleksibilna ter tudi bližje prebivalcem, zato se lahko načeloma hitreje odzovejo na pobude in svoje razvojne aktivnosti
bolje in lažje približajo ljudem. Vendar pa je
po mojem mnenju ključni dejavnik pri ude-
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janjanju trajnostnih rešitev v življenjskem
okolju predvsem učinkovita, transparentna
in fleksibilna lokalna administracija, ki mora delovati brez odvečne birokracije in biti
odprta za inovativne prijeme ter ideje. Ravno na tem področju pa se je v zadnjem času
bistven preboj v EU dosegel z uveljavitvijo
načela pametne specializacije pri političnih
odločitvah, ki zadevajo lokalni, regionalni pa
tudi nacionalni razvoj in temeljijo na transparentnem vključevanju vseh akterjev — raziskovalnih institucij, gospodarstva (vključno s podjetniškim sektorjem z inovativnimi
rešitvami in tržnimi potenciali), kreativnih
storitev z arhitektonskimi, planerskimi in
oblikovalskimi prijemi ter, ne nazadnje, nevladnih organizacij in širše javnosti glede inovativnih raziskovalno-razvojnih rešitev problemov razvoja lokalnih skupnosti. Tovrstna
vključenost vseh akterjev in transparentno
delovanje odločitvenega procesa politike je
bistvena za uspešno vpeljevanje trajnostnih
rešitev, ki zadevajo celotno javnost in imajo
daljnosežne posledice za življenje v določenem urbanem okolju.

Trajnostni vidik seveda pomeni tako
vlaganje v manjšo porabo energije kot
tudi večjo energetsko učinkovitost.
Verjetno ni težko obnoviti nekaj javnih
stavb in kupiti nekaj avtobusov na plin.
Kako doseči preboj do resnično celostne
strategije, da se bodo viri res optimalno
upravljali in da bomo prebivalci dejansko
presedlali s svojih jeklenih konjičkov na
javni promet?
Tudi glede tega vidika ima izjemno pomembno funkcijo pametna specializacija, ki
jo je Komisija uvedla kot prvi pogoj za koriščenje sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov v obdobju 2014—2020.
Ravno omenjena strategija pametne specializacije predstavlja osnovno strategijo, ki celovito obravnava regionalni razvoj ter razvojno-gospodarske aktivnosti v regijah in
državah, to pa zaradi principov sistematične
vpetosti vseh akterjev v družbi, navezave na
globalne vrednostne verige, tržno učinkovitost, izvoz in ostale pomembne ekonomske
kriterije ter ustvarjanje delovnih mest z dodano vrednostjo tako v Sloveniji kot tudi v
drugih državah in regijah EU.

Ustaviva se še malo pri prometu: večkrat
slišimo izraz multimodalna urbana
mobilnost, kar naj bi pomenilo
povezanost različnih načinov transporta.
Kako je s tem recimo v Sloveniji?
Če bi se v Sloveniji resno in sistematično
delalo na multimodalnosti, bi vi na Energetiki.NET to zagotovo vedeli, ali ne? Odsotnost informacij na tem področju je torej posledica tega, da so vsi tovrstni poskusi v Sloveniji še v povojih. Edino, kar se je po mojih
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informacijah doslej na to temo zgodilo, so
poskusi Ljubljanskega potniškega prometa
(LPP) glede povezovanja sistema »Parkiraj in
se pelji« z avtobusi in kolesi, ki pa se, kot
vem, ne uporablja tako množično, kot bi se
lahko. Mestne oblasti bi sicer lahko bile mnogo bolj aktivne pri navezovanju in povezovanju nekaterih aktivnosti, ki neposredno favorizirajo multimodalno urbano mobilnost,
in so se pred kratkim začele v okviru strateškega partnerstva na temo vodikove ekonomije v okviru procesa slovenske pametne specializacije. Ob primernem povezovanju in
aktivnem sodelovanju mestnih načrtovalcev
z raziskovalno-razvojnimi partnerji, dobavitelji vodika ter ob razumevanju pristopa bi
po mojem mnenju v Ljubljani lahko naredili ogromen premik v smeri multimodalne urbane mobilnosti v razmeroma kratkem času. Podobno bi lahko bilo v drugih slovenskih mestih, le da je tam zaradi različnih geografskih danosti in majhnosti ostalih mest
potreba po kompleksnih rešitvah multimodalne mobilnosti najbrž manjša.

Ali so premiki v mestih, ki imajo za
upravljanje energije posebej določene
kadre (ki imajo torej energetskega
menedžerja), vidnejši kot drugod?
Gotovo!

Ali so premiki vidnejših tudi v mestih, ki
so pristopila h Konvenciji županov?
Tudi! Pregledal sem izvedbo kazalcev v poročilu JRC iz junija letos, ki jasno kažejo dodatno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov pri lokalnih skupnostih, podpisnicah
konvencije županov, za osem odstotkov v primerjavi z lokalnimi skupnostmi, ki niso podpisnice omenjenega dokumenta. Podobno je
študija ugotovila, da bodo predvidene dodatne aktivnosti v lokalnih skupnostih podpisnicah prispevale k dodatnemu 15-odstotnemu zmanjšanju celotnih emisij v EU do
leta 2020.

Kakšne bi morale biti javne (finančne in
druge) spodbude, da bi mesta spodbudili
k aktivnejšemu delovanju?
Kot sem že omenil, lahko ravno evropska
sredstva iz strukturnih ter investicijskih skladov ob pametnih in koordiniranih ukrepih v
skladu s strategijo pametne specializacije ter
strateško povezovanje ter izmenjava izkušenj z enakomislečimi partnerji iz mest v sosednjih regijah bistveno prispevajo k aktivnejšemu delovanju slovenskih mest na področjih energetske učinkovitosti, zmanjševanja emisij toplogrednih plinov ter
multimodalne urbane mobilnosti. Zelo pomembno je po mojem mnenju tudi sodelovanje mest v evropskih pobudah, kot so CIVITAS, URBACT, ESPON in podobne.
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Kakšen pa bi bil vaš nasvet za
revitalizacijo mest? Sprašujem zato, ker
se zdi, da je degradiranih območij po
državah precej, ampak denimo v mestu,
kjer živim, naj bi bila težava v
razpršenem lastništvu. Ali je take ovire
res nemogoče preseči?
Nič ni nemogoče, vendar pa uspešno upravljanje zahteva vizijo z dobro definiranimi
cilji in učinkovito vodenje razvoja degradiranih območij, mest in regij v smeri trajnostnega razvoja. Probleme pri razpršenih lastništvih je mogoče prebroditi, če tudi posamezniki razumejo pomen določenega trajnostno naravnanega projekta za dolgoročni
razvoj nekega območja ali mesta. Tudi pri
tem problemu lahko pristop, ki ga zagovarja
proces pametne specializacije, bistveno prispeva k hitrejšemu reševanju težav. Sicer pa
implementacija sistematičnih razvojnih politik v mestih zahteva učinkovito in uspešno
upravljanje s poglobljenim razumevanjem
problematike, smotrno zaposlovanje ustreznih kadrov z dovolj znanja, njihovo stalno
dodatno izobraževanje, konkretno projektno
sodelovanje in izmenjavo izkušenj s strokovnjaki na podobnih delovnih mestih v naprednejših mestih v Zahodni Evropi ter veliko mero potrpežljivosti …

Ali je Ljubljana, ki bo leta 2016 zelena
prestolnica Evrope, po vašem pametno
mesto? In kdaj se ji bo uspelo razviti v
kognitivno mesto?
Kljub temu da je Ljubljana prijetno mesto, polno zanimivih kotičkov ter nekaterih
zanimivih oblikovno-arhitektonskih rešitev,
na splošno gledano po mojem mnenju doslej ni uspela razviti vseh potencialov ter integrirati znanj, ki obstajajo na področju trajnostnega in okolju prijaznega urbanega razvoja. Ima pa z boljšim in bolj sistematičnim
povezovanjem raziskovalno-inovacijskih
aktivnosti v okviru nastajajočih strateških
partnerstev pametne specializacije vse možnosti, da v prihodnjih letih iz sebe naredi pametno, trajnostno in prepoznavno srednjeevropsko mesto. Po mojih preteklih izkušnjah
z motiviranjem mestnih oblasti z raznimi
pobudami v smeri trajnostnega razvoja in
multimodalne urbane mobilnosti je bila večina tovrstnih aktivnosti v Ljubljani doslej
posledica sporadičnih ad hoc poskusov brez
prave trajnostne razvojne vizije. Ob dosedanji odsotnosti kulture načrtnega sodelovanja med pomembnimi deležniki bi po mojem mnenju le radikalno drugačen pristop
pametne specializacije s sistematičnim posvetovanjem z arhitekti, energetiki, okoljskimi in prometnimi strokovnjaki ter sociologi skupaj z odločevalci/politiko lahko pripeljal do razvoja celovite razvojne vizije, ki bi
pospešila razvoj mesta in prinesla bolj sistematične spremembe.

Kaj sicer kažejo raziskave na vašem
Skupnem raziskovalnem centru glede
prihodnjih trendov? Katera mesta bodo
vodilna?
Že sedaj so in tudi v prihodnje bodo vodilna mesta, ki so s pomočjo aktivnega sodelovanja vseh deležnikov uspela razviti inteligentne inovativne rešitve razvojnih dilem in
so uspela v prakso vpeljati tako visokotehnološke inovacije kot tudi procesne in kreativne socialne inovacije ter učinkovite transparentne upravljalne in odločevalne mehanizme, v katere so aktivno vključeni prebivalci, ki sooblikujejo vse pomembnejše
odločitve.

Kako pa naj drugi, ki še niso na tej
stopnji razvoja, prenesejo njihove pristope
v prakso na domačem terenu? Kaj
predlagate v JRC?
Po izkušnjah evropske platforme za pametno specializacijo se lahko tako na lokalnem, regionalnem kot na nacionalnem nivoju uspešno razvijajo samo družbe, ki pomembne razvojne odločitve utemeljijo na visoko razviti kulturi povezovanja vseh
deležnikov ob tesnem sodelovanju z raziskovalno-razvojnim sektorjem in svoje teze
neprestano preverjajo z miselno odprtim sodelovanjem na regionalnem in mednarodnem nivoju. Ti procesi so običajno učinkovito usklajevani v okviru dobro zastavljenih
procesov pametne specializacije, je pa res, da
imajo družbe z dolgoletnimi izkušnjami in
tradicionalno transparentnim upravljanjem
prednost pri uveljavljanju teh principov v
vsakdanji praksi.

Velika razdrobljenost mest in občin je
verjetno ovira tudi pri uvajanju novejših
dognanj in tehnologij v prakso, ali se
motim?
Razdrobljenost in predvsem nesodelovanje mest in občin med sabo že po logiki res
omejuje pretok dognanj in izkušenj, vendar, kolikor je meni znano, nekih sistematskih študij v Evropi na tem področju ni. Vsekakor pa je absurdno vrtičkanje in seciranje
občin na vse manjše in manjše enote, ki navadno v praksi dejansko nimajo niti človeškega kapitala niti možnosti resnejše podpore stroke za uvajanje novejših dognanj in
tehnologij v prakso ter s tem kakršenkoli sistematičen razvoj v smeri trajnostnih spoznanj.

Kaj lahko doprinese že omenjeno
makroregionalno sodelovanje?
Veliko. In tako Slovenija kot naša mesta so
doslej z odsotnostjo v makroregionalnem sodelovanju že veliko zamudila. Naša platforma za pametno specializacijo sistematično
podpira regionalne in lokalne pobude, ki iz-

kazujejo povezovalne trende, in le upamo
lahko, da se bodo slovenska mesta in lokalne
skupnosti začela pogumneje ozirati po partnerjih v tujini tudi na področju trajnostnega
razvoja, energetske učinkovitosti, zmanjševanja emisij ter rešitev multimodalne urbane
mobilnosti.

Pravijo, da bo čez deset let vse že
»pametno« – imeli bomo pametna
omrežja, pametna mesta ipd. V ozadju
sta znanost z raziskavami ter
gospodarstvo s proizvodi.
Menim, da večina naprednejših mest v Evropi in svetu že danes v celoti ustreza kriterijem t. i. »pametnih« mest, ki temeljijo na
znanosti, inovativnih proizvodih in storitvah ter sistematično gradijo urbano tkivo, ki
podpira okolju prijazno življenje posameznika v urbani celoti.

Kdo pri tem pobere »smetano«, katere
države in podjetja? Prosim, bodite
konkretni. Za primer: ko je EU sprejela
razne zavezujoče cilje, recimo glede
žarnic, je bilo takoj videti, kdo bo imel
koristi.
To je nemogoče reči, ker je inovativnih rešitev in aplikacij z ogromnim potencialom
uporabe v modernih pametnih mest toliko,
da je priložnosti za njihovo konkretno uporabo nešteto. Vsekakor pa je priložnosti za
nove ideje in kreativne rešitve še dovolj, da
bodo lahko tudi slovenski raziskovalci in
inovatorji imeli marsikatere poslovne koristi.

Sprašujem zato, ker se Slovenija in
Japonska dogovarjata o sodelovanju v
demonstracijskem projektu pametnih
mest in pametnih omrežij. Če bi zadeva
uspela, bi si slovenska in japonska
podjetja verjetno lahko obetala kar nekaj
poslov. Kako EU gleda na tovrstna
sodelovanja? Bi lahko tak projekt pomenil
neko idejo o tem, kako naj bi bilo v
bodoče videti pametno mesto?
Vsako sodelovanje z raziskovalno-inovacijskimi partnerji iz vodilnih držav je nadvse dobrodošlo, kot Slovenec pa bi si želel, da bi se
večji delež tovrstnih dogovarjanj udejanjil! Po
mojem mnenju smo v preteklosti v Sloveniji
zamudili vse preveč dobrih priložnosti za raziskovalno-razvojno sodelovanje s tujimi industrijskimi in raziskovalnimi partnerji. Vsi —
vlada, regionalne, mestne in lokalne oblasti
ter raziskovalno-inovacijske institucije in podjetniki — se morajo potruditi, da v prihodnje
ne bomo več zamudili niti ene priložnosti. Ob
omahovanju se namreč vedno zelo hitro najdejo partnerji, ki priložnosti tovrstnih strateških sodelovanj izkoristijo in si s tem pridobijo pomembne razvojne prednosti.
n
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Res potrebujemo prehod v trajnostno
energetiko, a biti mora postopen, v skladu
s tehnološkim napredkom človeštva
Besedilo in foto: Andreja Šalamun

Če kdo podpira in zagovarja prehod v
trajnostno energetiko, potem sem to
zagotovo jaz. A to se ne sme zgoditi na
račun varnosti in zanesljivosti oskrbe z
električno energijo, še manj pa na račun
zmanjševanja konkurenčnosti našega
gospodarstva,« je v intervjuju za
Energetiko.NET poudaril odličen
poznavalec energetike in direktor družbe
Mitol Marjan Mateta. Omenjeno sežansko
podjetje proizvaja lepila, njegov direktor pa
redno preučuje vse, kar je kakorkoli
povezano z energetiko. Z njim smo se
pogovarjali ne le o tem, kako učinkovito
ravnati z energijo v majhnem podjetju,
pogledali smo tudi slovensko energetsko
politiko in se dotaknili njenih perečih tem.
Koliko časa ste že na čelu Mitola?
Od leta 1995. Ravno 1. avgusta letos pa so
mi podelili nov petletni mandat.

Kdaj ste se kot direktor začeli zavedati,
da je za podjetje zelo pomembno
učinkovito ravnanje z energijo? Leta
1994 ta tema še ni bila »moderna«.
Da sta energija in učinkovito ravnanje z
njo izrednega pomena, sem se zavedal že
pred letom 1994, čeprav takrat to še ni bilo
moderno. Morda tudi zato, ker sem pred prihodom v Mitol 17 let delal v Lesonitu, kjer je
strošek energije predstavljal velik delež v
strukturi stroškov.

V Mitolu ta delež najbrž ni visok …
Res je. Znaša manj kot dva odstotka realizacije. Pa vendar nočemo plačevati niti evra
več, kot je nujno potrebno. Ne vidim razloga,
da bi plačevali za energijo, ki bi jo po nepotrebnem spuščali v nič. Moj pristop je do vseh
stroškov enak — so zato, da ustvarjajo učinke.
Določeni so potrebni, nujni, da lahko podjetje deluje in ustvarja te učinke, drugi pa so
povsem nepotrebni, učinkov ne ustvarjajo in
jih moramo eliminirati.

Varčevanje tako z energijo kot pri stroških
je torej zelo pomembno …
Pravzaprav mi ni povsem jasno, zakaj se o
tem toliko govori. Varčevanje je tako ali tako
logično, varčevati moramo v vsakem primeru.
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Tudi pri proračunu — dokler na leto porabimo
več kot zaslužimo, je treba varčevati. A na pravih mestih, ne pa brezglavo in vsepovprek.

Danes se o energetski učinkovitosti veliko
govori, tako Slovenija kot EU jo aktivno
spodbujata. Bi lahko rekli, da je
nekakšna modna muha?
Zame energetska učinkovitost ni modna
muha, saj je že od nekdaj del mene. Sovražim
modne muhe, saj se zanje velikokrat troši
več, kot je treba, in to ni racionalno. Poglejte
samo primer ponudnikov zamenjave svetil. V
oglasu enega od njih trdijo, da lahko z dvigom svetlobne jakosti povečate proizvodnjo
do 40 odstotkov, zmanjšate napake pri delu
do 50 odstotkov, utrujenost delavcev do 85
odstotkov in nezgode do dveh tretjin. To je
zavajanje! Kajti če bi to držalo, potem bi bili
problemi slovenskega gospodarstva hitro rešeni — samo razsvetljavo bi zamenjali!

Predvidevam, da ste jo v Mitolu že …
V dveh obratih, kjer delamo v treh izmenah, smo jo zamenjali, še preden je to postalo
popularno. Ostal nam je le še en obrat, v katerem pa delamo le v eni izmeni. Izračunal sem,

koliko bi nas zamenjava stala in koliko bi zaradi nje prihranili. Glede na to, da delamo v
obratu le v eni izmeni in da luč ne sveti vseh
osem ur, bi se nam naložba vrnila v 33 letih. Vsi
trije ponudniki, ki so pripravili predračun za
zamenjavo, so se strinjali z našimi ugotovitvami. Nikoli nisem pristajal na izračunavanje
prihrankov z različnimi metodologijami. Prihranek je po mojem mnenju izključno to, da
če si prej porabil 100 evrov in jih boš po zamenjavi porabil 98, potem si prihranil dva evra.
Kljub temu smo razsvetljavo tudi v tem obratu zamenjali. Ne maram pa, da me skuša nekdo zavajati na račun modnih muh.

Kakšni so bili prvi koraki na področju
energetske učinkovitosti v vašem
podjetju?
Najprej smo pregledali stroške energentov. V bistvu to še vedno redno počnemo. Vsak
mesec, ko pridejo računi, jih pregledamo in
primerjamo z računi za prejšnji mesec. V mapi imam shranjene vse dokumente (na mizo
prinese zajetno mapo, v kateri se je nabralo že
ogromno papirjev, op. a.), ki prikazujejo porabo virov. Zbrane imam podatke od leta 1997
naprej, za vse vire. To so osnovne številke, to,
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Nikoli ne moreš področja energetike voditi in
obravnavati samostojno, ločeno od ostalih procesov,
saj lahko narediš veliko neumnosti in veliko škode.
Energetika je vključena v vse spore gospodarstva in
je ne smemo obravnavati ločeno.
kar potrebuješ, da lahko potem sploh nekaj
narediš na področju rabe energije.

Kaj je torej ključno?
Ključno je, da ugotoviš, katere energente
boš v svojem podjetju uporabljal, kateri so
zate najbolj optimalni. V Mitolu tako uporabljamo elektriko in zemeljski plin, s katerim
smo nadomestili kurilno olje. A to smo počeli postopoma — najprej smo zemeljski plin
uporabljali v na novo zgrajenem visokoregalnem skladišču (2003) in njegovo uporabo
širili z leti. Zdaj kot energenta uporabljamo
le zemeljski plin in elektriko.
Uvedli smo tudi centralni nadzorni sistem,
tako da lahko ugotavljamo specifično rabo
energije v vseh treh proizvodnih obratih ter
tudi v upravno-komercialni stavbi in v skladišču. Tako lahko hitro ugotovimo morebitna odstopanja.
Pri vseh naložbah smo seveda upoštevali
energetiko kot sestavni del tehnologije. Vedno smo proces videli kot celoto. Če je njegov
sestavni del na primer gretje in hlajenje, potem ne moreš reči, da boš to dvoje ukinil in tako zmanjšal rabo energije. Lahko pa ukineš
izgube, ki pri gretju in hlajenju nastajajo, torej optimiziraš proces. Nikoli ne moreš področja energetike voditi in obravnavati samostojno, ločeno od ostalih procesov, saj lahko narediš veliko neumnosti in veliko škode.
Energetika je vključena v vse spore gospodarstva in je ne smemo obravnavati ločeno.

Kaj vas torej še čaka v Mitolu na področju
energetike?
Na tem področju imamo glavnino zadev
zelo dobro urejenih in lahko se igramo z malenkostmi. Stroške za energijo smo tako, glede na prvotno stanje, znižali za približno
tretjino. Zato zdaj redno in budno spremljamo, kaj se dogaja na trgu, ter se na to odzivamo.

Torej spremljate tudi pripravo predloga
energetskega koncepta (EK). Kako ga
ocenjujete?
Moram ga pohvaliti. Že to je velik napredek, da je napisan na le nekaj straneh. Zelo
smiselni se mi zdijo trije stebri, ki jih postavlja EK, in sicer podnebna sprejemljivost, za-

nesljivost oskrbe in konkurenčnost. Omenjeni stebri so zagotovo pravi in vsi trije skupaj nam zagotavljajo trajnostno naravnanost
energetike. Pa vendar me nekaj moti.

Kaj?
Menim, da bi moral koncept na prvo mesto postaviti konkurenčno oskrbo z energijo,
na drugo zanesljivost in šele na tretje podnebno sprejemljivost. Pa ne zato, ker bi imel
kaj proti podnebni sprejemljivosti … Če
sprejmemo trditev, da so vsi trije stebri enakovredni, nas to lahko pripelje v nove napake. Samo poglejte, kakšne smo delali v preteklosti. Največ smo jih naredili prav na področju konkurenčnosti. V Sloveniji imamo
tako TEŠ 6 in »eko« TEŠ 6 oziroma fotovoltaiko. Tukaj imam dva registratorja časopisnih člankov (znova iz omare potegne debele
mape, op. a.) — enega od TEŠ, drugega od fotovoltaike. TEŠ je bil že od samega začetka
popljuvan, o fotovoltaiki se je pisalo samo
najlepše.

Je šesti blok šoštanjske termoelektrarne
(TEŠ 6) za vas sprejemljiv?
Gre za stabilen vir energije, ki lahko neprekinjeno dela 24 ur na dan vse leto in je
lahko eden od stebrov naše energetike za prihodnje obdobje, dokler OVE ne postanejo
tehnološko in ekonomsko sprejemljivi. Strinjam se s profesorjem Petrom Novakom, ki
pravi, da naložba ni bila vprašljiva strokovno, bila je le napačno vodena. Tako kot je bila napačno vodena podporna shema za fotovoltaiko, in zato govorimo, da imamo »eko«
TEŠ 6. Tudi tu smo zaradi zgrešene podporne sheme ogromno denarja nespametno investirali.
Kar se konkurenčnosti tiče, sem naredil zanimiv izračun za naše podjetje. Letos smo zakupili elektriko za leto 2018, in sicer po še
nižji ceni, kot jo bomo plačevali v letu 2016 in
2017. Ob svoji porabi bomo letos za elektriko
(brez dajatev, omrežnine, prispevkov in podobnega) plačali približno 90.000 evrov, za leti 2016 in 2017 bomo pri isti porabi plačali
83.000 evrov, za leto 2018 pa nas bo stala
71.000 evrov, torej še manj.
Izračunal sem tudi podatke glede fotovoltaične elektrarne, ki smo jo postavili leta

2010. Država se je obvezala, da bo za to elektriko plačevala po 386 evrov na megavatno
uro, zato smo na ta način dobili 18.000 evrov.
Če bi vso nabavljeno elektriko na leto plačevali po taki ceni, bi bil naš strošek za elektriko 610.000 evrov. Zato poudarjam, da je
treba na prvo mesto dati konkurenčnost.
Večina nanjo gleda sovražno, češ da je to nekaj neoliberalnega.

Kaj je pomembnejše, konkurenčnost ali
socialna kohezivnost?
Za dobro socialno kohezivnost je pomembno konkurenčno gospodarstvo. To samo pomeni, da moraš nehati delati neumnosti in se
izogniti nepotrebnim stroškom. Če je neka
družba nekonkurenčna, ne more biti socialno kohezivna, vsaj na dolgi rok ne.

Kaj še pogrešate v predlogu energetskega
koncepta?
To, da bi morali vsaj na tri leta preveriti, katere nove tehnologije so na trgu, kakšni so
njihovi izkoristki, ali bi jih lahko uporabili in
kaj bi imeli od tega, pa tudi dotedanje dosežke naše države. Določeno tehnologijo običajno iztrošiš v dveh, treh desetletjih, medtem pa moraš slediti novostim na trgu in se
ob nakupu nove tehnologije odločiti za tisto,
ki je za tvoj posel najboljša mogoča. Smer v
trajnostno energetiko pa je zagotovo prava,
le postopoma moramo priti do nje.
Z EK torej dobivamo neko ogrodje, ki naj
bo kratko in tako, da se lahko vedno prilagodi. Tudi v Sloveniji imamo precej ljudi, ki
znajo zadeve pripraviti strokovno, žal pa je
vpliv lobijev tako močan, da se potem marsikaj podre in spremeni. Sploh v energetiki.
Mislim tudi na eko lobije.

Leta 2010 je bila postavitev sončne
elektrarne najbrž pametna naložba?
Kot direktor moram vedno gledati, kje so
priložnosti na trgu, in takrat je bila to za podjetje lepa priložnost. A politika države na tem
področju je bila neracionalna. Spodbujali
smo njihovo izgradnjo takrat, ko so bile drage, zdaj, ko so poceni, pa jih ne spodbujamo
več. Če bi takrat vlagali na primer v hidroenergijo, bi lahko zagotovili nekajkrat večje
učinke.
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Bi torej morali še počakati z vlaganji v
fotovoltaiko?
Leta 2010 smo pričakovali, da bo vrednost
naložbe vedno nižja, razvoj tehnologij pa vse
hitrejši. Zato bi bilo logično najprej financirati ukrepe za učinkovito rabo energije iz za
razvoj novih tehnologij v ta namen. Šele ko bi
cenovna konkurenčnost sončne energije postala ustrezna, bi jih morali začeti sofinancirati. Morda jih takrat sploh ne bi bilo treba
sofinancirati, saj bi bili že zunanji dejavniki
dovolj velika motivacija.

Prej ste omenili zakup elektrike za leto
2018. Po kakšni ceni ste jo zakupili?
Po nižji kot za leta 2015, 2016 in 2017. Če
upoštevamo, da nam stroški za elektriko že
tri leta padajo in da poleg tega na leto dosežemo še približno dvoodstotne prihranke,
potem to kaže, da smo na pravi poti.

Kot direktor morate biti verjetno precej
angažirani, da vse to spremljate?
Redno spremljam področja, ki me zanimajo, in si delam arhive prispevkov. Tako imam
zbranih kup podatkov na temo TEŠ pa na temo nafte in plina, jedrske energije, OVE, podnebnih sprememb … Vsaka tema ima svoj fascikel (smeh, op. a.). To je koristno, če želiš
imeti pregled, kaj se je dogajalo in se dogaja
na trgu. Vse imam zbrano kronološko.

Govorila sva o ceni elektrike. Se strinjate,
da so trenutne proizvodne cene nerealne
in nevzdržne za proizvajalce?
Zagotovo. Cena elektrike je pod proizvodnimi stroški, Evropa pa to težavo rešuje s prerazporejanjem. Zdaj se prerazporeja za OVE,
za URE, tudi za mehanizme CRM v nekaterih
državah. Sprašujem se, kakšna logika je to, da
namesto klasičnih in običajnih tržnih elementov uporabljamo prerazporejanje.
Zagotovo potrebujemo zanesljivo oskrbo,
kar pomeni, da potrebujemo reden dotok novih racionalnih in ekonomsko upravičenih
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naložb v energetiki. Ker pa teh ni, cena pada
pod vse normalne meje, mi pa zadevo rešujemo s pobiranjem denarja in prerazporejanjem. Na dolgi rok to ne more obstati.
Povsem jasno mi je, da TEŠ 6 ne more poslovati pozitivno, saj smo naložbo občutno
preplačali, drugi krivec pa so tudi trenutna
cenovna razmerja. Na drugi strani naj bi mehanizme CRM imeli zato, da bi bilo dovolj
energetskih virov za oskrbo z elektriko. A Slovenija ima dovolj virov, problem je v njihovi
cenovni konkurenčnosti. S CRM reševati izgubo TEŠ — to ni prava pot.

OVE. Leta 2011 je tako na primer 600.000 gospodinjstev na mesec v ta namen plačalo 2,5
evra, ne glede na to, kako so ravnali z energijo. A ne bi bilo bolj smiselno, če bi tista, ki so
potratna, plačala dvakrat toliko, tista, ki niso
potratna (pa najsi gre za socialno šibke ali
ozaveščene), pa naj ne plačajo nič. Tako bi zagotovo med uporabniki spodbudili učinkovito rabo in jih spodbudili k aktivnostim. Toda tu se pojavi vprašanje, komu je sploh v interesu, da se zmanjša raba energije …

Kaj pa je prava pot?

Drži. Američani so naredili bistveno več, pa
ne s papirji in določanjem novih in novih obveznosti, kot to počne Evropa, ampak z aktivnostmi. To pomeni, da bodo v Ameriki do
konca desetletja v kemijski industriji odprli
okoli tri milijone novih delovnih mest, saj
analitiki ocenjujejo, da bodo to omogočale
tudi in predvsem nizke cene energije. V Evropi smo jih po začetku krize 3,8 milijona izgubili na račun nekonkurenčnosti.

V Sloveniji imamo idealne razmere za neboleč prehod v trajnostno energetiko, če bi jih
znali smotrno uporabljati. Naša struktura
proizvodnje elektrike je trenutno optimalna
(tri tretjine), tudi naša tranzitna lega je optimalna. Zagotovo se je v preteklosti premalo
poudarjalo pomen plina kot najmanj škodljivega med tradicionalnimi viri. Kajti ne moremo in ne smemo iz enega sistema kar skočiti v drugega, ta prehod mora biti postopen,
organiziran in slediti mora razvoju novih
tehnologij. Tako se odvija zgodovina človeštva — ko nova tehnologija prehiti zastarelo,
začneš pač uporabljati novo.

Kaj pa motiviranje uporabnikov in
spodbujanje energetske učinkovitosti?
Zagotovo potrebujemo veliko več tega. Že
pred časom sem predlagal, da bi tistim gospodinjstvom, ki niso energetsko potratna,
oprostili plačevanje prispevka za URE in

Zdi se, da predvsem veliko pišemo in
govorimo, naredimo pa nekoliko manj.

Čutite to tudi pri svojem poslovanju?
Zagotovo. Leta 2013 so na primer zaprli
dve tovarni vinil acetat polimera, eno v Angliji, eno v Španiji, tudi zaradi nekonkurenčnosti na področju energetike. Ti dve tovarni sta pomenili polovico evropske porabe te
surovine. Nekonkurenčnost evropske kemijske industrije v primerjavi z ameriško je
bila na evropskem združenju kemijske industrije (CEFIC) obravnavana že leta 1995.
Pri vseh kazalcih so bili Američani dvakrat
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boljši od Evropejcev. Rezultat tega je, da je
tržni delež evropske kemijske industrije v
svetovnem merilu v 20 letih s 36 odstotkov
zdrsnil na 17 odstotkov. S skoraj 1,6 milijona
delovnih mest pa smo padli na slabega 1,2
milijona delovnih mest. Medtem ko kemijska industrija v ZDA povečuje produktivnost in tržne deleže, evropska povečuje zgolj
količino okoljskih dokumentov in predpisov. Od leta 2004 do 2014 se je tako njihovo
število povečalo z 940 na 1700!

Na področju energije se EU zelo težko
kosa z Ameriko, ki ima svoje poceni vire.
To drži, energije je v Evropi zagotovo premalo, toda s premišljeno politiko lahko vplivamo na to, ali bo energija pri nas trikrat
dražja ali dražja za tretjino. V ZDA se proračun za OVE izrazito povečuje in to brez velikega pompa. Obseg raziskav na tem področju so povečali za 400 odstotkov, nimajo številnih direktiv, imajo pa dogovore. Oni delajo, ne modrujejo, mi pa ustvarjamo nove in
nove dokumente in popravljamo stare.

Če se ne motim, ste v okviru Gospodarske
zbornice Slovenije pred časom
nasprotovali sprejetju zakona o
podnebnih spremembah. Zakaj?
Nisem proti temu, da se sprejemajo ukrepi za blažitev podnebnih sprememb, a prepričan sem, da imamo že dovolj zakonske osnove za to, dovolj predpisov in dokumentov,
na osnovi katerih lahko uresničimo svoje cilje. Ne potrebujemo dodatne papirologije,
samo učinkovitejše delovanje.

Potrebno je ozaveščanje o pomenu trajnostnega razvoja, pomembna je sprememba
načina obnašanja posameznika, marketing
je treba zamenjati s strokovnim primerjanjem dobrin — posledice tega pa bodo sprememba načina delovanja industrije in družba, usmerjena v trajnostni razvoj. Kajti takrat se bo morala vsaka industrija prilagoditi potrebam ozaveščenih ljudi.
Ne razumite me narobe, zelo sem zagret za
ekologijo, veliko bolj kot marsikdo. A sem
hkrati realen, vidim pozitivne in negativne
strani, vidim priložnosti in pasti. Ne prenesem pa, da mi nekdo nekaj »naklada« in pri
tem misli samo na svoje interese.

Pa vendar je v energetiki veliko odvisno
od tega, kako bodo svojo vlogo opravili
glavni igralci …
To zagotovo drži. A biti moraš toliko pameten, da racionalno opravljaš svojo dejavnost, ne pa brezglavo slediš nekim usmeritvam. Mitol na primer proizvaja lepila, pri
tem pa je najpomembneje, da v proizvodnji
porabimo le toliko energije, kot je za proces
nujno potrebno.

Ko že govoriva o največjih – kaj
pričakujete od letošnjega podnebnega
vrha, ki bo potekal letos od 30. novembra
do 11. decembra 2015 v Parizu in ki naj
bi prinesel zavezujoč dogovor?
Če bodo voditelji letos uspeli doseči svetovno soglasje glede podnebnih ciljev, potem je
prav, da se temu pridruži tudi EU. A če soglasja ne bo, potem se mi ne zdi smiselno, da

si v EU, ki izpusti 11 odstotkov emisij, postavimo neke visoke cilje in jim slepo sledimo,
pri tem pa še naprej zgubljamo na konkurenčnosti in delovnih mestih. Naloga politike je, da uredi zadeve na svetovni ravni.

Za konec se dotakniva še jedrske
energije. Potrebujemo drugi blok jedrske
elektrarne?
Zdaj govoriti o tem, kaj bo leta 2050, je
prehitro, a moj pogled je — zakaj ne bi del
energije tudi izvozili, zakaj bi morali biti »le«
samozadostni. V našem podjetju se na primer ne trudimo z lepili oskrbeti le Slovenije,
ampak izvažamo v 35 držav. Če imamo možnost to početi konkurenčno z elektriko, zakaj
pa ne? Vse, kjer si lahko konkurenčen, je treba izkoristiti, da prodajaš svetu. Pri gradnji
jedrske elektrarne je treba pač upoštevati zelo visoko stopnjo varnosti in poskrbeti, da ni
možnosti za nesreče.
Zagotovo potrebujemo tudi stabilne proizvodne obrate, v katerih lahko elektriko proizvajamo 24 ur na dan 12 mesecev na leto. Kajti če pogledamo OVE, mislim, da bi za povečanje njihovega deleža v strukturi proizvodnje energije nad 50 odstotkov potrebovali
izredno velike izboljšave in spremembe v sistemu. Pa vendar se zavedam, da takšnega, ki
bi lahko povedal, kakšne bodo izboljšave čez
deset let, kaj šele čez 40, ni. Tehnologija se izredno hitro spreminja, zaupam v tehnološki
napredek človeštva, ki je trajnostno naravnan, zato je pomembno, da nenehno spremljamo novosti in se jim prilagajamo oziroma
izkoriščamo tisto, kar nam koristi.
n
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PO PRAVO REŠITEV V ENERGIJO PLUS
Energijo potrebujemo vsak dan. Zato pri
Energiji plus skrbimo za varčevanje z energijo in njeno učinkovito rabo tako, da kupce
spodbujamo k varčni in optimalni rabi, ki je
odvisna od različnih dejavnikov (življenjske
navade, načini ogrevanja, procesi v podjetju
in podobno). Vsakemu posamezniku brezplačno svetujemo o možnostih prihrankov in
izbiri najprimernejšega paketa oskrbe.
Pri nas vedno prisluhnemo vašim željam
in iščemo ustrezne rešitve, utrjujemo vezi in
zaupanje. Poleg elektrike poskrbimo tudi za
zemeljski plin in lesne pelete, svetujemo o
učinkoviti in gospodarni rabi energije, ponujamo odlične rešitve / izdelke, darilne bo-

ne in zanimivo branje. Preko prenovljene
spletne aplikacije eStoritve smo vam na voljo 24 ur na dan, brezplačno, brez čakalne
vrste. Tako lahko v vsakem trenutku sporočite porabo tako za elektriko kot zemeljski
plin, pregledate porabo v preteklem obdobju, izdane račune in plačila za različna časovna obdobja, informativne obračune in še
veliko več.
Nismo novi. Smo pa drugačni.
S posebnimi ponudbami in akcijami vam
zagotavljamo fiksne oziroma navzgor omejene cene za daljše časovno obdobje in optimizacijo stroškov energije. Naši kupci so deležni konkurenčnih cen, najkakovostnejših

Ne spreglejte novosti v naši ponudbi in se
odločite za nakup LED SIJALK, s katerimi
lahko v primerjavi z žarnicami na žarilno nitko prihranite za razsvetljavo več kot 80%
energije. Poraba LED sijalk je namreč kar
6 – 8 X manjša od porabe žarnic na žarilno
nitko in navadnih halogenskih žarnic. Ne
odlašajte. Obiščite eno izmed naših prodajnih mest ali oddajte povpraševanje preko
spletne strani www.energijaplus.si (zavihek
Za vaš dom – ostala ponudba).

Izkoristite priložnost, ne bo vam žal!
Pridružite se več kot 160.000 zadovoljnim
kupcem Energije plus po vsej Sloveniji,
prihranite in si zagotovite neštete ugodnosti.
Na voljo smo vam na vseh naših prodajnih
mestih, na brezplačni telefonski številki
080 21 15, na info@energijaplus.si ali na
www.energijaplus.si.

storitev in ugodnosti, ne glede na velikost porabe ali izbran paket.
Prihranite z Energijo plus!
V kolikor še niste naš kupec električne
energije imamo za vas posebni paket NOVI
NA PLUSU, s katerim si v vašem gospodinjstvu zagotovite navzgor omejeno ceno elektrike vse do konca leta 2016.
Ali v vašem gospodinjstvu poleg elektrike
uporabljate tudi zemeljski plin? Potem je
prava rešitev za vas paket DVOJNI PLUS. Zagotovite si elektriko in plin po garantiranih
cenah do konca leta 2016, ki se zvišale zagotovo ne bodo, lahko pa se znižajo.

Darilo za vas, dragi bralci!
Skupaj z izrezanim člankom nam
pošljite** vaš račun za električno
energijo / plin s kontaktnimi podatki
(telefon, elektronski naslov), na podlagi
katerega vam bomo pripravili ponudbo.
Prvim 100 pošiljateljem podarimo
odličen merilnik porabe električne
energije Cost Control 3000.

Se ogrevate z lesnimi peleti? Potem se
vam nakup PELETOV plus pri nas v mesecu oktobru še posebej splača!
Vsi gospodinjski kupci, ki boste ob nakupu najmanj ene palete PELETOV plus
priložili izpolnjen kupon, boste v naslednjem mesecu za dobavljeno električno
energijo plačali le 1 €.*
Pohitite, akcija traja do 30. 10. 2015.
** Popust se kupcem obračuna v mesecu oktobru, novembru ali decembru 2015. Splošni pogoji akcije so dostopni na www.energijaplus.si in na vseh prodajnih mestih.
** Energija plus, Vetrinjska ulica 2, 2000 MARIBOR; info@energijaplus.si ali se oglasite na enem izmed naših prodajnih mest (Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Gornja
Radgona, Murska Sobota).
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Energetsko intenzivna Steklarna
Hrastnik zna greti s hlajenjem
Besedilo in foto: Ana Vučina Vršnak
V Hrastniku je bil steklarski obrat zgrajen
leta 1860 in že po dobrem desetletju je
prerasel v eno največjih steklarn takratne
Avstro-Ogrske. Steklarna Hrastnik danes
izdeluje eno najčistejših stekel na svetu,
ki zaradi svoje čistosti dosega sijaj
kristala. Njihove steklenice so embalaža
za nekatere zelo prestižne alkoholne
pijače. Ker so njihovi izdelki namenjeni
predvsem prehrambni industriji in široki
potrošnji, imajo certificiran sistem
HACCP, kar zagotavlja najvišjo proizvodno
in higiensko prakso. Ob tem tovarna, ki
zaposluje 690 ljudi in za energijo porabi
okoli petino vseh svojih stroškov, v
zadnjih letih prav okoljsko-energetskim
ukrepom namenja vse več pozornosti.

Steklarna Hrastnik je od leta 2011, ko je
podjetje Enekom pri njej opravilo energetski
pregled, za posodobitev proizvodnje odštela
skupaj 27 milijonov evrov, pri čemer so bili
številni ukrepi okoljsko-energetske narave.
»Veliko energije posvečamo učinkoviti rabi in
varčevanju, nekatere investicije so se povrnile v nekaj mesecih,« nam je ob obisku zaupal
mag. Roman Tušek, vodja energetike v podjetju. Simona Lesar, ki je v podjetju odgovorna za varstvo okolja, je dejala, da znašajo stroški družbe, ki jih namenijo za energente, kar
20 odstotkov vseh stroškov. Približno dve
tretjini odpadeta na zemeljski plin, ostalo pa
na električno energijo, kisik, utekočinjeni
naftni plin in tudi vodo. Po opravljenem
energetskem pregledu so predlogom dodali

še svoje ideje in med drugim leta 2013 pri naložbi v enoto Vitrum (v njej izdelujejo namizno steklo) že bistveno zmanjšali vplive
na okolje, nato pa leta 2014 pri naložbi v novo enoto Special (v njej proizvajajo stekleno
embalažo) z izbiro najsodobnejše dosegljive
tehnologije bistveno znižali rabo energije in
vode.

Vitrum: Peč, ogrevana z zemeljskim
plinom in kisikom ter dogrevana z
električno energijo
Novo, tehnološko napredno talilno peč —
peč G — za steklo z večjo zmogljivostjo in bistveno boljšo energetsko učinkovitostjo pri
taljenju stekla so zagnali na začetku leta 2013,
torej po rekonstrukciji, ki je po besedah Tu-
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za 55 odstotkov, emisije NOx za 75 odstotkov,
izpuste prašnih delcev za 35 odstotkov in izpuste CO2 za nekaj manj kot 30 odstotkov.

Special: Posebna inovacija za manjšo
porabo energije in večjo proizvodnjo

Obe enoti Steklarne Hrastnik – levo Vitrum in desno Special.

Britanska trgovinska veriga Sainsbury's
je Steklarni Hrastnik leta 2014 podelila
nagrado za »najboljšega dobavitelja za
angleški trg za namizno steklo, leto
pred tem pa je v skrbnem pregledu
mednarodne organizacije Intertek –
naročil ga je prav Sainsbury's –
Steklarna je dosegla najvišje ocene na
naslednjih področjih: zaveza vodstva in
stalne izboljšave, sistem upravljanja
tveganj, sistem upravljanja kakovosti,
kontrola izdelkov, testiranje izdelkov,
nadzor procesov ter usposabljanje
zaposlenih in kompetence. Skupni
doseženi rezultat v omenjenih
kategorijah je znašal kar 100 odstotkov,
kar uvršča Steklarno Hrastnik visoko
nad globalno povprečje.

V proizvodnji namiznega in razsvetljevalnega stekla dimne pline iz vseh peči čistijo skozi filtre. Izvedli so uspešen projekt
izkoriščanja odpadne toplote omenjenih
dimnih plinov, in sicer z vgradnjo dveh izmenjevalnikov toplote. Kako zadeva deluje?
»Iz peči izhajajo dimni plini, ki imajo določeno energijo. Pline delno ohladimo in tako
ogrevamo vodo, ki jo porabimo za uplinjanje kisika — tega namreč dobimo v tekočem
stanju in ga moramo ogreti, da dobimo plin
— ob tem pa tudi za ogrevanje sanitarne vode in pozimi za dogrevanje upravne stavbe,« je povedal Tušek in dodal, da je investicija izkoriščanja odpadne toplote nanesla 100.000 evrov, povrnila pa se je v 21 mesecih. V obdobju od lanskega maja do
letošnjega marca so izkoristili okoli 2800
MWh odpadne toplote.
Poleg tega so v Vitrumu namestili čistilno
napravo za industrijske tehnološke odpadne vode in uredili priklop vseh vod preko kanalizacije na centralno čistilno napravo v Občini Hrastnik.
Z vsemi temi ukrepi je Steklarni Hrastnik v
Vitrumu leta 2013 uspelo znižati porabo vode

Pri gradnji nove tovarne za proizvodnjo
embalažnega stekla, to je enota Special (na
sliki levo), so se v družbi odločili za najboljše
tehnologije za steklarsko panogo, kot jih priporoča EU. Lani novembra so v enoti Special
dokončali obsežno, 8,6 milijonov evrov vredno naložbo, in na ta način svoje proizvodne
kapacitete povečali s 120 na 138 ton visokokakovostnega stopljenega stekla na dan, naložba pa naj bi se jim povrnila v manj kot
dveh letih, pravi Tušek. Še preden pa so uvedli novosti, so morali spremeniti okoljevarstveno dovoljenje (IPPC). Dovoljenje IPPC
imajo že od leta 2010, a ga morajo ob vsaki
večji spremembi spremeniti oziroma dopolniti.
Proizvodnja stekla v zadnjih treh mesecih
po rekonstrukciji je bila za 25 odstotkov višja kot v zadnjih osmih mesecih pred rekonstrukcijo, pri čemer se je v enakem obdobju raba energije povečala samo za sedem
odstotkov. To pomeni, da so specifično rabo
energije za taljenje zmanjšali za 16 odsto-

Vitrum: Peč, ogrevana z zemeljskim plinom in
kisikom ter dogrevana z električno energijo

ška potrebna vsakih 8—10 let. Vgradili so štiri
nove kompresorje in s tem znižali specifično
rabo električne energije za proizvodnjo stisnjenega zraka za 15 odstotkov. Peč za zgorevanje porablja zemeljski plin (metan) ter čisti
kisik (na fotografiji desno), zato je prisotnost
dušika pri zgorevanju minimalna. Gre za napredno tehnologijo zgorevanja zemeljskega
plina s čistim kisikom (t. i. tehnologija oxyfuel), pri čemer pa kisik ni ravno poceni, je
pojasnil Tušek. Kot je povedal, je nova peč
plod tako znanja znotraj podjetja kot znanja dobavitelja — nemškega podjetja SORG.
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tkov, celotno rabo energije — preračunano
na kilogram staljenega stekla — pa za 14 odstotkov. Nameščen imajo najsodobnejši
elektrofilter za čiščenje dimnih plinov, s čimer so tudi zmanjšali delež prašnih delcev.
Podobno torej kot v enoti Vitrum. So pa pri
tem uvedli pomembno inovacijo: za večjo
kapaciteto proizvodnje so povečali tlorisno
površino peči za približno 6 m2, kljub temu
pa so hkrati znižali specifično rabo energije
za taljenje za 16 odstotkov. »V podjetju
spremljamo specifično rabo energije, potrebne za stalitev enega kilograma stekla, in
sicer v kJ/kg ali kcal/kg,« sta pojasnila Tušek
in Lesarjeva.

Ventilatorski prostor v enoti Special

Peč B, regeneratorsko peč na zrak in plin

In kako deluje peč B (na sliki zgoraj)? Gre
za regeneratorsko peč na zrak in plin — slednji zagori ob stiku z zrakom. Tušek pojasni:
»To je U-plamenska regeneratorska peč. Del
peči predstavljata dve regeneratorski komori, ki služita za predgretje izgorevalnega
zraka in za ohlajevanje dimnih plinov. Izgorevalni zrak vpihujemo v talilni prostor z
ventilatorji preko prve regeneratorske komore, kjer se predogreje. Ločeno dovajamo
zemeljski plin skozi gorilnike. V talilnem
prostoru je plamen v obliki črke U. Dimne
pline sesamo z ventilatorji preko druge regeneratorske komore, kjer oddajo del toplote komoram. Vsakih dvajset minut se
smer obrne in vpihujemo izgorevalni zrak
skozi drugo komoro ter sesamo dimne pline
skozi prvo komoro.«
En del peči hladijo z zrakom, ki pa so ga
speljali v »hladni del« tovarne — kjer pakirajo proizvode. S tem zrak dogrevajo in ocenjujejo, da so prihranili okoli tretjino energije, ki je sicer za to potrebna. Poleg tega so v
odvodni kanal dimnih plinov vgradili še tri
izmenjevalnike toplote za ogrevanje vode.
Izvesti morajo še povezavo s kotlovnico, za
kar pa je podjetje Eltec Petrol (sedaj Petrol,
op. p.) že izdelalo projekt.
Ob tem je sogovornik dejal, da so povsem
na novo uredili hlajenje strojev, kar je bilo
vredno »več sto tisoč evrov«. Samo za hlajenje
strojev so namreč porabili tretjino električne
energije, zato so vgradili nove ventilatorje z
visokim izkoristkom in brez jermenskih pre-

nosov in z direktnimi pogoni, vsi motorji so
kategorije IE3. Vgradili so tudi nove cevovode, kjer so bili pozorni na čim manjše padce
tlaka in s tem na izgube pa tudi na tesnost cevovodov, s čimer so prihranili 18 odstotkov
energije. Tušek je poudaril, da se procesi hlajenja tudi prilagajajo okoliški temperaturi
in vlagi. »Vse to pa ne pomeni le prihrankov,
temveč tudi večjo in prožnejšo proizvodnjo,«
pravi vodja energetike v družbi.
V Specialu so namestili še dve novi »hladilni peči«, torej napravi, ki poskrbita zato,
da se stekleni izdelki s 500 stopinj Celzija postopoma in kontrolirano ohladijo na 20 stopinj (na sliki desno). »Z dobaviteljem smo
sklenili pogodbo. Če parametrov glede prihrankov ne bo dosegel, bo moral plačati pogodbeno kazen,« je poudaril Tušek.
Za tehnološke vode so uredili zaprte tokokroge, kar pomeni, da se voda ne izpušča
v okolje, temveč ves čas ostaja znotraj tovarne. Problem je predvsem vroča voda, ne
pa onesnaženost vode. Vroča voda se pretaka po hladilnih stolpih, na njihove ventilatorje pa so namestili frekvenčne pretvornike, ki skrbijo za prilagajanje procesa okoliški temperaturi. S pomočjo celovite rekonstrukcije čistilne naprave za tehnološke
vode so v Steklarni Hrastnik racionalizirali
tudi porabo mestne vode, saj je nižja za približno 40 m3 na dan. Investicija je znašala
75.000 evrov, povrnila naj bi se v treh letih,
pravi Lesarjeva.
Pridobili so, kot omenjeno, visoko stopnjo
avtomatizacije proizvodnje in izboljšane tehnološke postopke, zaradi česar se bodo še bolj
utrdili v svetovnem vrhu nišnih proizvajalcev
tehnično zelo zahtevnih steklenic (fotografija desno). Ob dokončani naložbi je direktor
Andrej Božič dejal, da je Steklarna Hrastnik
energetsko ozaveščeno podjetje, ki skrbi za
učinkovito in smotrno rabo energije in vode. Z naložbo so namreč znižali porabo energije za 14 odstotkov (primerjamo obdobje januar—avgust 2014 z obdobjem december

Hladilna peč

Steklarna Hrastnik je v svetovnem vrhu nišnih
proizvajalcev tehnično zelo zahtevnih steklenic

2014—februar 2015). Vrednosti emisij NOx sedaj dosegajo 800 mg/Nm3, kar je trenutno
pod zakonsko predpisano mejo. Emisije CO2
pa so znižali še za 10 odstotkov.
Poleg tega, da Steklarna Hrastnik »pade« v
evropsko shemo trgovanja z izpusti (ETS), se
nanjo nanaša tudi problematika selitve virov
CO2 (»carbon leakage«), kar pomeni nevarnost selitve proizvodnje iz EU. »Zadeva glede ETS je za nas za zdaj še sprejemljiva, a vsako leto nam znižujejo število kuponov, kar je
seveda tudi namen. Mi pa tudi vsako leto vlagamo v energetsko učinkovitost in se trudimo slediti toku. Za zdaj nam kuponov ne primanjkuje,« je pojasnila Lesarjeva.
Letos bodo izvedli tudi pomembno naložbo v energetski nadzorni sistem.
n

Energetika.NET

23

EnergetikaNET-21-8k.qxp_Layout 1 278/10/15 13:34 Page 24

REPORTAŽA

V Julonu energetski menedžer
cene elektrike spremlja dnevno
Besedilo in foto: Ana Vučina Vršnak
Podjetje Julon – v Ljubljani proizvaja poliamidna
vlakna in polimere, med drugim pa v procesu
Econyl po edinstveni tehnologiji predeluje odpadne
ribiške mreže, preproge ter ostale odslužene
poliamidne izdelke in vlakna v nove proizvode –
porabi okoli 100 GWh električne energije na leto,
s čimer je tudi največji porabnik elektrike na
ljubljanskem območju. Skupaj z obrati v Celju in
Ajdovščini pa Julon porabi 115 GWH elektrike
letno, za kar odšteje približno osem milijonov
evrov. Zato energetski menedžer cene tega
energenta spremlja vsak dan, sta nam ob obisku
dejala direktor družbe Denis Jahič ter direktor
investicij Martin Snoj, ki je od leta 2009 tudi
energetski menedžer v podjetju. Poudarila sta, da
je v zadnjem času motenj pri dobavi elektrike zelo
malo, kar pa je zanje ključno: že milisekunde prekinjene dobave namreč povzročijo ogromno škodo.
24
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Julon je s svojo proizvodnjo konstantni porabnik
električne energije oziroma je porabo v zadnjih treh letih zaradi širitve proizvodnje celo nekoliko povečal (z
90 na 100 GWh). Elektriko jim dobavlja GEN-I, nam je
zaupal Jahič in dodal, da se poraba spremlja na dnevni
in tedenski ravni prav skupaj z dobaviteljem — to seveda počne energetski menedžer. »Pri električni energiji smo zelo pazljivi,« poudarja Jahič. Električno energijo so zakupili za nekaj let vnaprej, in sicer do leta
2017, sedaj se odločajo za leto 2018. »Cene so sedaj tako
nizke, da je malo verjetno, da bodo še nižje,« ocenjuje
direktor družbe.
Snoj pa pravi, da spremljajo nihanja po vsakem koncu investicijskega cikla, da iščejo več ponudb in da se o
ceni in nakupu tudi pogajajo. Zato so zelo zadovoljni,
da je trg odprt, in imajo v primerjavi s Hrvaško, kjer
imajo tudi svoj proizvodni obrat, v Sloveniji precej
boljše izkušnje.

1 Podjetje Julon v Ljubljani
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Po drugi strani pa so bile izkušnje s prekinitvami dobav v preteklih letih manj navdušujoče. Jahič pravi,
da desetminutni električni izpad povzroči za okoli
200.000-300.000 evrov škode in da se poznajo že motnje, merjene v milisekundah. »Posebej problematične
so nevihte,« pojasni. A stvar se je v zadnjem obdobju
občutno izboljšala, verjetno tudi zaradi velikega pritiska na dobavitelja in distributerja, ocenjuje Jahič. Julon je sicer ob vsakem izpadu naredil poračun škode, ki
ga je dobavitelju tudi pokazal. Zahtevali so odškodnine, pisali reklamacije, a največkrat se je druga stran
sklicevala na »višjo silo«, denimo nevihte in žled. Slednje Jahič priznava, a dodaja, da je bil problem tudi v nestabilnosti sistema.
K izboljšanju razmer na področju ravnanja z energijo v družbi pa je nedvomno prispevala tudi uvedba
energetskega menedžerja. V preteklih petih letih so
tako zamenjali večje naprave — recimo hladilne in zračne kompresorje — z novejšimi z boljšim izkoristkom.
Sami proizvajajo okoli 350 m3 zraka, kar ustreza približno 2 MWh. Poleti proizvedejo okoli 14 MW hladilne energije. Postopoma zamenjujejo tudi razsvetljavo,
in sicer so navadno razsvetljavo zamenjali za pametno
tam, kjer so uvedli tudi druge investicije, recimo pri robotu za embaliranje.
Kot omenjeno, energetski menedžer pozorno
spremlja porabo in cene električne energije. In če v Julonu za elektriko odštejejo več kot osem milijonov
evrov, je treba k temu prišteti še dodatne štiri milijone
za paro ter 1,3 milijona evrov za zemeljski plin, kar
ima Snoj prav tako pod drobnogledom. A pri pari manevrskega prostora za pogajanja praktično ni, saj je tu
en sam dobavitelj — enota TE-TOL. Skupaj družba za
energijo odšteje okoli šest odstotkov svojih izdatkov.
Specifična poraba energije v podjetju je sicer leta
2010 znašala 3,13 MWh/t, leta 2014 pa 2,99 MWh/t, kar
pomeni petodstotno znižanje — in to ob dejstvu, da je
proizvodnja poskočila s 50.000 na 69.000 ton, torej
za okoli tretjino. Snoj in Jahič ne skrivata zadovoljstva in poudarjata, da je vsa energija, ki jo porabijo, zelena, torej iz obnovljivih virov.
In ker so specifično porabo uspeli znižati — v obratu
Econyl recimo porabijo za 50 odstotkov manj energije, so s tem proizvedli tudi 50 odstotkov manj toplogrednih plinov. Velja seveda dodati, da je Julon zavezanec po direktivi o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (direktiva IPPC) in potrebu-
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je za svoje delovanje okoljevarstveno dovoljenje. Snoj
je ob tem poudaril, da so letos investirali v dodatno čistilno napravo z aktivnim ogljikom. Nasploh so v ta namen v zadnjih dveh letih porabili preko 600.000 evrov.
Dodatnih 80.000 evrov so namenili tudi za znižanje
hrupa.
Pozornost pa so v Julonu, ki predeluje odpadno surovino, namenili še ločevanju odpadkov. Prav zato jim
je uspelo količino odpadkov, ki je leta 2010 znašala 55
ton, lani prepoloviti na 25 ton. Jahič ob tem pove, da sami v okviru obrata Econyl, kjer predelujejo odpadna
poliamidna vlakna, prav ta »odpadek« odkupujejo po
vsem svetu. Tako v glavnem v ZDA odkupijo vlakna, ki
ostanejo od številnih odsluženih sintetičnih preprog iz
ameriških domov in hotelov, na Norveškem pa recimo
od ribiških mrež iz ribogojnic lososov.
Ali dobijo odpadne mreže tudi od slovenskih in
hrvaških ribičev? Niti ne, saj marsikateri ribič mrežo
pač razreže in vrže v morje, tako da organiziranega
pobiranja tega odpada še ni, se pa vsaj na Hrvaškem
vzpostavlja, pove Jahič. Dodaja še, da je prav slovenski
Kemijski inštitut vodilni partner mednarodnega projekta Sistem ravnanja z odpadno ribiško opremo v Jadranski regiji (DeFishGear).
n
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2 Robot za embaliranje s
pametno razsvetljavo
3 Proizvodnja poliamidnih
vlaken
4 Proizvodnja granulata
Poliamid
5 Odpadna vlakna
6 Zračni kompresor 150m3min/7,5 bar

Energetika.NET

25

EnergetikaNET-21-8k.qxp_Layout 1 278/10/15 13:34 Page 26

VODILNI ENERGETIKI

Ilustracija: Roman Peklaj

O ENERGETSKI
PRIHODNOSTI

Danijel Levičar:

Aleksander Mervar:

Mi odpiramo vrata,
projekte pa naj
izvedejo podjetja

TEŠ 6 bi lahko bil
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uspešna zgodba!

Martin Novšak:
Podaljšanje
obratovanja NEK
Sloveniji prinaša dve
milijardi evrov
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Mi odpiramo vrata, projekte
pa naj izvedejo podjetja
Besedilo in foto: Ana Vučina Vršnak

Danijel Levičar vodi direktorat za energijo na ministrstvu za
infrastrukturo (MzI) od oktobra 2014, pred tem je bil vršilec
dolžnosti generalnega direktorja. Potem ko je lani Slovenija
dobila nov energetski zakon, se Levičar sedaj ukvarja predvsem
z energetskim konceptom Slovenije (EKS), ki naj bi dal
usmeritve za slovensko energetiko za naslednjih 20, okvirno pa
za 40 let. Pravi, da se morajo vsi deležniki poenotiti glede
vizije in ciljev, od konkretnih projektov pa se distancira. Na
njegovem direktoratu iščejo rešitve tudi za nadaljnje
spodbujanje obnovljivih virov energije (OVE), sicer pa sam vidi
prihodnost v kombinaciji OVE z jedrsko energijo. Na tem
področju je tudi sam strokovnjak, saj je, sicer univerzitetni
diplomirani fizik ter magister menedžmenta (MBA), služboval
pri Evropski komisiji v Luksemburgu, delal je tudi v
Mednarodni agenciji za atomsko energijo (IAEA) na Dunaju, v
Sloveniji pa je pred prihodom na ministrstvo vodil investicije v
GEN energiji. Poklicno pot je sicer leta 2000 pričel v Nuklearni
elektrarni Krško (NEK).

Objavljamo del intervjuja, celotnega pa preberite na portalu Energetika.NET!

Slovenija sprejema energetski koncept (EKS). Glede na to,
da smo člani EU, kjer je poudarek na obnovljivih virih energije
(OVE) in trajnostni politiki, se najprej ustaviva pri tem. V
dokumentu o EKS namreč postavljate vprašanje »Ali je treba
spodbujati OVE, in če da, na kakšen način?« Ali ni Slovenija
že odločena, da bo spodbujala OVE?
Vprašanje je bilo postavljeno z namenom spodbuditi javno razpravo. Vprašanje je namerno provokativno. Gre za to, da je Slovenija v svojem akcijskem načrtu za OVE (AN OVE) že predvidela, da bo
delež OVE zagotovo porasel, vprašanje pa je res, na kakšen način želimo to rast spodbujati. Na tem je težišče vprašanja, ki smo ga postavili v predlogu usmeritev EKS. Poznamo zgodbo o shemi OVE pri
nas, ki se je izkazala za dolgoročno nevzdržno, in ta shema ne bo
mogla zagotavljati pokritja spodbujanja deleža OVE, kot bi si ga želeli. Na MzI že sedaj pripravljamo nove predloge, eden takih je denimo uvedba neto meritev, ki ne temelji več na subvencijah iz sheme za OVE. Po drugi strani pa želimo pri spodbujanju javne razprave doseči prav to, da se zavemo pomena »spodbujanja« oziroma
pomena te besede. Na videz gre za benigno besedo, ki pa nas lahko
veliko stane.

Imate v mislih enačenje »spodbujanja« s »financiranjem«?
Prav tega ne bi želel. Ampak dandanes si določene opcije pod to besedo predstavljajo natanko to — da bo država nekaj spodbujala z denarjem. Gre pa za spodbujanje s spodbudnim okoljem ipd.

Kje pa dejansko dobiti denar za investiranje? Do leta 2030 naj
bi denimo zgradili vse potencialne hidroelektrarne. Po drugi
strani se postavlja vprašanje ekonomike. Povejte nam, ali bomo
zares zgradili vse HE in ali se zares postavljajo vprašanja o
upravičenosti gradnje HE?
Natančne odgovore glede izvedbe projektov s stališča naložb in
ali ti projekti dejansko »pijejo vodo« vam lahko dajo investitorji. Informacije, ki jih imamo na MzI, kažejo, da projekti, ki se izvajajo — denimo HE na spodnji Savi — še vedno lahko shajajo na trgu, torej s tržno
ceno, ki je danes ekstremno nizka. Se pa dejansko postavlja vprašanje,
kje se ta zadeva ustavi. Pri robnih pogojih, ki danes vladajo na trgu,
so HE na srednji Savi že lahko pod vprašajem.

Kaj bo s sončnimi elektrarnami in vetrnicami? Imate tudi v tem
primeru kakšne informacije o ekonomičnosti?
Podatke imamo od Evropske komisije ter od Združenja slovenske
fotovoltaike (ZSFV), od koder dobivamo informacije o današnji ceni na inštaliran kW. Ta znaša okoli 2000—2200 evrov na inštaliran
kW. Po drugi strani pa dobivamo tudi informacije, da znajo biti tudi cenejše. Verjamem, da je to popolnoma odvisno od tega, kje opremo nabaviš, ali je ta kakovostna in katerim standardom zadošča, tako da verjamem, da znaša cena med 1000 in 2000 evri na inštaliran
kW. Če to povzamem, lahko ugotovimo, da tako vetrne kot sončne
elektrarne za obratovanje potrebujejo podpore.
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zlogov, zakaj bi se srečali, morda niso imeli
nobenih tem — tega ne vem. Mene se ta zadeva ni dotikala, od trenutka pa, ko sem prišel na MzI, sem si prizadeval, da se srečamo
— ker vem, na katerih področjih bi rad, da
naredimo korake naprej. Uspelo nam je in letos sta se srečala oba pristojna ministra. Pripravili smo vse potrebno in tudi sprejeli pozitivne sklepe — takšne, ki so nam v interesu.

Kako pa vidite problematiko skupnega
odlagališča radioaktivnih odpadkov? Se
bomo uspeli dogovoriti o skupni rešitvi?
Srčno upam, da se bomo. Slovenska stran je
na meddržavni komisiji prvič predstavila
projekt odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) in Hrvaško povabila k sodelovanju. Pozitivne učinke, torej
nižjo vrednost projekta, lahko pričakujemo
samo, če bosta zraven dva partnerja z večjo
količino odpadkov, ne pa, če gradi vsak svoje
odlagališče.

Če bodo cene elektrike še naprej tako
nizke, kako bo država zagotavljala
stabilno energijo? Bomo potrebovali
mehanizme stabiliziranja proizvodnje,
denimo CRM?
Odkrito moram povedati, da uvajanje intervencijskih mehanizmov ni v interesu
držav. Na koncu to pomeni, da bo to nekdo
moral plačati.

Državljani.
Če bi mi dejansko prepoznavali težave z
zanesljivostjo oskrbe in stabilnostjo elektroenergetskega sistema, imamo za to že danes v energetskem zakonu predvidene mehanizme intervencije. Nikakor pa si ne moremo privoščiti — in v tem primeru tudi ta
mehanizem ne bo padel na plodna tla pri Evropski komisiji — reševanja nekega nasedlega
projekta.

Če se vrneva k EKS: postavili ste
vprašanje, ali naj spodbujamo OVE, po
drugi strani pa niste postavili podobnega
vprašanja za jedrsko energijo.
Zato, ker samo spodbujanje jedrske energije sploh nikoli ni bilo vprašanje. Če govorimo o spodbujanju, govorimo o OVE. Saj ste
prav na Energetiki.NET povzeli študijo IJS o
fosilnih subvencijah, kjer je pisalo, da subvencij za jedrsko energijo ni. V tujini pa se to
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vprašanje postavlja, recimo v Veliki Britaniji.
Imajo star park proizvodnih enot in zavedajo se, da jih na dolgi rok pride ceneje, če spodbujajo tudi konvencionalne vire, kot pa da
jih izgubijo.
Slovenija ima skupaj s Hrvaško v lasti NEK.
Nedavno smo se odločili za podaljšanje obratovanja. Mnogi pravijo, da smo storili napako in da bi bilo sodelovanje s Hrvaško v primeru NEK bolje končati leta 2023. Po tem datumu bi vse odločitve, tudi o podaljšanju in
morebitni gradnji drugega bloka, sprejemala Slovenija sama.
Od teh, ki tako menijo, bi rad slišal mnenje,
na kakšen način si predstavljajo, da bomo leta 2023 sami odločali o tem projektu. Nam je
zagotovo v interesu, da s hrvaško stranjo še
naprej sodelujemo pri tem projektu. Konec
koncev je NEK edini veliki slovenski energetski objekt, s katerim smo dokazali, da ga
znamo izvesti s tujim vložkom.

Ampak meddržavna komisija se ni srečala
pet let, kajne?
Res je, ampak v teh petih letih je objekt
kljub temu obratoval z najvišjimi standardi,
vmes je bil izveden tudi stresni test jedrskih
elektrarn, po katerem je bil NEK prepoznan
kot eden najboljših v EU. Kakorkoli, verjamem, da se meddržavna komisija ni srečala
zato, ker najbrž niso prepoznali nobenih ra-

S Hrvaško nas povezuje tudi Jadransko
morje. To je zanimivo tudi zaradi nafte in
plina. Slovenija je po eni strani sprejela
resolucijo o strategiji za Jadran leta
2009, ki namestitvi terminalov
utekočinjenega naftnega plina (UZP)
nasprotuje. Po drugi strani je Slovenija
tudi članica Mednarodne pomorske
organizacije, ki je sprejela obveze iz
konvencije o preprečevanju onesnaženja
morja z ladij (Marpol 73/78), ki določa
uporabo čistejših goriv, kar bi lahko bil
tudi UZP, kar pa zaradi omenjene
resolucije otežuje njeno izvajanje. Kako vi
vidite položaj?
Zadeve se ne izključujejo. Slovenija ima
do svojega koščka morja strateški odnos. In
ta odnos se odraža v okoljevarstvenem smislu, torej v ohranitvi okolja, pa tudi v smislu
ohranitve gospodarskih panog, ki iz tega sledijo, torej turizma. Energetska raba tega prostora pa ni predvidena. Še več, resolucija DZ
prepoveduje raziskovanje ogljikovodikov na
Jadranu. Vemo, da je pred leti padel v vodo
tudi projekt za terminal UZP. Po drugi strani pa obstaja pobuda za pristanišča, naj se
umazani energenti z ladij — gre predvsem za
mazut — v pristaniščih nadomestijo s čistejšimi gorivi. Obstaja več načinov, kako bo
eden izmed alternativnih goriv, recimo UZP,
dobavljen v pristanišče. Lahko ga pripeljemo
in ni potrebe, da gradimo terminal. Gre tudi
za večjo porabo električne energije, kar pomeni, da bi bilo treba okrepiti distribucijski
sistem itn. Sta pa zadevi skladni, če želimo
ohraniti okolje.
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Levičar o združevanju obeh stebrov pri nas meni, da je to vprašanje za Slovenski
državni holding (SDH). Sicer pa glede bodoče slovenske energetike pravi, da če želi
kakšen skupni imenovalec, je to glede treh točk: vizije, poslanstva in ciljev. Za to,
kako bomo prišli do cilja, pa moramo imeti scenarije. Ko bomo imeli pripravljen EKS,
morajo pristojni v enem letu pripraviti še podrobnejši državni razvojni energetski načrt
(DREN) s konkretnimi projekti. Levičar poudarja, da se želi distancirati od projektov.
Mi odpiramo vrata opcijam, virom, tehnologijam, za pripravo projektov pa imamo
plačane direktorje v družbah, ki jih bodo izvajale, je jasen.

Države v regiji JV Evrope iščejo možnost
diverzifikacije tako virov kot poti. Kje se
vidi Slovenija? Pri katerih projektih bi
lahko sodelovali oziroma že delamo na
tem, recimo Jonsko-jadranski plinovod
(IAP), Transjadranski plinovod (TAP),
Turški tok, Tesla?
To so projekti v najzgodnejših fazah. Vsi ti
projekti se srečujejo z izzivi. Od tega, da se
najprej sploh pojavijo v strateških dokumentih držav in Evropske komisije, do tega,
na kakšen način bo projekt izveden, do podpore članic … To so zelo oddaljeni projekti. Če
pa že se Slovenija umesti, jo lahko vidimo
kot tranzitno državo. Imamo pomembno
geostrateško lego, ki nam z obstoječo infrastrukturo daje možnost sodelovanja v teh
projektih.

Torej bi se lahko povezali recimo s
terminalom UZP na Krku?
Lahko, ampak pogojno. To so strateško pomembne zadeve, zato je treba biti pazljiv in

spremljati, kako se obračajo preostale države.
Na primer še danes ni jasno, kam bo plin iz
terminala na Krku šel, torej, kam je namenjen — ali v Italijo, ali v Baumgarten, ali v
Ukrajino, balkanskim državam …

Ko sva že pri nafti in plinu: predlog EKS
predvideva, da naj bi do leta 2055 nafto
popolnoma opustili, od fosilnih goriv po
letu 2055 ostane v rabi le zemeljski plin.
Plinu torej ne zapiramo vrat, le UZP, ali
kako?
Predvsem izhajamo s stališča, da je plin od
fosilnih goriv še najmanj obremenjujoč za
okolje. Za zemeljski plin imamo zgrajeno relativno robustno infrastrukturo, prenosni sistem, distribucijske sisteme, imamo dobro zanesljivost oskrbe, in to čeprav v glavnem porabljamo ruski plin, zato ker je ta najcenejši.
Racionalno je razmišljati v smeri, da to danost
— torej infrastrukturo, ki smo jo zgradili — izkoristimo. Pri UZP je zgodba zapletenejša, ker
infrastrukture nimamo zgrajene.

Slovenija ima zaloge zemeljskega plina v
Prekmurju. Ali bomo ta plin izkoristili ali
ne? Naftni in plinski strokovnjak dr.
Miran Mejak je v pogovoru za
Energetiko.NET dejal, da rudno bogastvo
pripada državi, zato bi morala biti država
kot lastnik tudi zainteresirana, da do
tega bogastva pride. Slovenski državi
zameri, da se do raziskovanja
ogljikovodikov obnaša brezbrižno. Kaj
porečete na to?
Odgovor je jasen. Podpiramo trajnostno
izrabo vseh domačih virov. Tak odgovor sem
podal že na Plinskem en.forumu. To velja tudi za Petišovce, ki so naš največji potencialni
vir plina. Tam že imamo koncesionarja. Govorili smo tudi že o raziskavah. Tudi tuji vlagatelji so že danes prisotni s svojim kapitalom. Petrol in država sta preko Geoenerga in
Geoterma zainteresirana za izrabo in raziskave. Zadeve gredo naprej, je pa res, da morajo družbe primerno nasloviti tudi okoljske
izzive. V vsakem primeru morajo za metode
pridobivanja pridobiti okoljevarstvena soglasja, ta pa niso v naših rokah.

Še o nafti: država za uvoz fosilnih goriv
letno odšteje dve milijardi evrov. Promet
bi pri nas spremenili v smeri alternativnih
goriv, za kar bomo potrebovali – sami
napovedujete – veliko več elektrike.
To je samo en razlog rasti, in sicer tretji po
vrsti. Prvi je rast industrije, drugi pa toplota
in hlad.

V vsakem primeru naj bi poraba rasla,
napovedujete. Kakšna je po vašem prava
energetska mešanica za našo državo?
Danes nam tretjinska mešanica — hidro,
termo in jedrska — zelo koristi. Razvili in
zgradili smo dober energetski sistem, opiramo se na njegovo zanesljivost in konkurenčnost. Logični prehod pomeni izrinjanje fosilnega vira z OVE in jedrsko energijo.

Na polovico OVE in polovico jedrske?
To bo eden od scenarijev pri obravnavi v
dolgoročnih bilancah.
n
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TEŠ 6 bi lahko bil uspešna zgodba!

Alenka Žumbar Klopčič, foto: arhiv ELES

V magistrski nalogi, ki jo namerava nadgraditi v
doktorsko, se je direktor slovenskega sistemskega
operaterja prenosnega omrežja ELES Aleksander
Mervar ukvarjal z opredelitvijo dejavnikov, ki bodo
v prihodnosti vplivali na oblikovanje cen električne
energije na slovenskem trgu. Ti dejavniki so
uvozna odvisnost in možnost uvoza, obnovljivi
viri in mednarodne zaveze, ki jih je na tem
mestu Slovenija prevzela, pa uvedba mehanizma
CRM (mehanizem za zagotavljanje zadostnih
proizvodnih zmogljivosti, op. p.) in navsezadnje
potreba po povečanju tarif za prenosno omrežje
zaradi morebitne izgube dela prihodka od
dodeljevanja čezmejnih prenosnih kapacitet kot
posledica implementacije uredbe CACM. Ključno
spoznanje pri vsem tem pa je bilo, da se bodo
končne cene električne energije, kljub
zgodovinsko nizkim cenam energije na borzah,
v prihodnje še zviševale. S prvim možem ELES-a
smo tako tokratni pogovor zasnovali na spoznanjih
njegove naloge, ki se torej ukvarja predvsem
z aktualnimi izzivi domače elektroenergetike,
posvetili pa smo se tudi izzivom, ki jih imajo
evropski sistemski operaterji, med njimi seveda
tudi ELES, z diktiranim spajanjem trgov.
»Politika obnovljivih virov, ki jo vsiljuje predvsem
Nemčija, povzroča probleme v obvladovanju prenosnega elektroenergetskega omrežja, v takšnih razmerah
pa je nehvaležno tudi načrtovati in sprejemati odločitve o investicijah v nove, bazne proizvodne elektroenergetske objekte, ki pa so z vidika sistemskih storitev
nujno potrebni za zanesljivo delovanje elektroenergetskega prenosnega omrežja,« že uvodoma poudarja
Mervar, ki pravi, da poglobljenega dialoga, s katerim bi
odgovorili na takšne izzive sistemskih operaterjev prenosnega omrežja, z Evropsko komisijo ali Agencijo za
sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) ni. Tako
so v začetku avgusta (ko smo izvedli tudi pričujoči intervju, op. p.) evropski sistemski operaterji prejeli sporočilo poljskega operaterja, ki svari pred hudimi anomalijami v svojem omrežju, ki pa ga je pripravljen zaščititi tudi s prekinitvijo povezave s sosednjo Nemčijo.
Pri vsem tem pa, tako sogovornik, slovenski sistem ni
ogrožen, saj »imamo v Sloveniji zaenkrat še obvladljiv
delež obnovljivih virov energije«.
Zase pravi, da izhaja iz realnega sektorja, saj je bil že
pri 28-ih letih namestnik direktorja v podjetju z 2000
zaposlenimi, v energetiki pa se je leta 1998 znašel v
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Termoelektrarni Trbovlje. Delal je tudi v Termoelektrarni Toplarna Ljubljana pa v Istrabenz energetskih
sistemih, nadzoroval je upravo Geoplina in bil pet let
podpredsednik Slovenskega državnega holdinga. Na
ELES je prišel oktobra 2009, vodi pa ga od leta 2013.

Kakšna investicija je v resnici gradnja bloka 6
v Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ 6)? Kakšna cena
investicije bi še bila ekonomsko upravičena?
Kaj je pokazala vaša magistrska naloga?

»Projekt gradnje
TEŠ 6 bi lahko
bil uspešen in z
makroekonomskega
vidika koristen
projekt.«

Najprej naj povem, da sem izhajal iz bodočih elektroenergetskih bilanc Republike Slovenije. Dejstvo je,
da bo Slovenija uvozno odvisna, da so uvozno odvisne
vse sosednje države. Dejstvo je tudi, da se stanje v širši regiji bistveno spremeni v primeru sušnega leta, saj
postaneta uvozno odvisni tudi BiH in Srbija.
Povprečna letna poraba v naši državi do leta 2020 je
ocenjena na 14 TWh (upoštevano je polno obratovanje Črpalne hidroelektrarne Avče). Če bo TEŠ proizvajal električno energijo v višini 4,5 TWh letno (blok 6 in
pa blok 5 z 1 TWh/letno), bo elektroenergetska bilanca
med —10 in +7 %, odvisno od proizvodnje električne
energije v hidroelektrarnah in remontnih ciklusov
krške nuklearke. Če TEŠ ne bi obratoval, potem lahko
računamo na uvozno odvisnost med —20 in —40 %. To
pa že pomeni cene, ki vladajo na italijanskem trgu z
električno energijo.
Kot sem februarja 2009 prvič — kot vem, sem bil tudi prvi v Sloveniji — opozoril na pomanjkljivosti projekta gradnje TEŠ 6, nato pa to še večkrat poudaril, je
izvirni problem tega projekta velikost bloka, z njegovo velikostjo pa tudi vrednost same investicije. Kar se
tiče cene te investicije, pa lahko, če si vzamemo čas in
le malo pobrskamo po spletu, ugotovimo, da ima ta cena kar precej primerjav tudi drugje po svetu. Seveda
najdemo tudi bistveno cenejše projekte gradnje blokov
tolikšne moči, najdemo pa tudi povsem primerljive
investicijske vrednosti. Res je, da so v času, ko se je
odločalo o tej investiciji, cene na referenčnih borzah
(EEX, GME) omogočale ustrezno dobičkonosnost projekta, cene tehnologije pa so bile najvišje. Največja na-

»V EKS opredeliti drugi blok jedrske elektrarne
kot edini scenarij za bazne elektrarne, brez jasnih
odgovorov na predhodno navedena vprašanja, pa
bi bilo precej neodgovorno.«
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paka pa je bila narejena v letu 2009, ko bi projekt še
lahko »redizajnirali« oziroma se odločili za manjšo
moč bloka, denimo okrog 400 MW.
Glavna nevarnost, ki jo vidim sedaj, pa je dobava lignita ustrezne kakovosti in ustreznih količin. Do sedaj
me ni še nihče prepričal, da je lignita za 40-letno obratovanje bloka 6, pri faktorju obremenitve vsaj 0,75,
dovolj. Seveda obstajajo bilančne zaloge, vendar se je
treba vprašati, po kakšnih stroškovnih cenah je mogoče te zaloge eksploatirati in kakšni bi bili investicijski vložki. Po 3 evre/GJ to zagotovo ne!
Je pa to izjemna škoda, saj bi lahko bil projekt gradnje bloka 6 v TEŠ uspešen in z makroekonomskega
vidika koristen projekt. Vendar pa bi moral biti blok ne

več kot 400-megavatne moči, saj bi tako investicija
znašala vsaj 700 milijonov evrov manj, v 40-letni dobi
obratovanja pa bi iz tega 400-megavatnega bloka pri
faktorju obremenitve 0,85 pridobili skoraj enako količino električne energije, kot je to dejansko predvideno v NiP 5 za TEŠ 6. Res pa je, da pri takšnih grosističnih prodajnih cenah električne energije tudi 400megavatni blok ne bi bil dobičkonosen.
V magistrski nalogi sem torej jasno predstavil
stroškovni problem, na nek način pa tudi makroekonomsko potrebo po nadaljnji proizvodnji električne
energije v TEŠ in s tem tudi potrebo po obratovanju
Premogovnika Velenje. Obstajata pa za to dva robna
pogoja, in sicer (1) variabilni strošek proizvedene megavatne ure električne energije ne sme presegati referenčne tržne cene v Republiki Sloveniji in pa (2) opravičljiva morebitna »podpora« iz mehanizma CRM ne
sme biti višja od razlike med referenčno grosistično
tržno ceno v Sloveniji in ceno na italijanski borzi GME.

Pa se bojite, da bi morebitna naložba v drugi
blok krške nuklearke (NEK 2) rodila podobno
nepredvidljive rezultate? Ali dejansko potrebujemo
obe energetski investiciji in zakaj?
Če mislite na sočasno obratovanje TEŠ 6 in NEK 2,
upoštevajoč trenutne in bodoče cene električne energije, stroškovne cene iz novih nukleark in ocenjene
stroškovne cene iz TEŠ, bodočo napoved porabe v Sloveniji, je moj odgovor: NE do leta 2030. Do takrat je potrebno vlagati predvsem v proizvodnjo srednjih in velikih hidroelektrarn, verjetno pa bo tudi fotovoltaika
doživela nov »bum«, ko bodo na razpolago stroškovno
učinkoviti shranjevalniki električne energije.
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»Povečana uvozna odvisnost
je sicer le voda na mlin trgovcem
z električno energijo in vsem
slovenskim proizvajalcem razen
TEŠ.«

Q2 2014
Q3 2014
Q4 2014

V Sloveniji smo zato pred izjemno težko odločitvijo,
kako naprej. Najprej potrebujemo konkretne ocene
prihodnje porabe, ki jih še nimamo, in med drugim tako niti ne vemo, kakšna je lahko naša uvozna odvisnost, zato menim, da bi moral Energetski koncept Slovenije (EKS) vsebovati vse tri možne scenarije investiranja v bazne elektrarne, in sicer jedrskega, premogovnega in plinskega.
Pri tem velja spomniti, da sicer najbolj blagodejno
na narodno gospodarstvo vplivajo investicije v hidroelektrarne, ki jih lahko domala v celoti sami izvedemo, le še generatorjev ne znamo proizvesti. Če gledamo narodnogospodarski vidik, je tudi premogovna
opcija zelo učinkovita, zato menim, da je treba v čim
krajšem času razčistiti tudi dilemo glede potencialnih
zalog premoga na Goričkem in v Prekmurju. Pri plinu
pa je treba pretehtati možnost prednosti dveh oskrbovalnih poti — obstoječe iz smeri Avstrije, ki predstavlja navezavo na ruski zemeljski plin, in iz smeri terminala oz. terminalov na območju Jadranskega morja.
Plinska opcija sicer po mojem mnenju prinaša najmanj narodnogospodarskih učinkov, ker pa smo na
koncu oskrbovalne verige z ruskim plinom, pa bodo
naše plinske elektrarne vselej manj konkurenčne od
plinskih elektrarn v državah, ki so višje na plinski prenosni poti. Po drugi strani pa imamo morje, ki ga denimo Avstrijci nimajo, s tem pa imamo možnost dostopa do morebiti v prihodnosti cenejšega utekočinjenega plina.
Glede NEK 2 pa imamo po mojem mnenju še vsaj
štiri odprta vprašanja, in sicer se ta navezujejo na: (1) izbor moči, (2) strateškega partnerja, (3) ekonomiko oz.
kam z viški proizvedene električne energije ter (4) na
zagotavljanje sistemskih storitev.
V EKS opredeliti drugi blok jedrske elektrarne kot
edini scenarij za bazne elektrarne, brez jasnih odgovorov na predhodno navedena vprašanja, pa bi bilo
precej neodgovorno. Ocenjujem tudi, da se stroškovne cene proizvedene megavatne ure električne energije iz NEK 2 prikazujejo precej, precej preoptimistično. Menim namreč, da so cene trenutno višje, kot pa
je stroškovna cena iz TEŠ 6 ob ceni tone CO2 do 10
evrov. Cena električne energije iz TEŠ 6 je po mojih izračunih za približno 20 evrov na megavatno uro nižja
od cene električne energije iz morebitnega novega bloka krške nuklearke.
Po drugi strani pa danes ne vemo, kakšna bo tehnologija leta 2050, tako da bi lahko še nekoliko počakali
z načrtovanjem tako velikih investicij, vmes pa še nekoliko revidirali Naturo 2000, ki nam med drugim
preprečuje gradnjo hidroelektrarn na Muri. Naj spomnim, da imajo naši sosedje Avstrijci svoj del Mure povsem energetsko izkoriščen.
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Kaj pa prenosno omrežje? Bi bilo kos novim
razmeram z obema velikima proizvodnima
enotama?
Prenosno omrežje lahko že sedaj prevzame količine
iz novega bloka v Krškem. Samo za ponazoritev: termična kapaciteta daljnovoda Beričevo—Krško je enaka
proizvodni moči skoraj petih sedanjih NEK.

Kako pa poteka postopek uvedbe mehanizma
CRM, s katerim naj bi pomagali
elektroenergetskemu sistemu (EES) zaradi
investicije v TEŠ 6? Po načrtu?

»Združitev
stebrov vidim
kot alternativo
uvedbi
mehanizma
CRM …«

Kar se tiče mehanizma CRM v Sloveniji, smo na ničelni točki. Menim, da se elektroenergetsko okolje ne zaveda resnosti situacije v Holdingu Slovenske elektrarne
(HSE), konkretno v TEŠ in Premogovniku Velenje. Če
pogledamo cene električne energije za borzah EEX in
GME za leta od 2016 do 2020, lahko ugotovimo, da je
povprečna cena pri 90 % pas : 10 % peak 32,17 EUR/MWh
EEX in 49,07 EUR/MWh GME. Pri povprečnem strošku
zakupa megavata NTC za smer Avstrija—Slovenija 5
evrov to pomeni, da bo t. i. referenčna grosistična cena
MWh električne energije v letih od 2016 do 2020 znašala nekje okrog 38 do 39 evrov. Povprečna stroškovna cena MWh električne energije iz TEŠ, upoštevajoč še stroške Premogovnika Velenje (VIR: letna poročila obeh
družb za leto 2013), bo okrog 61 EUR/MWh. Vse je računano na 4,5 TWh letne proizvodnje električne energije
iz TEŠ. Če izračunamo razliko med t. i. referenčno ceno
električne energije v Sloveniji za obdobje 2016—2020 in
stroškovno ceno TEŠ, dobimo razliko 21 evrov. Če pa to
pomnožimo še s 4,5 milijona MWh, dobimo letno izgubo okrog 94 milijonov evrov. A sam menim, da so navedbe o samo 50-milijonskih letnih izgubah preveč optimistične; prej bodo te izgube okoli 100-milijonske.
Moram pa poudariti, da moje primerjave slonijo na
tržnih cenah, ki bi jih TEŠ dosegel kot samostojni subjekt, in ne na transfernih cenah HSE.
V Sloveniji bomo tako pred dilemo: uvesti mehanizem CRM in s tem do razumne meje — ta meja ne more biti višja od grosistične cene na italijanskem trgu —
sanirati TEŠ ali pa ne uvesti CRM-ja, ustaviti proizvodnjo električne energije v TEŠ, čakati na »tržne«
premike in imeti italijanske cene. Povečana uvozna
odvisnost je sicer le voda na mlin trgovcem z elektri-
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čno energijo in vsem slovenskim proizvajalcem razen
TEŠ. Gre za letni volumen približno 150 milijonov
evrov iz naslova premika referenčne cene z 38 oz. 39
EUR na 50 EUR. Mehanizem CRM za primer TEŠ pa
bi nas »stal« do 50 milijonov evrov. Poleg tega je potrebno upoštevati še druge pozitivne učinke nadaljnje
proizvodnje električne energije v Šaleški dolini: delo
za vsaj 2000 ljudi, vpliv na BDP, preprečitev dodatne
obremenitve državnega proračuna za izplačilo nadomestil brezposelnim iz TEŠ in premogovnika.
Neobratovanje TEŠ pa bi pomenilo tudi dvig tarif za
prenosno omrežje. ELES bi namreč moral v celoti spremeniti strategijo zakupa predvsem sekundarne rezerve, z lastnimi viri zagotoviti ustrezno napetost v omrežju in še kaj. Se pravi: mehanizem CRM ne bi bil podpora
TEŠ kar tako, temveč bi bila njegova uvedba potrebna
s sistemskega vidika delovanja prenosnega omrežja.

Kako pa gledate na uvajanje mehanizma CRM v
luči preiskave Bruslja? Ta je namreč aprila uvedel
preiskavo (v Belgiji, Franciji, Nemčiji, Italiji, na
Hrvaškem, Danskem, Poljskem, Švedskem ter v
Španiji in na Portugalskem) glede usklajenosti
njihovega CRM s pravili državnih pomoči.
Tu nekdo tišči glavo v pesek. Vam bom raje sam postavil dve vprašanji, ki ju lahko naslovite na Evropsko
komisijo, in sicer (1) kako, s čim in s kakšnimi stroški
naj sistemski operaterji prenosnih elektroenergetskih
omrežij zagotavljajo stabilno delovanje tega omrežja
ter (2) kdo bo investiral v jedrske, premogovne, plinske
in hidro elektrarne pri teh nivojih cen električne energije brez spodbud.
Kot sem v javnosti že večkrat poudaril, je CRM »aspirin« za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih
virov energije. Res pa je, da je CRM neposredno povezan s cenami električne energije: višje bodo, manjši bo
prispevek za CRM ali pa ga sploh ne bo. Ob vsem tem
pa je dejstvo, da bodo končne cene električne energije
tudi v prihodnje naraščale, ravno zaradi raznih prispevkov za OVE, CRM in tako naprej.

Kako pa gledate na zgodbe, kot je ta s
Termoelektrarno Trbovlje (TET)?
Zgodba je pričakovana. Svoj uvod je dobila januarja 1999 z referendumskim »ne« izgradnji novega premogovnega bloka, zaključek pa s sprejemom odločitve
o izgradnji 600-megavatnega bloka v TEŠ. Če bi bil v
TEŠ le 400-megavatni blok, bi še obstajala teoretična
možnost izgradnje do 200-megavatnega bloka v TET.
Za lokacijo TET pa v tem trenutku ne vidim nobene
prihodnosti, razen, da ima ELES v lasti stikališče, da
obstaja možnost odkupa obeh oljnih rezervoarjev s
strani ene od elektroenergetskih družb iz Slovenije
(GEN energija in HSE, op. p.) in da v primeru uspeš-

»V Sloveniji smo pred izjemno težko odločitvijo,
kako naprej. Menim, da bi moral Energetski
koncept Slovenije (EKS) vsebovati vse tri možne
scenarije investiranja v bazne elektrarne, in sicer
jedrskega, premogovnega in plinskega.«
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nosti projekta družb ELES in HOPS Synchro Grid na
tej lokaciji postavimo večje število hranilnikov električne energije. Na podlagi številnih analiz in primerjav pa se je izkazalo, da je lokacija Termoelektrarne
Brestanica (TEB) za nudenje terciarne rezerve in t. i.
»zagona iz teme« optimalnejša.

Cena električne
energije na borzi HUPX
(cena za pasovno
energijo in za trapezno
energijo)

Verjamete sicer v prihodnost plinskih elektrarn?
Priznam, da sem pri trenutni ceni plina skeptik.
Stroškovna cena iz TEŠ 6 je precej nižja, kot bi bila
stroškovna cena iz nove plinsko-parne elektrarne.
Menim pa, da imamo prostor za plinske kogeneracije. Primer za to je nameravana investicija v TE-TOL
oz. Energetiko Ljubljana, a za to bodo morali tudi
Ljubljančani plačevati višjo ceno ogrevanja kot doslej.

In kako gre plinskima turbinama v TEŠ? Se ta
investicija sploh kaj vrača?
Gre za nasedli investiciji. Vendar o tem največ vedo
v HSE oziroma TEŠ. Edina rešitev za delno sanacijo te
investicije je, da ju (turbini, op. p.) ELES vključi v sistem zakupa za terciarno rezervo. Vendar pa bodo imeli tu konkurenco v GEN energiji oziroma njihovi TEB.
V ELES smo že za leto 2014 prvič zakupili t. i. »razpršene vire terciarne rezerve«, ki nam jih zagotavljajo porabniki električne energije. Pogodbo imamo sklenjeno
z Elektro energijo Ljubljana.
n

Celoten intervju
preberite na portalu
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Podaljšanje obratovanja NEK
Sloveniji prinaša dve milijardi evrov
dodane vrednosti
Andreja Šalamun

»Energetika lahko nekaj let preživi z zelo nizkimi
cenami električne energije, a nekoč bo treba najti
vire, da bomo lahko financirali nove naložbe,
nadomestili obstoječe objekte. Trenutne razmere
ne zagotavljajo dolgoročne vzdržnosti sistema,« je
prepričan direktor GEN energije Martin Novšak.
Čeprav je skupina GEN lani poslovala rekordno in
ustvarila 29 milijonov evrov dobička, tudi pri njih
brez racionalizacije in optimizacije ne gre. Cene
elektrike na borzah so vse nižje, narava vse bolj
nepredvidljiva. Tako so se zaposleni v matični in
povezanih družbah letos prvič soočili z znižanjem
plač, poleg stroškov dela pa znižujejo tudi stroške
storitev in materiala, je v intervjuju povedal Novšak.
Prepričan je, da je bila odločitev o podaljšanju delovanja jedrske elektrarne do leta 2043 ena najpomembnejših strateških odločitev države in da nam bo
zagotovila dve milijardi evrov dodane vrednosti.
Osvetlil nam je tudi svoj pogled na predlog energetskega koncepta, razkril podatek, da je treba naložbo v
hidroelektrarno Mokrice še temeljito premisliti, med
drugim pa smo se pogovarjali tudi o morebitnem nakupu polovičnega deleža v družbi GEN-I, ki ga prodaja Petrol.

GEN energija ima v družbi GEN-I že polovični
delež, druga polovica pripada Petrolu, ki svoj
delež prodaja. Za Energetiko.NET ste že povedali,
da vas nakup zanima. Ste se s Petrolom medtem
že kaj dogovorili?
Drži, nakup nas zanima. To imamo zapisano tudi v
svojem razvojnem načrtu — verigo od proizvodnje do
končnega porabnika želimo še bolj povezati in večinski lastniški delež v GEN-I bi bil dobra priložnost za to.
Seveda nam je nakup v interesu, če pa do dogovora s Petrolom ne bo prišlo, bomo razmislili tudi o drugih
možnostih.

Ali te druge možnosti vključujejo tudi prodajo
vašega deleža v podjetju GEN-I?
Če bodo razmere na trgu take, kot so danes, in če
partner, ki bo prišel v to zgodbo, ne bo ustrezal našemu
konceptu, je tudi to mogoče.

Bi Hrvatska elektroprivreda (HEP), ki se tudi
zanima za nakup deleža v GEN-I, ustrezala
vašemu konceptu ali ne?

Veste, zakaj je GEN-I uspešen? Eden od razlogov je
ta, da ima nevtralno ime. Nacionalno podjetje z nacionalnim imenom se pri delovanju na trgu sooča z določeno oviro. Že sama beseda — slovensko, hrvaško,
srbsko … je lahko ovira. GEN-I pa ima nevtralno ime in
nevtralen položaj.

Ima pa tudi nekaj privilegijev glede na to, da
kupuje elektriko iz nuklearke …
Pravzaprav jih nima, saj jo kupuje po tržni ceni in
prodaja glede na svojo strategijo prodaje.

V mislih imam predvsem obvladovanje tveganja pri
dobavi elektrike. Prvi mož GEN-I Robert Golob je v
intervjuju za Energetiko.NET priznal, da jim to, da
imajo elektriko iz nuklearke, včasih pomaga do posla.
To je res. Če upoštevamo obvladovanje tveganja
pri dobavi energije, je to, da kupujejo elektriko iz nuklearke, lahko pomemben razlog, da sklenejo nov
posel. Ljudje prepoznajo našo zanesljivost tako pri
proizvodnji kot tudi pri oskrbi, zato bolj zaupajo
družbi GEN-I, ki ima v ozadju povezavo z nuklearko,
kot pa »čistim« trgovcem. A neposrednih ekonomskih učinkov ni.

Če vam bo uspelo kupiti še Petrolov delež v GENI, kakšne prednosti vidite za GEN energijo?
Predvsem to, da imamo večinski vpliv, da družbo še
bolj povežemo z našo skupino, da lahko še bolj optimiziramo portfelje v smislu različnih virov proizvodnje energije, ki jih imamo v skupini GEN. Predvsem v
povezavi s hidroelektrarnami (HE), remonti v Nuklearni elektrarni Krško (NEK), pa tudi v povezavi z
uporabo Termoelektrarne Brestanica (TEB). Seveda pa
bi naš nakup koristil tudi družbi GEN-I, saj bi ji omogočil, da še dodatno poveča trg doma, pa tudi nove povezave na tujih trgih.

Sta se z Robertom Golobom že pogovarjala, kaj
vse bi lahko naredili, če bi bili skupaj?
Z njim sva skupaj postavila koncept GEN-I in ga
prenesla v prakso. Vedno iščeva rešitve, ki so v interesu vseh.

Je torej navdušen nad idejo, da bi GEN energija
kupila delež od Petrola?
Nihče ni navdušen nad idejo o večinskem lastništvu
države. Država postavlja vrsto zakonov, ki podjetja v
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INTERVJU: MARTIN NOVŠAK, GEN ENERGIJA

Lani je nuklearka, tudi zato, ker ni bilo remonta,
dosegla rekordno proizvodnjo, in sicer 6 TWh, po drugi strani pa smo imeli vse leto izredno hidrologijo. Na
ravni družbe smo ustvarili 17 milijonov evrov neto dobička, na ravni skupine pa 29 milijonov evrov.
V letošnjem prvem polletju smo imeli v NEK remont, kar pomeni, da so stroški višji, poleg tega je bila slabša tudi hidrologija. A kljub temu smo imeli pozitiven rezultat, do katerega nam je pomagala tudi racionalizacija poslovanja.

Kaj ste racionalizirali?

državni lasti zelo omejujejo pri poslovanju. Zakon o
javnem naročanju je eden od teh, drugi je zakon o računskem sodišču, tretji je zakon o dostopu do informacij javnega značaja, ne nazadnje pa nas ovira tudi
»Lahovnikov zakon«. Vsi so bili sprejeti v zadnjih letih
in podjetja v državni lasti postavljajo v podrejen položaj v primerjavi z drugimi zasebnimi podjetji na trgu.
A mi prihodke ustvarjamo na prostem trgu, tam, kjer
tekmujemo z zasebnimi evropskimi družbami, na drugi strani pa imamo omejitve, kot da smo proračunski
porabnik. To ni dobro; država bi morala ščititi svoja
podjetja in svojo lastnino.

Koliko ste pripravljeni plačati za delež v GEN-I?
Za ceno se bomo najprej dogovorili s prodajalcem in
jo potem razkrili javnosti.

Se poleg HEP-a še kdo zanima za nakup deleža v
GEN-I?
Ne vem, za HEP sem izvedel iz medijev.

Omenili ste, da obstaja možnost vašega umika iz
GEN-I, če ne bo pravega partnerja …
To je res skrajna možnost, najprej bi s katerimkoli
partnerjem poskusili najti skupni jezik. Naša skupina
je specifična v tem, da imamo nuklearko, ki je v polovični lasti Hrvatov, GEN-I je v polovični lasti Petrola.
Doslej smo vedno našli rešitve, ki so bile dobre za oba
partnerja.

Lansko leto je bilo tako za skupino kot za družbo
poslovno zelo uspešno. Kako kaže letos?
36

Energetika.NET

Direktor Martin Novsak ob
maketi NEK-2

Racionaliziramo vse stroške — storitev, materiala pa
tudi dela. Na ravni družbe in tudi v hčerinskih družbah smo se prvič doslej soočili z znižanjem plač. Sprejeli smo vrsto aktivnosti in ukrepov in leto bomo, kot
kaže, zaključili bolje, kot smo načrtovali. Prilagajamo
se iz dveh razlogov. Prvi je padanje cen elektrike na
trgu, drugi pa je povezan z nihanjem poslovanja zaradi hidrologije (teh proizvodnih objektov je namreč veliko) in zaradi remontov NEK. Iskati moramo rešitve,
ki nam bodo zagotavljale bolj predvidljivo poslovanje
ne glede na tržne razmere.

Ali racionalizacija poteka v vseh družbah?
V vseh, izjem ni. Res pa je, da ponekod teče hitreje
kot drugod. Zelo smo že racionalizirali procese v
GEN-I, tudi plače, nagrade in zaposlovanje. Seveda
želimo kljub racionalizaciji zadržati visoke standarde varnosti obratovanja NEK pa tudi varnost obratovanja hidroelektrarn. Glede na razmere na trgu, bomo morali v prihodnjih letih zelo racionalno pristopiti k poslovanju, paziti na vse stroške in tudi na izbiro naložb.

Denarja vedno primanjkuje, tudi državi, ki vam je
določila kar visoko donosnost na kapital. Koliko
znaša?
Država nam je res postavila zelo visoke cilje na tem
področju. Za letos nam je, kar sredi leta, določila 4,5odstotno donosnost na kapital. Za drugo leto pa 4,7odstotno donosnost, kar lahko pomeni tudi četrtino
prometa. Za primerjavo, Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) je določila samo dvoodstotno donosnost.
Ne želimo si izčrpavanja energetike, a to se dogaja.
Zasebna podjetja skušajo investirati v rast podjetja,
mi pa za to nimamo sredstev. Želimo si, da bi tudi
država uporabila poslovno logiko in poskrbela za rast
svojih družb.
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Koliko denarja boste prihranili z racionalizacijo?
Pri stroških dela vsaj deset odstotkov, enako pri storitvah, pri naložbah pa tudi do 20 odstotkov.

Se sindikati strinjajo z vašo odločitvijo?
Z njimi smo se dogovorili, da gremo najprej v zniževanje plač, ne pa v odpuščanje. Vsi zaposleni so namreč v teh letih akumulirali znanje, ki je koristno, zato želimo, da ostanejo. Se pa moramo prilagajati trgu,
kar tudi sindikati razumejo.

Znano je, da so plače v energetiki dokaj visoke.
Bruto plače so res visoke, neto pa nizke glede na odgovornost in visoko izobrazbeno strukturo naših zaposlenih. V skupini imamo zaposlenih 1180 ljudi, od
tega jih ima skoraj 700 visokošolsko izobrazbo in več
kot 20 let izkušenj. Še zlasti jedrska stroka mora biti
primerljiva s svetovno jedrsko stroko. Zato so tudi plače temu primerno višje, kar bomo ohranili. Zagotovo
tega dela ne bomo podcenjevali, želimo pa si, da bi se
zmanjšala obremenitev dela. Ta je predvsem za visoko
strokovne kadre previsoka in podjetij ne spodbuja k
razvoju.

Omenili ste, da boste pazili na izbiro naložb.
Kakšne načrte imate letos?
Letos načrtujemo za 85 milijonov evrov naložb, kar
je za našo skupino zelo veliko. Denar bo šel predvsem
za gradnjo HE Brežice, v varnostne nadgradnje in zamenjavo opreme v NEK pa tudi v začetek zamenjave
plinskih turbin v TE Brestanica. Računamo, da bomo
letos sklenili pogodbo za dobavo turbine in jo v dveh
letih zmontirali.

To so kar ambiciozni cilji. Kako boste zagotovili
sredstva zanje?
Glede na to, da letos načrtujemo okoli 170 milijonov
evrov prometa na ravni družbe, so to res kar velike naložbe. Doslej smo večino pokrivali z lastnimi sredstvi,
zdaj pa bomo potrebovali več posojil. Teh bomo najeli za približno 30 milijonov evrov in tudi zato moramo
še toliko bolj preveriti, ali posamezne naložbe sploh
potrebujemo pa tudi, kako jih izvesti.

Stanje na trgu za proizvajalce elektrike ni ravno
najbolj rožnato, kajne?
Res je, proizvodnja je omejena na tako imenovane
prodajne cene, zato si naložbe težko privoščimo. Trenutno so te razmere ugodne predvsem za gospodarstvo. Nasploh so cene energentov za industrijo nizke,
kar se odraža tudi v gospodarski rasti. In to je za Slovenijo dobro.
Po eni strani, če pogledamo gospodinjski odjem, se
končne cene na račun dajatev, prispevkov, davkov, trošarin, omrežnin višajo, hkrati pa proizvajalci dobimo
čedalje manj. Cene elektrike na trgu padajo, naši prihodki so torej vse nižji in zato optimiziramo svoje poslovanje. Pa drugi strani pa na žalost gospodinjstva
plačujejo vedno več. Ta zgodba je nevzdržna.

Foto: Primož Korošec

Kolikšno znižanje cene na trgu še lahko prenesete
proizvajalci elektrike?
V Sloveniji danes še vedno večino električne energije proizvedemo z agregati, ki smo jih namestili še v času naših staršev oziroma starih staršev. Zgradili smo
dravske in šoštanjske elektrarne pa savske in soške in
tudi nuklearko. To so viri, ki nam zagotavljajo zanesljivo oskrbo. Kapital smo torej na nek način že odplačali, vsi ti viri so neobremenjeni s posojili, kar je zelo
pomembno. V naši dejavnosti je namreč strošek kapitala vsaj med 50 in 70 odstotki končne cene. A če nanj
»pozabimo«, so cene, ki danes zagotavljajo preživetje,
okoli 40 evrov za megavatno uro.
Energetika lahko nekaj let preživi z zelo nizkimi
cenami električne energije, a nekoč bo treba najti vire,
da bomo lahko financirali nove naložbe, nadomestili
obstoječe objekte. Trenutne razmere ne zagotavljajo
dolgoročne vzdržnosti sistema.
n

Intervju, v katerem je govora
še o novem Energetskem
konceptu Slovenije pa o
ravnanju z radioaktivnimi
odpadki ter o drugem bloku
krške nuklearke, je v celoti
objavljen na portalu
Energetika.NET.
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Eko-energetske novičke z Energije doma
Pripravila: Andreja Šalamun

Google svetuje, ali se izplača postaviti
sončne kolektorje
Google sodeluje v več kot dve milijardi dolarjev
vrednem projektu »Sunroof« oziroma »Sončna streha«. Od sredine avgusta je tako v okviru omenjenega
projekta v nekaj ameriških krajih na voljo aplikacija, ki
vam svetuje, ali se vam na streho izplača postaviti sončne kolektorje.
Tudi informacije o sončnih elektrarnah ljudje vse
pogosteje iščejo s pomočjo spletnega iskalnika Google.
Eden od inženirjev družbe Google je tako dobil idejo,
da bi uporabnikom ponudil nekakšen zemljevid z vsemi potrebnimi podatki, zbranimi na enem mestu.
Uporabili so podatke, ki jih njihova storitev Google
Maps (Google Zemljevidi) že vsebuje, in jih nadgradili z vsemi drugimi informacijami, ki zanimajo potencialne investitorje v sončne kolektorje. Tako so ustvarili nekakšen »zemljevid sonca«, v katerega zgolj vneseš naslov stavbe, ta pa te opremi z vsemi potrebnimi
podatki, ki ti pomagajo pri odločitvi glede sončnih kolektorjev — na primer koliko ur sonce obseva streho,
kakšen je njen potencial, koliko kolektorjev bi potrebovala, koliko lahko prihraniš, če nanjo namestiš sončno elektrarno, ponudi pa ti tudi seznam vseh podjetij v bližini, ki se ukvarjajo s sončnimi kolektorji.

Predstavitveni video si lahko ogledate na povezavi
www.youtube.com/watch?v=_BXf_h8tEes.

Trenutno je zemljevid na voljo le za nekaj krajev po
Ameriki, na Googlu pa obljubljajo, da ga bodo kmalu
lahko uporabljali vsi Američani in da ga bodo morda
razširili po vsem svetu.
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Ideje, ki spremenijo pravila,
lahko pridejo od kjerkoli,
zato je natečaj odprt za vse.

H&M za idejo o recikliranju ponuja
milijon dolarjev
Švedska trgovska družba H&M, ki že nekaj časa
spodbuja vnovično uporabo tekstila, se je odločila narediti korak naprej. Njena fundacija (H&M Conscius
Fundation) je v okviru projekta Global Change Award
pozvala inovatorje z vsega sveta, naj jo prepričajo s
svojo idejo o recikliranju tekstila, s pomočjo katere bo
družba lahko zaščitila naravne vire in postala prijaznejša do okolja. Za nagrado H&M ponuja milijon dolarjev, zanjo pa se lahko potegujete tudi vi.
H&M Conscius Fundation je neprofitna svetovna
fundacija, ki jo je ustanovila družina Stefan Persson,
ustanoviteljica in večinska lastnica švedske družbe
H&M. Poslanstvo fundacije je spodbujati dolgoročne
pozitivne spremembe in izboljšati življenjske razmere z vlaganjem v ljudi, skupnosti in inovativne ideje. V
okviru projekta Global Change Award so se lotili enega največjih izzivov, s katerim se trenutno sooča tekstilna industrija, in sicer kako vse večji populaciji omogočiti moderna oblačila, pri tem pa čim manj vplivati
na okolje. Niti fundacija niti družba H&M ne bosta
zahtevali lastniških ali intelektualnih za nagrajeno
idejo, so poudarili v sporočilu za javnost.
Ideje, ki spremenijo pravila, lahko pridejo od kjerkoli, zato je natečaj odprt za vse, je povedal Karl-Johan
Persson, član uprave omenjene fundacije in predsednik
uprave H&M. Organizatorji pojasnjujejo, da bo pet
najboljših idej izbrala komisija (upoštevali bodo tudi
glasove, ki jih bodo ideje dobile preko interneta) in
mednje razdelila milijon dolarjev. Omogočila jim bo
tudi sprejem v poseben inovacijski pospeševalnik, v
katerem bodo imeli možnost svojo idejo uresničiti v
praksi. Pospeševalnik jim bo omogočil tudi ekskluziven vstop v modno industrijo, možnosti mreženja in
preizkušanja ideje v praksi. Zmagovalce bodo razglasili februarja prihodnje leto v Stockholmu.
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Pametna hiša sonca
Bi imeli lastno sončno svetilko? Ali pa lastno vetrnico? Za mlade po srcu nič lažjega! Kot so namreč ugotavljali osnovnošolci in srednješolci na tradicionalnem
poletnem taboru inovativnih tehnologij — ta je sredi avgusta potekal na Fakulteti za elektrotehniko Univerze
v Ljubljani — so inovativne tehnologije danes ena izmed najobetavnejših vej znanosti, tehnike in gospodarstva, ob tem pa zagotavljajo tudi veliko zabave.
Delavnica z naslovom »Pametna hiša sonca«, na kateri so izdelali sončno svetilko z baterijskim sistemom,
ni zahtevala posebnega predznanja, združila pa je
učence, ki so končali 8. oziroma 9. razred osnovne šole, in dijake od 1. do 3. letnika. Zajemala je osnove delovanja fotonapetostnega sistema z baterijskim shranjevalnikom, načrtovanje fotonapetostnega sistema s
shranjevalnikom za domačo uporabo ter izdelavo sistema s fotonapetostno celico, baterijskim sistemom in
porabnikom.
Izhodišče je bilo vprašanje o tem, zakaj ne bi shranili
energije sonca v električne baterije in shranjeno energijo uporabljali tudi sredi noči. To je tudi eno ključnih vprašanj, povezanih z obnovljivimi viri energije
(OVE) nasploh. Glavni del delavnice je zajemal izdelavo sončne svetilke z baterijskim sistemom, s katerim so
prikazali način delovanja fotonapetostne celice, ki polni baterijo z električno energijo. Kot so osnovnošolcem in dijakom razložili strokovnjaki, je vse, kar potrebujemo, le dovolj sončnih fotonapetostnih celic, baterij in pametnih naprav, ki znajo izkoristiti to kombinacijo.
Mladi so tako spoznali temeljne principe pametne
hiše s sistemom sončne elektrarne ter baterijskim sistemom. Raziskali so, kako tak sistem čim bolje dimenzionirati in uporabljati za zadovoljevanje lastne
porabe električne energije ali sodelovanje pri proizvodnji zelene energije v elektroenergetskem sistemu.
Izdelali so tudi računalniško orodje za čim boljšo izrabo tega sistema.

Slovenski lesni peleti občutno slabši od
švedskih in čeških
Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je pred kratkim
objavila raziskavo lesnih peletov, v kateri ugotavlja,
da so švedski in češki peleti bistveno kakovostnejši od
slovenskih. Povprečna ocena pri švedskih je namreč
dosegla 70 odstotkov, pri čeških 66 odstotkov, pri slovenskih pa zgolj 44 odstotkov.
Tokratno testiranje lesnih peletov je ZPS izvedla
skupaj z Gozdarskim inštitutom Slovenije, v njem pa
so preverili skoraj 50 vzorcev. Polovico so jih kupili v
Sloveniji, druge pa na Švedskem in Češkem. Razlika je
več kot očitna, pravijo na ZPS. »Čeprav se je lani zdelo,
da se je kakovost peletov, ki jih prodajajo pri nas, izboljšala, lahko tokrat spet zapišemo, da boste pri nakupu verjetneje naleteli na pelete, ki ne ustrezajo nobenemu standardu kakovosti, kot na takšne, ki s svojimi lastnostmi sodijo v razred A1 ali A2,« pravijo na
ZPS in dodajajo, da nakup priporočajo le v omenjenih
dveh razredih, saj zagotavljata najkakovostnejše in
okolju prijaznejše ogrevanje.

Vse ugotovitve testa lahko najdete na spletni povezavi
www.zps.si/index.php/okolje/energija/7539-test-lesnih-peletov-9-2015.

Glavna težava je velik ostanek pepela, saj je najvišjemu standardu ustrezalo le osem vzorcev. »Razlika
med najboljšima (Hasslacher Bio Pellets in RZ Pellets)
ter najslabšim (Bklik lesni peleti) je več kot občutna: za
prvima ostane zgolj 0,37 odstotka pepela, za najslabšim pa 2,71 odstotka ali več kot sedemkrat več,« pravijo na ZPS.
Druga težava slovenskih peletov je slaba mehanska
obstojnost, saj je bila pri petih vzorcih slabša od 96,5
odstotka, kar je mejna vrednost za kakovostni razred
B, pri treh vzorcih pa je bila izmerjena ravno mejna
vrednost. Pri tem preizkusu se je pri najboljših peletih
v prah spremenilo zgolj 0,55 odstotka mase, pri najslabših pa kar 7,42.
Mladi so spoznali temeljne
principe pametne hiše s
sistemom sončne elektrarne
ter baterijskim sistemom.

Švedi bodo rabo energije zmanjševali s
pomočjo aplikacije
Še pred koncem leta bo približno 200 tisoč švedskih
gospodinjstev, ki so komitenti švedske banke SBAB, začelo s pomočjo aplikacije »Energy Tree« zmanjševati
rabo energije. Aplikacijo razvija zagonsko podjetje Greenely, z njo pa naj bi rabo energije zmanjšali za približno
deset odstotkov, so zapisali v sporočilu za javnost.
Družba Greenely, ki jo podpirata in financirata zveza organizacij s področja izobraževanja, raziskav in
industrije KIC InnoEnergy in švedski tehnološki inštitut KTH Royal Institute of Technology, je razvila
aplikacijo »Energy Tree«, ki zbira in analizira velike
količine podatkov iz pametnega električnega omrežja
ter obnašanje potrošnikov in tako pomaga odkriti trende na področju rabe energije v gospodinjstvih. Poleg tega s pomočjo uporabnih nasvetov in personaliziranih
povratnih informacij spodbuja gospodinjstva in jih
usmerja k manjši rabi energije.
Z vnosom svojih podatkov o porabi energije v aplikacijo in z upoštevanjem njenih nasvetov lahko uporabniki, trdijo razvijalci, zmanjšajo rabo energije za deset odstotkov.

Več o aplikaciji najdete na povezavi http://greenely.com/?lang=en.
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Albanija skupaj z Nord Poolom
vzpostavlja svojo borzo z elektriko
Albanska vlada si prizadeva, da bi počasi
odprla svoj trg z električno energijo, del katerega bo tudi borza z električno energijo, je
sredi septembra v Sofiji za Energetiko.NET
dejal albanski energetski minister Damian
Gjiknuri. Zaupal nam je, da država pri projektu odpiranja svoje borze že sodeluje z borzo Nord Pool Spot. Projekt je sicer v začetni
fazi, pravi minister. Na vprašanje, kako bo
tako majhen trg zagotovil potrebno likvidnost, pa je odgovoril, da si z Energetsko skupnostjo že prizadevajo k projektu privabiti še
katero državo, na primer Kosovo. Države jugovzhodne Evrope so se sicer zavezale, da bodo vzpostavile regionalni trg do leta 2017, in
to je tudi cilj Albanije, je dejal.

Meja med Albanijo in Grčijo bo
vključena v letno avkcijo Avkcijske
pisarne za JVE za leto 2016
Meja med Turčijo in Grčijo je septembra
postala del koordiniranega avkcijskega procesa v jugovzhodni Evropi (JVE), meja med
Grčijo in Albanijo pa bo del Skupne avkcijske
pisarne za JVE (SEE CAO) postala z udeležbo
na letni avkciji za leto 2016, ki je načrtovana
za 23. november 2015. Po besedah SEE CAO to
pomeni, da je pisarna vse bliže temu, da bo
koordinirane avkcije organizirala na vseh
mejah med sodelujočimi sistemskimi operaterji prenosnega omrežja v JVE. V zadnji fazi
je sicer tudi proces podelitve statusa kontrolnega območja kosovskemu sistemskemu
operaterju KOSTT, pogajanja pa potekajo tudi o pridružitvi srbskega operaterja Elektromreže Srbije (EMS) SEE CAO. V avkcije SEE
CAO so poleg meje med Turčijo in Grčijo že
vključene tudi meje med Hrvaško in Bosno in

Hercegovino (BiH), BiH in Črno goro ter Črno
goro in Albanijo. SEE CAO je začela delovati
novembra 2014, ustanovilo pa jo je sedem sistemskih operaterjev v regiji: hrvaški HOPS,
bosanski NOS BiH, črnogorski CGES, albanski OST, kosovski KOSTT, grški IPTO in turški TEIAS.

Hrvaški Crodux v partnerstvu z
Alpiqom začenja prodajati elektriko
Hrvaški dobavitelj nafte in plina Crodux
plin je vstopil v strateško partnerstvo s švicarsko energetsko družbo Alpiq in je začel
prodajati električno energijo na hrvaškem
trgu. V skladu z dogovorom je Alpiq Croduxov strateški veleprodajni dobavitelj električne energije, Crodux plin pa bo električno
energijo dostavil svojim strankam (podjetjem in gospodinjstvom) na Hrvaškem. Prve
pogodbe s podjetji so sicer že podpisane. Partnerstvo pa se bo sčasoma razširilo še v druge
države v regiji. Alpiq je na hrvaškem veleprodajnem trgu z električno energijo prisoten že več kot 12 let. V podjetju so za Energetiko.NET še zaupali, da kot eden najbolj
aktivnih trgovcev z električno energijo v srednji in vzhodni Evropi nameravajo sodelovati tudi na borzah z električno energijo na
Hrvaškem in v Srbiji, CROPEX in SEEPEX.

Hrvaška borza CROPEX postala
opazovalka vseevropskega
spajanja trgov
Hrvaška borza z električno energijo CROPEX je dobila status opazovalke vseevropskega spajanja trgov (Multi-Regional Coupling ali MRC), ki trenutno pokriva 19 evropskih držav, ki predstavljajo okoli 2800
TWh letne porabe. Hrvaška načrtuje spojitev s slovenskim trgom električne energije, a

še ne ve kdaj, so v CROPEX povedali za Energetiko.NET. Medtem je Miha Pregl iz regionalne energetske borze v Sloveniji BSP SouthPool za Energetiko.NET dejal, da je pomembno, da v prvem koraku na Hrvaškem pride
do vzpostavitve lokalnega trga z elektriko,
torej da borza začne operativno izvajati avkcijsko trgovanje na hrvaškem trgu. »Po tem
se lahko pričnejo pogovori o projektih implicitnega spajanja na tej meji,« je pojasnil
Pregl. Smer implementacije meje med Slovenijo in Hrvaško pa naj bi narekoval tudi
predlog Evropskega združenja operaterjev
prenosnih sistemov za električno energijo
(ENTSO-E) (v skladu z omrežno kodo za dodeljevanje zmogljivosti in razreševanje prezasedenosti — CACM) za določitev t. i. trgovalnih območij (angl. bidding zones). Hrvaški
trg za dan vnaprej naj bi sicer začel delovati
konec letošnjega leta.

Države JVE zmanjšujejo porabo
energije in povečujejo energetsko
učinkovitost
Z danes dostopnimi tehnologijami bi lahko slovenska industrija v energetsko intenzivnih panogah prihranila od 13 do 29 odstotkov energije. Največji potencial za prihranke — 13,9 odstotka — imajo tehnologije za
proizvodnjo toplote znotraj posameznih industrijskih obratov, motorji in pogoni, kjer bi
z nadomeščanjem obstoječe opreme z najboljšo razpoložljivo tehnologijo lahko prihranili 6,6 odstotka energije, je pokazala raziskava »Monitor trendov energetske učinkovitosti«, ki jo je izvedel Siemens. Poleg Slovenije so v raziskavo vključene tudi Bosna in
Hercegovina (BiH), Srbija in Hrvaška. V Srbiji se je skupna poraba energije v industrijskem sektorju zmanjšala za 29, v BiH pa za 22
odstotkov.

VEČ v rubriki Trgovanje na www.energetika.net in Trading na www.energetika.net/see!
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