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UVODNIK

Zmagovalci
energetske tranzicije
»Energetski trg je postal izjemno dinamičen in z energijo je mogoče prodajati še druge storitve, blago … Brez naprednih informacijskih tehnologij ni energetike in tudi prodaje energije. Dobro je, da
se na trgu pojavijo tisti, ki prinašajo svežino.«
Tako je med drugim na naše vprašanje v intervjuju, ki ga najdete
v pričujoči reviji Energetike.NET, odgovoril predsednik Slovenskega nacionalnega komiteja Svetovnega energetskega sveta (SNK
WEC), ki meni tudi, da so in bodo zmagovalci energetske tranzicije,
ki smo ji priča, tisti z zmožnostjo prilagajanja. Pri tem kot primer navaja nemški koncern E.ON.
Podobno bo na strateški konferenci En.odmev 016, ki bo v četrtek,
11. februarja, v ljubljanskem Grand hotelu Union, na primerih prikazal inspirativni gost Friederich Georg Schwarzlaender iz korporacije SAP. Energetski sistemi preteklosti bodo le še to – sistemi preteklosti, mi je Schwarzlaender namignil v nedavnem telefonskem
pogovoru, na vrata pa nam že nestrpno trka prihodnost. Prihodnost, ki jo bodo zaznamovali novi subjekti na energetskih trgih,
subjekti, ki so domači predvsem na področju IT-ja, s svojo progresivnostjo pa ženejo tudi »klasične energetske družbe« v sodobna
razmišljanja in rešitve, med njimi tudi hrvaško in srbsko elektroprivredo – HEP in EPS. In prihodnost, ki bo zahtevala multifunkcionalnost in s tem povezano sodelovanje, česar pa bodo verjetno
sposobni le resnični zmagovalci energetske tranzicije.
Več pa tudi v pričujoči reviji, ki vsebinsko podpira predvsem prihajajočo konferenco En.odmev 016. Večino naših intervjuvancev in
piscev gostujočih komentarjev boste namreč lahko srečali prav tam.
Namen letošnjega srečanja je tudi letos izpeljati predvsem konstruktivne debate na najbolj vroče energetske teme. Pa četudi morda
»področja energetike ne znajo sodelovati in skupaj dosegati boljših
ciljev, ampak se v glavnem bojijo drug drugega«, kot je v intervjuju
med drugim navrgel profesor Slovenskega društva za daljinsko energetiko.
Pridete preveriti, kakšne so naše sposobnosti sodelovanja?

@Energetika_SLO
@Energetika_SEE
Energetika.NET
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FOKUS: DENAR IN ENERGETSKI PROJEKTI

Energetski koncept pomemben tudi
za financiranje energetskih projektov
Ana Vučina Vršnak

Za vsako investicijo stoji premislek o ekonomiki. To v energetiki velja tako za tiste,
ki vlagajo, kot tiste, ki projekte financirajo. Pri tem je za vlagatelje dobrodošla tudi
splošna strategija države, zato v Sloveniji oba stebra – tako Holding Slovenske
elektrarne (HSE) kot GEN energija – spremljata nastajanje energetskega koncepta
Slovenije (EKS). Direktor GEN energije Martin Novšak je za Energetiko.NET dejal,
da je najpomembnejši in hkrati najzahtevnejši razvojni projekt skupine GEN
načrtovanje in priprava gradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem (JEK 2),
mag. Djordje Žebeljan, vodja službe za energetske politike, nove tehnologije in
investicije v HSE, pa je povedal, da se bodo v obdobju 2016–2020 nadaljevale le
obstoječe investicije in da bodo dokončane v delu, ki je nujno potreben za
obratovanje proizvodne enote, ostale investicije bodo zmanjšane na minimum. Ob
tem smo v slovenskih bankah ter pri Evropski investicijski banki (EIB) in Evropski
banki za obnovo in razvoj (EBRD) preverili, kaj je zanje pomembno pri odločanju o
tem, ali neko energetsko naložbo podpreti ali ne.
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Investicijski energetski projekti HSE in
GEN
Po besedah Novšaka so med večjimi razvojnimi projekti skupine GEN trenutno poleg nadaljevanja izgradnje hidroelektrarn
(HE) na spodnji Savi še zamenjava plinskih
blokov 1–3 v Termoelektrarni Brestanica
(TEB). Nadaljujejo se tudi investicije v tehnološko nadgradnjo Nuklearne elektrarne
Krško (NEK), najpomembnejši projekt pa
ostaja JEK 2.
Žebeljan iz HSE po drugi strani pojasnjuje, da bo skupina HSE realizirala razvojne
načrte družb v okviru danih možnosti: zače-

FOKUS
te naložbe bodo končali v delu, ki je nujno
potreben za obratovanje določene proizvodne enote, ostale investicije so karseda zmanjšane. Dodaja, da bodo investicije, pri katerih
se izgradnja še ni začela, ponovno ovrednotili. »V primeru ugodne ekonomike se bo nadaljevalo s pripravljalnimi deli, ki bodo omogočala realizacijo investicije ob izboljšanju
likvidnostnega položaja družbe in skupine
HSE. Aktivnosti za pridobivanje projektne,
okoljske in druge potrebne dokumentacije
se nadaljujejo v omejenem obsegu, da se ne
zaustavijo dolgotrajni postopki umeščanja v
prostor,« pojasnjuje Žebeljan.
Dodaja, da dajejo poudarek na izvedbi tistih proizvodnih objektov, ki v največji meri
zadostijo doseganju ciljev energetsko podnebnega paketa ter hkrati maksimirajo ekonomski in minimizirajo okoljski učinek. »Ob
upoštevanju zahtevne likvidnostne situacije
skupine HSE kot tudi sprejete energetske in
okoljske zakonodaje v prihodnjem srednjeročnem obdobju 2016-2020 načrtujemo le
najnujnejše projekte, ki jih bomo po dinamiki in obsegu sprotno usklajevali z razmerami na trgu ter finančno močjo skupine
HSE,« pravi in pri tem omeni različne projekte, od Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) do
obnovljivih virov (OVE).
Najprej je tu konec poskusnega in začetek
rednega obratovanja bloka 6 TEŠ ter optimiranje obratovanja bloka 4 ali bloka 5, odvisno
od stroškov obratovanja in obsega potrebnih
vlaganj in razmer na trgu z elektriko, zalog in
cene premoga in veljavnega pravnega okvira
ter dogovora z bankami. V Premogovniku
Velenje (PV) načrtujejo le investicije, ki so
nujno potrebe za zagotavljanje obratovalne
zanesljivosti in varnosti pri proizvodnji premoga, pri čemer je pomembna investicija optimizacija prezračevanja jam. V okviru tega se
bo opredelil tudi status jaška NOP II. Žebeljan je omenil tudi rekonstrukcijo druge faze
HE Plave I, rekonstrukcijo HMO jez Podselo,
rekonstrukcijo RTP Plave, rekonstrukcijo
mHE Hubelj, izgradnjo mHE Kneža pa tudi
izvajanje aktivnosti za pridobivanje projektne, okoljske in druge potrebne dokumentacije za projekte HE na srednji Savi (projekt izgradnje verige HE je bil konec maja 2014 zelo upočasnjen zaradi nedorečenosti določil
koncesijske pogodbe glede delitve financiranja infrastrukturnega dela investicije in razmer na trgu), pritokih Drave, Soči, Muri in
drugih vodotokih. Kot zadnje je omenil še
izvajanje analiz, raziskav ter drugih predpriprav projektov izrabe ostalih OVE, ki bodo
prispevali k večanju deleža proizvodnje elektrike iz OVE »v okviru danih možnosti« –
pri tem je spomnil na možnosti pri bioplinu,
vetrni energiji idr. – »za čas, ko bodo razmere za izvedbo teh projektov ugodnejše«.
Dodajmo, da je projekt izgradnje verige
HE na spodnji Savi, ki ga vodi družba HESS,
s prodajo 35,6-odstotnega deleža HSE prešel

pod večinsko lastništvo GEN energije, zato
HESS ni več vključena v konsolidiranih bilancah HSE, a HSE kot 49-odstotni lastnik
prek nadzornega sveta HESS in skupščine
družbe HESS še vedno aktivno spremlja in
sodeluje pri izgradnji HE na spodnji Savi.

Novšak: Za dobre projekte se vedno
najde denar
»Večino omenjenih investicij financiramo
iz lastnih virov, manjši delež, predvsem v primeru gradnje HE, pa tudi s posojili slovenskih bank. Glede na to, da so to dolgoročne
investicije in elektrarne obratujejo vrsto let,
poskušamo zagotoviti čim bolj dolgoročne
vire. Predvsem lastna sredstva, iz amortizacije in dobička,« nam je na vprašanje, kako financirajo naložbe, odvrnil Novšak.
Zaradi tržnih razmer pa bo treba, jasno pove, preučiti vsako investicijo posebej: ali ima
zagotovljene vire financiranja in ali je sploh
ekonomsko upravičena. »Z gospodarskega
vidika je slovenska energetika trenutno v izjemno zahtevnem času, ko tržne cene energije na veleprodajnih trgih padajo. Zaradi različnih energetskih politik evropskih držav
pa cene električne energije za končne porabnike kljub padanju veleprodajnih cen rastejo. Na drugi strani pa standardi obratovanja
elektrarn zahtevajo svoja vlaganja in stroške.
Takšna situacija je nevzdržna za družbe, ki
proizvajajo energijo. To pomeni, da se moramo novim, zaostrenim razmeram prilagajati, in sicer v več pogledih. Prilagajati moramo
tako svojo investicijsko dejavnost, kot tudi
stroške in vse, kar je povezano z odhodki,«
pojasnjuje Novšak.
Pravi tudi, da je finančni položaj v slovenski energetiki trenutno tudi posledica razmer
na evropskem energetskem trgu, ki je izkrivljen zaradi številnih subvencijskih in drugih sistemskih mehanizmov. Posledica je vse
večji razkorak med t. i. tržno ceno električne
energije na borzi in dejanskim zneskom na
končnem računu uporabnikov iz leta v leto. V
tej luči je po njegovem še kako pomembno, da
se v pravem trenutku odločamo za prave investicije. »In ker smo prepričani, da je JEK 2
pametna investicija, upam, da ga zgradimo
čim prej,« je več kot jasen prvi mož GEN energije in dodaja, da »bomo na ta način pametno
investirali denar in tudi kot družba ter celotno gospodarstvo napredovali«. Po njegovem
odločitev za nadaljnje izkoriščanje jedrske
energije v Sloveniji poleg zanesljive oskrbe z
energijo omogoča tudi izpolnjevanje obvez
na področju emisij toplogrednih plinov.
Zanimalo nas je tudi, kakšne so izkušnje s
pridobivanjem posojil od slovenskih in tujih
bank. »Za dobre projekte se vedno najde denar,« je odvrnil Novšak in kot primer dobre
investicije omenil prav gradnjo obstoječe
NEK. »Na ta način smo dobili zanesljivo in
stabilno oskrbo z električno energijo, ki je
pred tem nismo imeli, imamo primerno ceno

Martin Novšak: »V Sloveniji je na položnici
samo tretjina zneska namenjena neposredno
proizvodnji električne energije, ki je odvisna od
gibanja cen na trgu, dve tretjini zneska pa sta
namenjeni reguliranim dejavnostim in podpornim
finančnim mehanizmom. V Nemčiji pa je ta
razlika celo večja, saj regulirani del končnega
računa predstavlja kar okoli 90 odstotkov zneska
na položnici. Tako lahko ugotavljamo, da
energetski trg dejansko ne deluje. Nižanje tržne
cene na borzah, od katere je odvisna slovenska
energetika, pa je v velikimeri tudi posledica
državnih intervencij in strateških nacionalnih
politik nekaterih evropskih držav.«

električne energije, NEK pa nima praktično
nobenih vplivov na okolje. Poleg tega pa je to
brezogljična tehnologija, kar je v današnjem
času, ko se pogovarjamo o zniževanju izpustov CO , še kako pomembno,« je poudaril
in pristavil, da so že leta 2009 vrnili vse kredite za izgradnjo tega objekta, tehnološka
pripravljenost in skupno razumevanje lastnikov pa sta nam omogočili podaljšanje obratovanja NEK še za dvajset let. »To so argumenti, ki bi morali prepričati vsako slovensko vlado, da se odloči za dolgoročno uporabo jedrske energije,« pravi Novšak.
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Tudi v HSE poudarjajo, da je treba proučiti vsako investicijo posebej. Na tej osnovi se
pripravi predlog finančne konstrukcije, o
ustrezni obliki financiranja – denimo lastna
sredstva družbe, dokapitalizacija družbe,
partnersko financiranje idr. – pa se dogovori glede na posebnosti posamezne investicije ob izdelavi ustrezne investicijske dokumentacije (npr. investicijskega programa).
»Za odločitev o nosilcu izvedbe in financiranja načrtovanih razvojnih projektov bodo
ključni trije vidiki, in sicer davčni vidik, vidik stroškov financiranja in vidik finančne
zmožnosti posamezne družbe, ki je predvidena za nosilko izvedbe in financiranja določenega razvojnega projekta,« je pojasnil
Žebeljan.
Ob tem je pristavil, da so kljub tveganjem,
ki se jih v skupini HSE zavedajo, »vsi dosedanji razgovori s ključnimi bankami kreditodajalkami pokazali njihovo pozitivno naravnanost«. Poslovodstvo je že pristopilo k izvajanju nujnih ukrepov na vseh segmentih
poslovanja, tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani, njihov cilj pa je dolgoročno
poslovanje skupine znotraj okvirov, ki opredeljujejo obvladljiv finančni položaj za namen doseganja zastavljenih strateških ciljev.
Skupina HSE bo redno izpolnjevala vse finančne obveznosti, ki jih ima do poslovnih
bank in finančnih institucij. Tudi v prihodnje
bo potekala intenzivna proaktivna komunikacija z bankami.
Krediti za energijsko učinkovitost na
stanovanjskem področju iz virov SID banke in EIB
SID banka je leta 2015 začela izvajati nov
program financiranja, ki fizičnim osebam,
upravnikom stavb in skupnostim etažnih lastnikov
omogoča pridobitev dolgoročnih posojil z ugodno
obrestno mero, namenjenih financiranju ukrepov
v energijsko učinkovitost in večjo izrabo OVE za
stanovanjske stavbe. Glede na dolgoročno
strategijo za spodbujanje naložb energetske
prenove zgradb v Sloveniji naj bi za izpolnitev
cilja na tem področju do leta 2030 samo za
stanovanjski sektor potrebovali okoli 300
milijonov evrov letno, SID banka pa bo v začetnih
letih namenila do deset milijonov evrov letno, v
primeru večjega povpraševanja bo ta znesek še
povečala. Program, ki temelji na dolgoročnih
povratnih sredstvih Evropske investicijske banke
(EIB), se izvaja prek sodelujočih poslovnih bank,
in sicer Abanke (Banke Celje), Gorenjske banke,
Hranilnice Lon in Hypo Alpe-Adria-Bank. Krediti
so namenjeni fizičnim osebam, upravnikom stavb
ter skupnostim etažnih lastnikov za ukrepe URE,
ogrevanje, prezračevanje in hlajenje pa tudi OVE.
Fizične osebe lahko dobijo dolgoročni kredit v
vrednosti do 22.500 evrov, upravniki stavb in
stanovanjske skupnosti pa do 112.500 evrov, v
obeh primerih lahko kredit doseže do 75 %
stroškov financiranega projekta.
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Pomagal bi energetski koncept
Vsi potencialni projekti skupine HSE
predstavljajo pogajalska izhodišča za pripravo državnih strateških energetskih dokumentov, med njimi že omenjenega energetskega koncepta Slovenije (EKS), načrta
upravljanja z vodami – NUV (leta 2016 stopi
v veljavo nov načrt) in državnega razvojnega
energetskega načrta (DREN). »Za skupino
HSE bo v okviru priprave EKS in DREN ključnega pomena predvsem zagotoviti vključitev vseh načrtovanih investicij skupine v
DREN, saj bodo na ta način investicije HSE
tudi uradno prepoznane kot naložbe v splošnem gospodarskem in razvojnem interesu
države,« je jasen Žebeljan. Investicijsko dinamiko bodo, kot dodaja, prilagajali tudi
glede na izzive iz ključnih strateških dokumentov, ki še niso sprejeti (EKS, DREN, NUV
II, novi akcijski načrt za obnovljive vire – AN
OVE) in lahko bistveno vplivajo na predpostavke, iz katerih pri načrtovanju investicij
izhajajo, pomembna pa bo tudi vpeljava
ustreznih podpornih mehanizmov za konvencionalne proizvajalce, primerljivih s tistimi v drugih državah EU.
Novšak doda, da bo EKS prav gotovo dal
neke usmeritve, v katero smer se bodo gibale investicije, pa tudi spodbude. »Na nas pa je,
da se bomo tej smeri prilagodili.«

SID banka: Na področju energetike se
bo število projektov povečalo
V SID banki so za Energetiko.NET dejali,
da skladno s svojo strategijo, cilji EU in Slovenije na področju podnebne in energetske
politike pa tudi v okviru mednarodnih združenj zasledujejo cilje spodbujanja dolgoročnih investicij za trajnostno in pametno rast
ter za ustvarjanje novih delovnih mest. »Pomemben delež svojega financiranja SID banka namenja za doseganje podnebnih ciljev
ter spodbujanje podjetij k takim vlaganjem,
pri čemer bo v prihodnje še posebej pomembno tudi spremljanje in poročanje ravni financiranja projektov nizkoogljičnega in
podnebju prijaznega gospodarstva,« je dejala Mateja Širnik Nejedly iz omenjene finančne institucije. Dodati velja, da so se članice Evropskega združenja dolgoročnih investitorjev (ELTI), med njimi SID banka, na
začetku decembra v okviru podnebne konference v Parizu zavezale k prispevku pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo, tako
da bodo povečale financiranje tovrstnih projektov.
SID banka deluje na tem področju tako
prek bank (posredno financiranje) kot tudi
neposredno. V okviru posrednega financiranja SID banka financira projekte podjetij na
področju okolja, OVE, učinkovite rabe energije (URE) in okolju prijazne proizvodnje ali
proizvodov, pri čemer je v zadnjih letih temu
namenila več kot 100 milijonov evrov. Več kot
polovico je šlo za OVE, v zadnjem obdobju pa
je opazen porast financiranja URE, pravijo
na banki, kjer so letos zagnali program za
ukrepe v energijsko učinkovitost na stanovanjskem področju za fizične osebe.
Na banki poudarjajo, da je zelo pomemben segment financiranja SID banke neposredno financiranje podjetij in občin. Tako
so v zadnjih letih zagotovili za 80 milijonov
evrov sredstev za izvedbo številnih energetskih projektov v Sloveniji. »Gre za naložbe v
nove zmogljivosti za proizvodnjo električne
energije – denimo v hidroelektrarne, sončne
elektrarne, kogeneracije, projekte za izboljšanje elektrodistribucijskega omrežja, projekte gradnje oziroma energetske sanacije
javnih stavb (vrtcev, šol) in tudi zasebnih
stavb, kot so proizvodni obrati, investicije v
energetsko učinkovitejše stroje in opremo
ipd. »Vsi odobreni krediti se redno vračajo,
kar je tudi eden od dokazov uspešnosti projektov,« je poudarila Širnik Nejedlyjeva.
Dodala je še, da je za projekte občin, ki so
bili financirani s krediti SID banke, značilno,
da je bil večji del investicij financiran iz nepovratnih sredstev EU in države, kreditna
sredstva pa so pomenila le manjši del potrebnih virov. Projekti, ki so jih izvajale gospodarske družbe, pa so bili financirani pretežno z dolžniškimi viri, preostali del so bila
večinoma lastna sredstva investitorja.

FOKUS

»Glede na usmeritve EU in razpoložljiva
finančna sredstva do leta 2020 lahko pričakujemo, da se bo v naslednjem obdobju povečalo število projektov na področju energetike in energetske učinkovitosti. SID banka
bo svojo ponudbo na tem področju še dodatno obogatila, tudi s pomočjo virov EU,«
obljubljajo. Pri tem pa povedo, da pri njih
merila za ocenjevanje primernosti investicij
niso zgolj finančna in ekonomska, temveč
da vsak projekt, ki ga financirajo, izpolnjuje
tudi širše družbene, socialne, okoljske in
energetske pogoje: »Energetska učinkovitost je tako pomemben parameter pri odločanju – ne le pri energetskih projektih, temveč pri vseh projektih, ki jih financira SID
banka.«

Za NLB in SKB banko energetika
pomembna
V največji slovenski banki, NLB, so prav
tako potrdili, da je zanje energetika »izjemno zanimiva in pomembna panoga, saj predstavlja ožilje vsakega gospodarskega sistema«. Za panogo so značilni stabilni denarni
tokovi, pravijo, a dodajajo, da se kljub temu
energetika sooča s pomembni izzivi v smislu
optimizacije poslovanja, ki jih narekuje
trend zniževanja cene električne energije.
»Specifičnost panoge so intenzivna investicijska dolgoročna vlaganja, ki pa jih je potrebno presojati z vidika njihove donosnosti.
Projekte s primerno donosnostjo v banki
maksimalno podpiramo. To nam omogoča
dobra likvidnost banke in ustrezna strokovna usposobljenost prodajnih ekip ter strokovnjakov s področja investicijskega bančništva, zatrjujejo. Konkretnih primerov, ki
so jih podprli, sicer niso navedli, so pa izpostavili možnost investicijskega svetovanja in
tudi organizacije sindikata več bank, če je
treba zagotoviti večja finančna sredstva.
»Lahko pa tudi organiziramo izdajo dolgoročnih vrednostnih papirjev, da se pridobi v
projekt večje število vlagateljev,« so pristavili.
V SKB banki, ki je del skupine Société Générale, financiranje energetskih projektov
predstavlja pomemben del financiranja, nam
je zaupala direktorica sektorja marketing,
produkti in procesi Margareta Reberšak. Dodala je, da je SKB ena vodilnih bank pri financiranju energetskih projektov tako na področju proizvodnje električne energije, distribucije kot tudi infrastrukture (elektrika,
zemeljski plin, obvezne rezerve ipd.). »Ti
projekt so zanimivi tudi za druge in mednarodne finančne institucije. Odvisno od velikosti posla SKB nastopa bodisi samostojno
bodisi v sodelovanju z drugimi omenjenimi
institucijami,« je povedala.
Reberšakova poudarja, da osnovno vodilo
financiranja temelji na oceni sposobnosti
stranke za vračilo posojila oziroma oceni, ali

bo bodoči prosti denarni tok stranke zadoščal
za poravnavanje vseh njenih (obstoječih in
bodočih) finančnih obveznosti. Banka pri
presoji upošteva ne le pretekle finančne izkaze podjetja, temveč izhaja iz celovite analize podjetja in panoge ter kritično oceni
predstavljene načrte poslovanja. Sogovornica
še doda, da so krediti za financiranje energetskih projektov običajno daljše ročnosti,
omeni pa še produkt, ki ga lahko ponudijo v
sodelovanju z upravniki tudi etažnim lastnikom pri energetski obnovi večstanovanjskih stavb.

EBRD vse bolj »zelena«
Že skorajda pred letom dni je Georgios
Gkiaouris, višji bančnik v Evropski banki za
obnovo in razvoj (EBRD) – Slovenijo je obiskal zaradi konference En.odmev – poudaril,
da se pri izbiri projektov posvetijo vsakemu
primeru posebej, torej ocenjujejo ustreznost
vsakega posameznega projekta glede na širši kontekst sektorske in državne strategije.
Naložbo odobrijo le, če je ta smiselna z ekonomskega vidika, če presega okvirje trenutno
dosegljivega na področju komercialnega financiranja in če prispeva k reformnemu procesu. Trenutno zelo popularni so OVE, je dejal. Septembra 2015, torej okoli pol leta po
tem, je banka naznanila »zeleno financiranje« v okviru prehoda na zeleno gospodarstvo: v petih letih naj bi za to namenila 18
milijard evrov, kar je toliko kot prej v desetih
letih.
V EBRD sicer za energetski sektor namenijo okoli četrtino letnega financiranja, in sicer za OVE, plinske elektrarne, projekte
zmanjševanja kurjenja plina, prenosne sisteme elektrike in plina. Projekti, ki jih podpirajo, so različno veliki, segajo pa od pet do
250 milijonov evrov, v povprečju 25 milijonov
evrov. Kolikšen delež bodo sami sofinancirali, določajo sproti, od projekta do projekta.
Osnova za posojilo je pričakovani denarni
tok projekta in sposobnost stranke za odplačilo posojila v dogovorjenem obdobju. Banka
si vedno prizadeva za sofinanciranje pri poslovnih bankah in pri mobiliziranju domačega in tujega kapitala v državah, kjer posluje. Če banka pridobi lastniški delež, ta ni nikoli večji od 35 odstotkov. EBRD pri tem poudarja, da vedno zahteva uporabo najboljših
razpoložljivih tehnologij (BAT). V primeru
TEŠ, denimo, je že Gkiaouris razložil, da je
TEŠ že pred njimi zaprosil za tehnologije
BAT.
Kljub omenjenemu »zelenemu prehodu«
pa EBRD še naprej financira konvencionalne
projekte na področju električne energije,
nafte in plina, kjer gre za pomemben vpliv
na prehod v zeleno gospodarstvo, pri čemer
se upošteva ravnotežje med trajnostno, cenovno dostopno in zanesljivo oskrbo z energijo.

EIB skrbi podnebje
V Evropski investicijski banki (EIB) so za
Energetiko.NET pojasnili, da financirajo celo vrsto projektov, med energetskimi denimo TEŠ, plinski prenosni sistem in distribucijski sistem električne energije. Stopnja sofinanciranja, če gre za neposredno financiranje večjih projektov nad 25 milijoni evrov,
znaša do 50 odstotkov, sicer pa banka nudi
podporo preko partnerskih institucij, kot je
denimo SID banka.
Predpogoj za pridobitev posojila je, kot zatrjujejo, da projekt prispeva k rasti, zaposlovanju, regionalni koheziji in okoljski trajnosti v Evropi in širše, predvsem so pomembni
inovacije, podnebje, okolje, infrastruktura
ter regionalni razvoj. Na področju okolja jih
zanima urbano okolje, trajnostni promet,
svetovanje na področju trajnostnih energetskih projektov, na področju podnebja pa recimo OVE. Sami sicer nudijo kredite, a tudi
pomoč pri iskanju dodatnih virov financiranja, kot so komercialne banke, državni in lokalni proračuni, zasebna podjetja, nepovratna sredstva EU.
Ali tudi sami vztrajajo pri tehnologijah
BAT? »EIB ima kopico inženirjev, ki ocenjujejo projekte, ti pa ovrednotijo, ali je predlagana tehnologija tista, ki najbolje odraža potrebe projekta,« so nam odgovorili.
n
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Podjetja iščejo predvsem visoko
izobražene in izkušene ljudi

Ilustracije: Roman Peklaj

Ana Vučina Vršnak in Andreja Šalamun

V večini podjetij, ki smo jih kontaktirali,
za letos načrtujejo nove zaposlitve,
nekatera več, druga manj. Tako bodo na
primer v Skupini SIJ potrebovali vsaj
50 metalurgov, v Talumu bodo zaposlili
okoli sto novih sodelavcev, zaposlovali
bodo tudi v Hidrii, podjetju GEN-I in
Pipistrelu, kjer imajo prednost pri
zaposlitvi nekadilci.
Številna podjetja, katerih poslovanje sega
tudi v energetiko, smo povprašali, koliko in
koga bodo letos in v prihodnjih letih zaposlovali, prosili pa smo jih tudi za oceno trenutnega stanja na področju kadrov v Sloveniji.
V podjetju GEN-I je število zaposlenih zadnjih nekaj let naraščalo, največ pa so zaposlovali v letih 2009 in 2010, ko se je število
zaposlenih povečalo za okoli 50 odstotkov.
Lani in predlani se je trend naraščanja zaposlovanja postopno umiril in v družbi napovedujejo, da bodo v naslednjih letih predvidoma ohranjali zdajšnje število zaposlenih.
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»Izjema so seveda jedrna področja našega poslovnega delovanja: trgovci z energenti, analitiki, upravljavci portfeljev in sodelavci na
področju razvoja poslovanja, in sicer tako v
Sloveniji kot tudi v tujini,« pravijo v omenjeni družbi. Dodajajo, da so prav tako vedno
izjema nove poslovne priložnosti ali obsežnejši projekti, ki pa jih je težko napovedati
vnaprej. »Zagotovo pa se jih, kadar se dobra
poslovna priložnosti pokaže, lotimo smelo.
Takrat zaposlovanje vedno sledi poslovnim
načrtom in se jim karseda smotrno prilagaja,« pravijo v podjetju GEN-I.
Nekaj novih sodelavcev bodo potrebovali
zaradi nadomeščanja oseb na starševskem
dopustu, saj gre za razmeroma mlad kolektiv. Podatek z začetka leta 2015 kaže, da je v
skupini zaposlenih, ki so stari od 25 do 35 let
in jim istočasno GEN-I predstavlja prvo zaposlitev, staršev postalo 31,3 odstotka.
V družbi ocenjujejo, da kadra vseh vrst izobrazbenih profilov na trgu delovne sile zadnjih nekaj let ne manjka. »Največji izziv pri

iskanju naših bodočih sodelavcev je zlasti
najti osebo s pričakovanimi značilnostmi,«
priznavajo. Ne le strokovno znanje, pomembne so tudi afinitete in osebnostne značilnosti posameznikov. »Novi sodelavec ali
sodelavka se mora pri delu v našem okolju
sprva priučiti ter privaditi same osnovne dejavnosti, ki je zelo hitro spreminjajoča in nanjo vplivajo številni zunanji dejavniki, s tem
hitrega tempa dogajanja, prav tako pa od
oseb na začetku pričakujemo veliko mero učljivosti ter tudi pripravljenosti na osebni razvoj. Najti takšne posameznike ni vedno preprosta naloga, zato postopki iskanj ter selekciji lahko trajajo dlje časa in gredo skozi več
faz. Izkazalo se je, da je dolgoročno gledano
takšna pot najbolj ustrezna, pa tudi zdrava –
najdeta se namreč dva partnerja (podjetje in
posameznik), ki na daljši rok vidita podoben
smoter in imata vsaj podobne, če ne iste afinitete. Dobrih kadrov torej ne manjka, pot
do njih pa je lahko tudi nekoliko dolgotrajnejša,« pravijo v podjetju GEN-I.

PODJETNIšKI ZGLED

nik, IV. ali V. stopnja izobrazbe), za odpremo
letal dve delovni mesti (lahko kvalificiran
tehnični kader), za pripravo dokumentacije
in spremljanje dobav do končne lokacije eno
delovno mesto (V. ali VI. stopnja izobrazbe,
prometnik, ekonomist, oseba z izkušnjami
v logistiki), za pripravo in vgradnjo elektrosklopov dve delovni mesti (IV. ali V. stopnja izobrazbe, elektrotehnik /elektronik), za pripravo in servis motorjev eno delovno mesto
(IV. ali V. stopnja izobrazbe, avto-avio mehanik), za skladišče eno delovno mesto (IV. ali V.
stopnja izobrazbe, tehnični kader), za oddelek kontrole kakovosti eno delovno mesto (V.
ali VI. stopnja izobrazbe, medfazna kontrola
in presoja dobaviteljev), za vhodno kontrolo
materiala eno delovno mesto (IV. ali V. stopnja
izobrazbe, tehnični kader strojnik ali mehatronik), za proizvodnega pilota eno delovno
mesto, za nabavo eno delovno mesto (V. ali VI.
stopnja izobrazbe, ekonomski tehnik) in za
prodajo rezervnih delov eno delovno mesto
(tehnični kader z izkušnjami v prodaji, V. ali
VI. stopnja izobrazbe). »Ker je na celotnem
področju proizvodnega objekta Pipistrel iz
varnostnih razlogov prepovedano kajenje in
nimamo odmorov za kajenje med delovnim
časom, imajo pri zaposlitvi prednost nekadilci,« opozarjajo v družbi in dodajajo, da ne
vedo še natančno, kakšne kadre bodo potrebovali v drugi polovici leta, a da bo zagotovo
na voljo še več delovnih mest.

V Petrolu s selektivno politiko
zaposlovanja
Selektivno politiko zaposlovanja imajo tudi
v Petrolu, in sicer od leta 2010 dalje. Zaposlujejo izključno kader s specifičnimi zahtevanimi znanji (informatika, področje energetike) in
prodajalke oziroma prodajalce na novo odprtih bencinskih servisih. »V Petrolu kadre za
delovna mesta najprej iščemo z internimi razpisi – znotraj skupine Petrol –, če gre za specifična znanja, pa tudi zunaj,« pravijo.
Trdijo, da je ravnanje z zaposlenimi, njihovim znanjem in potenciali ena osrednjih konkurenčnih prednosti, ki jo razvijajo na strateški ravni. »Razvili smo premišljeno politiko
zaposlovanja, učinkovit sistem nagrajevanja,
nenehno skrbimo za izobraževanje in razvoj
zaposlenih ter spremljamo njihovo zadovoljstvo,« pravijo. Prepričani so, da je zaposlovanje
pravih strokovnjakov na prava mesta ključnega pomena za uresničitev poslovnih ciljev. »V
procesu selekcije in izbire zaposlenih vsem
kandidatom zagotavljamo enake možnosti,
ne glede na spol ali druge okoliščine. Z nenehnim usposabljanjem in izobraževanjem
skrbimo za razvoj zaposlenih, hkrati pa s tem
poskrbimo tudi za nabor internega kadra. Visoka stopnja usposobljenosti omogoča, da zaposleni preko internih razpisov lahko najdejo
priložnosti in izzive tudi na novih področjih
dela znotraj skupine,« pojasnijo.
Pravijo, da so s pripojitvijo družbe EltecPetrol pridobili vrsto strokovnjakov s področja energetike, zato v tem trenutku intenzivno ne iščejo in ne zaposlujejo novih
ljudi. V prihodnje pa bo Petrol zaposloval
strokovnjake s tehnično-trženjskimi znanji
na področju energetike. »Pri tem profilu opažamo primanjkljaj res dobrih strokovnjakov
s tem prepletom tehnično-ekonomskih
znanj,« pravijo v Petrolu.

V Hidrii zaradi novih poslov tudi nove
zaposlitve
Hidria je v letu 2015 sklenila za več kot
320 milijonov evrov novih nominacij v avtomobilski industriji za dobave od leta 2016
do leta 2022. Velika večina se jih nanaša na
dobave iz Hidrijinih slovenskih lokacij –
Spodnje Idrije, Tolmina, Kranja, Kopra in Jesenic. »Ob siceršnjem zviševanju produktivnosti se bodo od leta 2016 naprej z občutnejšim povečanjem prodaje odpirala tudi nova
delovna mesta. Trenutno je aktualen razpis
za delovno mesto: ekspert kakovosti za podporo kupcem avtomobilske industrije,« pra-

V Acroniju bodo iskali 50 metalurgov
vijo v tej korporaciji in poudarjajo, da zaradi
narave dela v Hidrii, ki je visokotehnološko
podjetje, potrebujejo predvsem visoko izobraženi kader. »To pomeni, da na trgu dela
iščemo predvsem inženirje in tehnični kader s področja strojništva oziroma druge tehnične kadre, ki jih pridobivamo tudi iz naše
baze štipendistov. Tako bodo tudi prihodnje leto lahko v Hidrii dobili priložnost naši štipendisti, ki bodo v letu 2016 zaključili
šolanje,« napovedujejo. Prepričani so, da so
za razvoj tako širše družbe kot tudi korporacije Hidria izjemnega pomena izobraženi
in usposobljeni kadri, zato so v petih letih
zaposlili več kot 100 diplomantov različnih
izobrazbenih stopenj.

Pri Pipistrelu imajo prednost nekadilci
Odprte razpise imajo tudi v visokotehnološkem podjetju Pipistrel, in sicer tri delovna mesta za končno montažo letal (potrebujejo tehnični kader – strojnik ali mehatro-

Zaposlovanje napovedujejo tudi v Skupini
SIJ. »Zgolj v največji jeklarski družbi skupine – Acroni – bodo zaradi zagona novih investicij iskali okrog 50 metalurgov,« pravijo
v Skupini SIJ in dodajajo, da bodo iskali predvsem tehnični kader, metalurge, oblikovalce
kovin, rezkalce, brusilce ipd., pri čemer gre za
zaposlitve za določen in nedoločen čas. Stanje
na področju kadrov v energetiki ocenjujejo
kot primerno in na trgu ne čutijo pomanjkanja ustreznega znanja in profilov.
V Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) načrtujejo zelo restriktivno politiko zaposlovanja, ki bo upoštevala načelo optimizacije števila zaposlenih. Pa vendar so v prihodnjem
obdobju predvidene nove zaposlitve tudi v
matični družbi HSE, in sicer skladno s strateškimi in poslovnimi usmeritvami družbe.
Večina zaposlitev bo notranjih, v okviru skupine HSE, pravijo in dodajajo, da zunaj skupine iščejo predvsem kadre s področja ekonomije, elektrotehnike in matematike.
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Doslej z iskanjem ustreznih profilov niso
imeli težav, težje pa je pri iskanju ustreznih
delovnih izkušenj zaradi specifičnih zahtev
določenih delovnih mest.

V GEN energiji število novih zaposlitev
odvisno od odločitev glede JEK 2

V Talumu s hitrim tempom naprej
»Po številu novih zaposlitev v zadnjih
dveh letih je Talum uvrščen na tretje mesto
v Sloveniji, saj je bilo potrebno zaradi povečanega obsega proizvodnje v zadnjih dveh
letih zaposliti več kot 200 novih sodelavcev,« pravi Darja Vodušek Vtič, vodja kadrovske službe v Talumu. Ker imajo »smele
cilje zastavljene tudi v strategiji do leta
2018«, bodo za njihovo uresničitev potrebovali nove kadre, zato bodo tudi v prihodnjih
letih nadaljevali z zdajšnjim tempom zaposlovanja. »Da bomo zaposlili zadostno število novih sodelavcev z ustreznimi znanji
oziroma tistimi, ki bodo pripravljeni znanja pridobivati, smo v okviru strategije temu
namenili posebno pozornost,« pravi Vodušek Vtičeva.
Tako načrtujejo, da bodo letos zaposlili
do sto novih sodelavcev. »Največji delež tudi letos predstavlja zaposlovanje v proizvodnji na različnih delih, kjer se zahteva
srednje poklicno izobraževanje tehničnih
smeri in srednje tehnično izobraževanje.
Možnost zaposlitve pa dajemo tudi iskalcem zaposlitve, ki nimajo ustreznih poklicev, so pa pripravljeni na interno dodatno izobraževanje za pridobitev potrebnih znanj.
Manjši delež bo predstavljalo zaposlovanje
na strokovnih delovnih mestih. Tako bo tudi letos največji delež zaposlovanja na delih
z znanji iz tehničnih smeri – strojništvo,
metalurgija in elektro področje,« pravi sogovornica.
»V Talumu ocenjujejo, da se morajo delodajalci na vseh tehničnih področjih zelo zavzeto lotiti iskanja kadrov, da lahko zaposlijo
zadostno število novih sodelavcev z ustreznimi znanji. Kljub temu pa menijo, da je v
Sloveniji še vedno dovolj visoko izobraženega kadra.«
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»… Izkazalo se je, da je
dolgoročno gledano takšna
pot najbolj ustrezna, pa tudi
zdrava – najdeta se namreč
dva partnerja (podjetje in
posameznik), ki na daljši rok
vidita podoben smoter in
imata vsaj podobne, če ne
iste afinitete. Dobrih kadrov
torej ne manjka, pot do njih
pa je lahko tudi nekoliko
dolgotrajnejša,« pravijo
v podjetju GEN-I.

V družbi Knauf Insulation, kjer so v minulih dveh letih zaposlovali od 20 do 30 ljudi na
leto, za letos novih zaposlitev ne načrtujejo.
»Glede prihodnjih let pa bomo potrebe po novih sodelavcih prilagajali procesom in poslovnim ter organizacijskim potrebam,« je povedala Barbara Hafner iz omenjenega podjetja.
Zaposlovanje GEN energije bo v prihodnjih letih zelo odvisno od tega, ali bo Slovenija dobila drugi blok jedrske elektrarne.
Kadrovska politika družbe GEN bo letos
usmerjena predvsem v razvoj, izobraževanje
in usposabljanje obstoječih kadrov. »Kljub
temu pa zaradi nenehnega povečanja obsega
in zahtevnosti del v prihodnosti načrtujemo
tudi povečanje števila zaposlenih na ravni
skupine GEN,« pravijo. »Pomemben kadrovski izziv bo za skupino GEN pomenila
predvsem odločitev o načrtovani razširitvi jedrskega programa (projekt JEK 2). Analize so
namreč pokazale, da investitorji primerljivih jedrskih objektov v času gradnje skupaj s
podizvajalci zaposlujejo med 1600 in 1800
ljudi,« opozarjajo v družbi.
V družbah skupine GEN ima zaradi kompleksnosti in zahtevnosti dela več kot dve
tretjini zaposlenih vsaj višješolsko izobrazbo.
»Zavedamo se pomena sistematičnega razvoja ustreznih in kompetentnih kadrov predvsem na področju naravoslovnih in tehniških
ved. Razloga za to sta predvsem staranje obstoječega kadra oziroma upokojitve in nove
potrebe po visokokvalificiranih delovnih mestih,« pravijo v družbi in dodajajo, da zato
razvoj kadrov zagotavljajo tudi z načrtno štipendijsko politiko. »Pri iskanju ustreznih
kadrov pa opažamo, da na trgu dela prevladujejo predvsem družboslovci, primanjkuje
pa tehničnega in naravoslovnega kadra, zaradi česar si v skupini GEN že več let zapored
prizadevamo za povečanje zanimanja za naravoslovne in tehniške teme, pa tudi za širitev
oziroma poglabljanje znanja o energiji in
energetiki v slovenski družbi,« pravijo. n
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Kako na Koroškem nastaja trajnostno
železarsko mesto?
Ana Vučina Vršnak, foto: Tomo Jeseničnik, arhiv Metal Ravne

Večina primarne energije se sprosti v okolje kot
odpadna toplota
Družbi Metal Ravne in Petrol Energetika sta locirani na lokaciji nekdanje Železarne Ravne (Zaokroženo
gospodarsko območje Ravne – ZGO Ravne). Prva kot
eden izmed vodilnih proizvajalcev orodnih in specialnih jekel v Evropi, druga pa kot proizvajalec, dobavitelj in distributer različnih vrst energije in okoljskih
storitev tako na lokaciji ZGO Ravne kot tudi na regionalni ravni. Odpadna toplota, ki nastaja pri hlajenju
elektroobločne peči v Metalu Ravne, se je doslej čez
hladilne stolpe odvajala v okolje, vendar so s prenovo
hladilnega sistema elektroobločne peči izvedli tudi
projekt izrabe odpadne toplote iz omenjene peči. Petrol Energetika, ki na geografskem območju občine
Ravne na Koroškem izvaja dejavnost gospodarske javne službe dobave in distribucije toplote in izvaja oskrbo s toploto tudi na območju ZGO Ravne, katerega del
je Metal Ravne, ima po drugi strani kotlarno za pripravo daljinske toplote v neposredni bližini vira odpadne toplote, zato so v Metalu, kot porabniku odpadne toplote, tudi identificirali sistem daljinskega
ogrevanja za ZGO Ravne in mesto Ravne na Koroškem,
ki ga upravlja Petrol Energetika.
V dogovoru z družbo Petrol Energetika, ki ima koncesijo za daljinsko ogrevanje mesta Ravne, bodo to odpadno toploto preko izmenjevalcev dobavljali v daljinski sistem daljinskega ogrevanja, ki je približno
400 metrov oddaljen od vira odpadne toplote. Tako v
zimskih kot tudi poletnih mesecih se bo odslej z odpadno toploto ogrevala tudi sanitarna topla voda za
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FOTO: Metal Ravne

Peč EOP

potrebe industrijskih porabnikov na ZGO Ravne, kot
tudi za ogrevanje vode za potrebe letnega in zimskega
bazena.
Inovativnost storitve, ki jo skupaj nudita Metal Ravne in Petrol Energetika, je izkoriščanje odpadne toplote iz industrije za potrebe daljinskega ogrevanja v
ZGO Ravne in v mestu Ravne na Koroškem ter s tem
prijaznejša storitev dobave in distribucije toplote za
ogrevanje končnim porabnikom, so zapisali v svoji
prijavi za okoljsko nagrado. Dodali so, da gre za prvi tovrstni projekt v slovenskem prostoru in da ima posledično z vidika razvoja podobnih zgodb posebno vlogo.
Za zdaj torej izkoriščajo samo odpadno energijo iz
peči EOP. Če pa bi želel Metal Ravne zadostiti celoToplotni izmenjevalec

FOTO: Metal Ravne

Jeklarska industrija vidi ogromen potencial v ponovni uporabi odpadne toplote, bodisi za proizvodnjo
električne energije bodisi za daljinsko ogrevanje. In
prav pri daljinskem ogrevanju sta se našla Metal Ravne in Petrol Energetika, ki sta začela v sodelovanju
skupaj zagotavljati ogrevanje mesta Ravne na Koroškem. V Metalu Ravne, družbi iz skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, so lani poleti izvedli prvo
fazo projekta izrabe odpadne toplote (ta nastaja pri
hlajenju elektroobločne peči – EOP), s katerim bodo
zadostili približno 20 do 25 odstotkom celotnih potreb za ogrevanje gospodarskega območja Ravne in
mesta Ravne na Koroškem. Izziv pa je druga faza, v
kateri bi, na primer, lahko preostalo potencialno nizkotemperaturno odpadno toploto s toplotno črpalko
ogreli na višji nivo, jo zajeli v zalogovnik in zadostili
celotnim potrebam za ogrevanje mesta, je na jesenskem En.managementu 015 povedal Samo Lečnik,
vodja energetike za skupino SIJ.
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FOTO: Metal Ravne

Vgradnja novih
energetsko učinkovitih
črpalk s frekvenčnimi
pretvorniki.

tnim potrebam za ogrevanje ZGO Ravne in mesta Ravne na Koroškem, bi moral zajeti sedem odstotkov primarne energije (približno 485 GWh). V drugi fazi projekta si bosta torej obe podjetji prizadevali izkoristiti
čim več odpadne toplote, predvsem nizkotemperaturne. Lečnik pri tem izpostavlja način, preko katerega bi
lahko potencialno nizkotemperaturno odpadno toploto z visoko učinkovito toplotno črpalko ogreli na višji nivo, jo zajeli v zalogovnik in zadostili celotnim
potrebam za ogrevanje mesta.

FOTO: Petrol Energetika

Pri tem jim na neki način pomaga država, ki z novim energetskim zakonom določa, da morajo sistemi
daljinskega ogrevanja do leta 2020 doseči predpisano
raven učinkovitosti z uporabo obnovljivih virov energije, soproizvodnje in odvečne toplote ali kombinacije le-teh. Glede na sprejeto zakonodajo o uporabi OVE
v sistemih daljinskega ogrevanja in možnostih, ki jih
na trgu ponujajo tehnične rešitve, se bo projekt izrabe ob ustrezni ekonomiki nadaljeval, menijo v SIJ-u.
Lečnik pravi, da bodo pri dodatni izrabi odpadne toplote iz Metala upoštevali celoten sistem daljinskega
ogrevanja za ZGO Ravne in mesto Ravne na Koroškem. »Preverili bomo dejanske potrebe in različne
proizvodnje zmogljivosti ter jih povezovali s ciljem
zagotavljanja zanesljivega, konkurenčnega in okolju
ter odjemalcem prijaznega sistema daljinskega ogrevanja,« pojasnjuje.
Izraba odpadne toplote bo sicer nadomestila del zemeljskega plina, ki se trenutno uporablja za proizvodnjo daljinske toplote. Izkoriščanje dela odpadne
toplote za ZGO Ravne in lokalno skupnost pomeni za-

Zadnja izvedena rekonstrukcija v toplarni za izkoriščanje
odpadne toplote UHP.

FOTO: Petrol Energetika

Do 2020 v daljinskih sistemih 80 % OVE

četek razbremenitve emisij toplogrednih plinov ter
dolgoročno zanesljivo in konkurenčno oskrbo s toploto, so prepričani v SIJ-u in Petrolu Energetiki.

Postroj za soproizvodnjo
(3 x 2,723 MWel in 3 x 2,5
MWtop).

Mojca Kert: Gre za sodelovanje lokalne
skupnosti in gospodarstva
Mojca Kert, direktorica družbe Petrol Energetika,
je za Energetiko.NET pojasnila, da projekt zanje ni
pomemben zgolj kot tehniško tehnološka inovacija,
ampak da gre za »spodbuden način sodelovanja lokalne skupnosti in gospodarstva v smeri iskanja scenarijev povečanja deleža samooskrbe lokalnega okolja
z energijo in prehod v nizkoogljično družbo«. Petrol
Energetika z njim razvija nov poslovni model, ki ga bo
mogoče smiselno uporabiti in nadgraditi v vseh tistih
okoljih, kjer bodo občine in industrija pripravljeni sodelovati in v stičišče svojih interesov postaviti končne
odjemalce ter njihove potrebe po konkurenčni in okolju sprejemljivi energiji, pravi direktorica.
Vprašali smo jo tudi, kaj bi se lahko zgodilo, če pride do težav v jeklarni in bi bila dobava toplote prekinjena. Kertova odgovarja, da zemeljski plin ohranja v
industriji, kljub koristni izrabi odpadne tehnološke
toplote in uvajanju drugih obnovljivih virov, svojo pomembno vlogo. Zagotavlja: »Proizvodni viri toplote za
ogrevanje mesta in železarne bodo dimenzionirani in
grajeni tako, da bodo v primeru prekinitve možnosti
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Vročevodna kotla LOOS
(2 x 13,3 MW) za pokrivanje
vršnih potreb po toploti.

uporabe odpadne toplote zagotavljali proizvodnjo v
rezervnem nadomestnem viru.«
Sicer pa Kertova poudarja, da je trenutni čas prelomen za energetske družbe, saj v centralizirano proizvodnjo, dobavo in distribucijo vstopajo decentralizirani viri. O energetskih temah v povezavi z lokalnimi
skupnostmi sicer redno govorimo na dogodku En.občina, ki ga – tako kot En.management – organizira
Energetika.NET.

FOTO: TIC Ravne

Ravne na Koroškem.

Samo Lečnik: Druga faza bo stala nekaj
milijonov evrov
Samo Lečnik pravi, da je osnovna in primarna panoga Metala Ravne jeklarstvo, pri čemer se zavedajo
odgovornosti do okolja, zato so poleg optimalne nabave osredotočeni tudi na učinkovito rabo energije,
uporabo modernih tehnologij pri izrabi primarne
energije in izrabo odpadne toplote. Pojasni pa, da si v
prvi fazi projekta želijo »predvsem odplačati investicijo in si do določene mere znižati stroške za ogrevanje«, v drugi fazi pa želijo dolgoročno zanesljivo, trajnostno ter ekonomično oskrbo s toploto za Ravne na
Koroškem. Kot omenjeno, investicijo v izrabo odpadne toplote je Metal izvedel skupaj s prenovo hladilnega sistema peči EOP, saj so morali hladilni sistem zaradi prenove in povečanja kapacitete EOP nadgraditi.
Skupna investicija je znašala okoli 600.000 evrov. Petrol Energetika je izvedla povezovalni vod med virom
odpadne toplote in njihovo kotlovnico, in sicer v vrednosti 200.000 evrov.
»Za investicijo v drugi fazi pa lahko govorimo o nekaj milijonih evrov,« priznava Lečnik. Kot pravi, je
največji strošek nakup toplotne črpalke. »Natančnejšo oceno bo podala projektna naloga,« sicer dodaja.
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Tudi njega smo vprašali, kaj bi se zgodilo, če bi prišlo do težav v jeklarni in bi bila dobava toplote prekinjena. Potrdil je, da je sistem daljinskega ogrevanja
Petrola Energetike že sedaj izveden tako, da bi bila v
primeru prekinitve odpadne toplote možna nemotena
dobava toplote z rezervnimi viri na zemeljski plin.
Lečnik je še poudaril, da se slovenske jeklarne nahajajo ob mestih ali pa v mestih samih, in zato pričakujejo, da bo industrijska odpadna toplota v prihodnje
postala dopolnilni ali v določenih primerih celo primarni vir za daljinsko ogrevanje v dotičnih mestih. Z
morebitnimi finančnimi spodbudami in ustreznim
obravnavanjem države, da ima odpadna toplota prednost pred konvencionalnimi viri energije za potrebe
daljinskega ogrevanja, je projekt mogoče »ponoviti« v
večini mest, kjer v industriji nastaja odpadna toplota.
Sicer pa Lečnik še dodaja, da trenutno dostopne tehnologije za izkoriščanje odpadne toplote za proizvodnjo električne energije brez dodatnih subvencij za industrijo niso ekonomsko upravičene, se pa bodo tehnologije v naslednjih letih izboljševale in postale tudi
komercialno bolj zanimive.
n
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Energetski
sistemi
ustvarjajo
kakovost
življenja
Javna razprava o predlaganih
usmeritvah za Energetski koncept
Slovenije (EKS) je pokazala velik
interes in pričakovanja javnosti. Namen
procesa EKS je sprejeti koncept, ki bo
podal smer razvoja, torej vizijo,
poslanstvo in cilje za pot do varne,
zanesljive in konkurenčne oskrbe z
energijo. Verjamem, da je ta del
razumljiv in zapisan tako, da ga razume
strokovna javnost, to je energetska
stroka in povezane interesne skupine.
Poraja pa se vprašanje, kaj pa preostala
laična javnost, ki je v večini in se ne
odziva samoiniciativno, pa se bo kljub
temu morala do koncepta opredeliti.
Strokovna javnost bo v procesu priprave
pozorna na številke in realno izvedljivost
koncepta. Isti koncept pa mora imeti tudi
sporočilo, ki bo smiselno in razumljivo ter
bo odražalo duh časa in trende pričakovanega razvoja družbe v prihodnosti. Javnosti namreč ne prepričajo "teravati", ampak napredne zgodbe, ki vplivajo na dvig blaginje in
kakovosti življenja. Te pa se ne razvijajo samo
na ministrstvih, ampak so plod sodelovanja
celotne energetike.
Naj pojasnim. Ker je danes energija – razen
v redkih izjemnih situacijah – vedno in nemoteno na razpolago, se večina državljanov z
energetiko ne bi niti obremenjevala, če ne bi
domov dobivali računov.
Če želimo torej energetiko približati državljanom, potem je treba za začetek imeti razumljive račune. To je lažje reči, kot narediti. Ljudje namreč ne čutimo energije v kilovatnih urah, pač pa jo razumemo jo v svetlobi, ki zvečer razsvetli dom, temperaturi
bivalnih prostorov, v vožnji od točke A do
točke B, razumemo jo v udobju domačega
okolja, ki nam ga nudijo naprave, ki jih žene
elektrika. Končnega porabnika zanima, koliko ga bo stala pot in manj struktura cene za

Foto: arhiv Energetike.NET

Danijel Levičar, generalni direktor
Direktorata za energijo, Ministrstvo za
infrastrukturo

liter goriva. Boljše se je vprašati, koliko me bo
stala storitev vzdrževanja 18 °C ali 22 °C v stanovanju, kot pa, koliko stane standardni kubični meter zemeljskega plina skupaj z
omrežnino za distribucijski in prenosni sistem. Slednji podatki so pomembni za ministrstvo in Agencijo za energijo, odjemalci pa
so zaradi vseh teh postavk zbegani in potrebujejo razlago.
Razumljiv račun je tudi predpogoj za učinkovito rabo. Že naši otroci zelo dobro vedo, da
je račun za telefon odvisen od dolžine pogovorov in prenesenih podatkov preko mobilnega omrežja. Zato smo pri telefoniranju
spodbujeni k varčevanju. Pri nastavljanju termostata pa sicer vemo, da pomeni višja temperatura v stanovanju tudi višji račun. Ni pa
jasno, za koliko bo račun višji, ker ne vemo,
koliko plina ali elektrike bomo dodatno porabili, če zvišamo temperaturo za +1 °C. Samo
spomnimo se, da smo še ne tako dolgo nazaj
v večstanovanjskih stavbah plačevali toploto
po kvadraturi.
Zato verjamem, da bomo tako kot pri telekomunikacijah tudi v energetiki in prometu
slej ko prej začeli plačevati predvsem storitve
in ne več direktno energijo. Avto nam bo slej
ko prej dan v uporabo, kot telefon pri vezavi
na telekomunikacijskega operaterja.
Kot opisano so novi poslovni modeli v interesu tako končnega porabnika kot tudi
države, ki lahko pri pametnih poslovnih modelih računa tako na prihranke iz učinkovitejše rabe kot tudi na druge pozitivne učinke, ki se bodo pokazali tudi v obliki izpolnjevanja zavez iz podnebnega sporazuma.

Komentar zaključujem z razmišljanjem o
proizvodnji, ker verjamem, da se tu skriva
ključ do energetske zgodbe. Pomembna se
mi zdijo prizadevanja energetskih družb, ki
stremijo k vertikalni integriranosti od proizvodnje do dobavitelja, saj se lahko le na ta
način jasno vzpostavi povezava med energetskimi sistemi in kakovostjo življenja, ki
nam jih ti zagotavljajo. Samo preko vertikalne integriranosti energetskih podjetij lahko
pride do izraza tudi celostna slika energetskega sistema, ki se bo odražala v produktih,
ki bodo predstavljeni končnim porabnikom.
Če so številke nujne za racionalni del energetske zgodbe, potem je opisana povezava
nujna za sodelovanje širše javnosti, ki s svojimi navadami in pričakovanji sooblikuje energetsko realnost in bo pomemben deležnik tudi pri oblikovanju energetske prihodnosti.
Energetska prihodnost je namreč v veliki
meri odvisna od naših navad in pričakovanega standarda življenja, zato je pomembno,
da se tega zaveda tudi širša javnost, ko vstopa
v javno razpravo. V tem delu so nam v pomoč
vse pobude in dogodki, ki prispevajo k informiranju in energetskemu ozaveščanju.
Ker so ti dogodki namenjeni širši javnosti, je
pri njih pomembno predvsem dvoje. Prvič
to, da se na njih ne razpravlja o tem, kaj bo
država naredila za posamezen del energetike,
ampak, kaj ta del energetike lahko naredi za
državljane. In drugič, da sporočila najdejo
pot do širše javnosti.
n

Komentar ne odraža nujno stališča
uredništva Energetike.NET.
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Energetika jugovzhodne Evrope
(JVE) v tranziciji
Povabljen sem bil, da opišem svoj
pogled na energetiko v tem delu Evrope
v naslednjih desetih do dvajsetih letih.
Izučilo me je, da je napovedovanje
stanja za kaj več kot dve leti
znanstvena fantastika, trendi za nekaj
let pa so predvidljivi.
Uvajanje tretjega energetskega paketa prinaša prodor tržnih pravil igre, nekatere države pa so pri tem odločnejše (Grčija, Bolgarija,
Srbija, Albanija, Črna gora). Druge potrebne
zakonske reforme odlašajo in kršijo svoje
mednarodne obveznosti. Kosovo odlaša, ker
je ujeto v odločanje o velikanski investiciji v
novo termoelektrarno na lignit, ki utegne
zaznamovati državo za prihodnja desetletja.
Če bo izpolnjen pogoj investitorja o zajamčeni odkupni ceni, bo to vsekakor močno zamaknilo sproščanje tržnih pravil igre na Kosovu. Bosna in Hercegovina je bližje tržnemu delovanju na področju elektrike, morda
celo plina, a zadnji blagoslov politike še
manjka in v tej državi je težko predvideti,
ali in kdaj bodo vsi deležniki delovali politično logično. Makedonija je velika neznanka, saj tretjega energetskega paketa trenutna
vlada noče sprejeti, pa še drugi paket je nedavno delno razveljavila. Noče sodelovati v
nobeni regionalni shemi, na primer CAO
SEE v Podgorici, kamor se je vključila celo
Turčija. Aprilske predčasne volitve bodo odnos do sprejetih obveznosti v okviru Energetske skupnosti morda spremenile ali pa
tudi ne. Dejstvo je, da bo termoelektrarna
Bitola, ki proizvede večino elektrike v državi, relativno kmalu ostala brez premoga, saj
je bližnji rudnik blizu izčrpanju. Samo upamo lahko, da ne bomo že kmalu soočeni s fizičnimi redukcijami, saj popolnoma nereformiran zakon operaterju prenosnega sistema celo prepoveduje zakup bilančnih storitev zunaj države. Investitorjev v nove
elektrarne ni in jih ob nizkih reguliranih cenah proizvodnje tudi ne bo.
Novo dejstvo in nov trend je, da EU začenja
sistematično pogojevati svoje donacije za infrastrukturo z izvedenimi reformami. S tem
je lani že bila kaznovana Bosna in Hercegovina. To se utegne letos zgoditi Makedoniji s
sofinanciranjem daljnovoda Bitola–Elbasan
in morda celo Srbiji z njenimi projekti, ker
Srbijagas ostaja država v državi, odnos do kosovskega operaterja prenosnega sistema pa
ostaja politično občutljiv in s tem nedorečen.
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Mag. Janez Kopač, direktor Sekretariata Energetske skupnosti s sedežem na Dunaju

Janez Kopač na konferenci Energetike.NET in Montela En.trading v Beogradu.

Bruseljska politika korenčka in palice se bo v
prihodnjih letih nadaljevala.
Plin bo kot energent pridobival na teži, saj
bo cenejši utekočinjeni zemeljski plin (LNG)
iz ZDA in Avstralije na voljo v večjih količinah že v letu 2016. Glavna vstopna točka za
JVE bo Grčija. Dosedanji pristop h gradnji
LNG-terminala na Krku na Hrvaškem, ki bi
lahko prevzel osrednjo vlogo v dobavi regiji,
žal ne obeta rezultata. Terminal bi lahko bil
zgrajen do leta 2019 in težko je najti projekt,
ki bi ga EU in zasebni investitorji bolj podpirali, a težko je tudi najti projekt, ki bi bil
bolj nerodno voden s strani hrvaških partnerjev. Tudi plinovod TAP v Grčiji in Albaniji okrog leta 2020 bo novo dejstvo in nov pospešek k rabi plina.
Trende bo določal tudi izid podnebnega
vrha v Parizu. Omejevanje izpustov CO2 bo
sčasoma postalo del obveznosti tudi v JVE
zunaj EU, predvsem v kandidatkah za pridružitev (Albanija, Makedonija, Srbija, Črna
gora), kar bo imelo vpliv na nove, še ne začete investicije v termoelektrarne na lignit in
premog v teh državah, za katere bo še težje
ali, precej verjetno, nemogoče najti investitorja. Že zdaj so edini investitorji iz Kitajske
ali pa morda v primeru Kosova iz ZDA.
Mnoge obstoječe termoelektrarne na premog bodo ugasnile. Pod okriljem direktive o
velikih kurilnih napravah (LCP Directive)
bodo države iz Energetske skupnosti s pretirano onesnažujočimi termoenergetskimi
objekti le-te ugasnile ali rekonstruirale. Za

tako imenovani opt-out mehanizem (omejitev na 20.000 ur delovanja v letih 2018–2023
in potem zaprtje ali novogradnja) se je Srbija odločila pri sedmih elektrarnah s skupno
močjo okrog 2600 MW, Črna gora za TE Plevlja I z 210 MW ter Bosna in Hercegovina za
3 elektrarne in industrijsko enoto s skupno
močjo okrog 1300 MW. Teh elektrarn torej
najpozneje konec leta 2023 ne bo več. Zagotovo pa tudi ne Kosova A s 450 MW ter malo
verjetno Bitola in Negotino z več kot 2500
MW. Tako velike izpade države lahko stabilizirajo le s popolnim odprtjem trga, v prvi
vrsti trga storitev balansiranja, z novimi daljnovodnimi povezavami in regionalnim sodelovanjem.
Ekološka obnova termoelektrarn, ki bodo
obstale, in ukrepi energetske učinkovitosti
bodo dolgoročneje postali glavni cilj energetskih investicij v regiji. Z novo infrastrukturo
bo regija že čez 5 let v celoti del energetskega
prostora EU. Podvodni električni kabel iz Italije v Črno goro, transjadranski plinovod
(TAP) iz Grčije v Italijo prek Albanije, plinovodna povezava med Grčijo in Bolgarijo, visokonapetostni kabel med Srbijo in Romunijo ter med Albanijo in Kosovim ter Makedonijo bodo skupaj s spremembo zakonodajnega okvira bistveno spremenili energetsko
realnost v vsaki od držav v regiji. Tudi v jugovzhodni Evropi: eppur si muove!
n
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Smo na dobri poti, da dobimo
resen in uporaben dokument
Samo Lozej, direktor Energetike Ljubljana

Smernice Energetskega koncepta Slovenije
oziroma posvetovalni dokument je namreč
prestal konkretno javno razpravo o predlogu
usmeritev za njegovo pripravo. Kot je sporočilo Ministrstvo za infrastrukturo, so na posvetovalni dokument prejeli 1101 komentarjev s strani 53 ključnih organizacij s področja energetike, gospodarstva, različnih resorjev državne uprave, raziskovalnih institucij,
nevladnih organizacij, sindikatov in drugih
organizacij, kot tudi s strani 698 posameznikov. Podatek o odzivu v okviru javne razprave v fazi posvetovalnega dokumenta je pomemben in hkrati spodbuden, saj nakazuje
na dejstvo, da si podjetja in posamezniki želijo aktivno participirati pri pripravi koncepta, kar je prav in nujno potrebno. To je bila tudi želja pripravljavcev dokumenta, predvsem v luči, da se ne bi ponovila stara praksa,
to je, da bo še en dokument ostal zgolj spisek
želja in kot takšen obležal v predalu, čeprav
menim, da v resnici ni nikogaršnji cilj pisati
dokumente zgolj zato, da bodo ti sami sebi
namen, četudi za takšen, kot je (ob)ležati v
predalu. Ali pač?
Smo torej (končno) na dobri poti, da dobimo uporaben, čeprav zgolj političen dokument? Energetski koncept je seveda najprej
političen dokument, saj šele ob snovanju in
realizaciji posameznih akcijskih načrtov dobi otipljivo funkcijo – kot energetski zemljevid, po katerem se lahko, moramo in zmoremo ravnati. Da bo zemljevid zares uporaben,
v procesu svojega nastajanja zahteva tako kritično oko kot tudi dobro mero samokritičnosti.
Da, osebno verjamem, da smo tokrat na
pravi poti, da dobimo resen in uporaben dokument, ki se ne bo skrival pred prahom,
temveč se mu bodo od uporabe vihali robovi

Foto: arhiv Energetike Ljubljana

Okoljska sprejemljivost, zanesljivost
oskrbe in ekonomičnost – trije stebri,
trije postulati, trije pogoji za našo
energetsko prihodnost, ki (naj) bo v
naslednjih 20 do 40 letih v čim večji
meri samozadostna – beri, čim manj
odvisna od uvoza goriv (ali energije
same). In čeprav dejansko ne gre za
nove postulate, temveč so ti skorajda
že mantra vseh resnih energetskih
družb, soočenih s potrebo po razvoju,
se zdi, da tokrat – vsaj kar se tiče
državnih energetskih dokumentov –
zvenijo drugače.

listov. Tudi zato, ker nas zelo veliko (od energetskih družb do nevladnih organizacij ipd.)
od samega začetka spremlja njegovo pripravo in se na posamezne vsebine aktivno odzivamo. Seveda so še dileme ali izzivi, kot jim
pravijo na pristojnem ministrstvu, preden
naj bi leta 2017 dokument končno zaživel
kot koncept. Glede na prejete komentarje
naj bi bile ključne še štiri dileme, in sicer sistemska in razpršena proizvodnja električne
energije, dejanska razpoložljivost virov, izzivi na področju toplote in v porabi energije
v prometu.
Lahko rečem, da se družba, ki jo vodim, to
je Energetika Ljubljana, najde v večini izzivov in da je kosanje z njimi naša vsakodnevna
praksa, tudi dobra praksa. Dovolj zgovorna v
ta namen so dejstva, da smo v slovenskem
prostoru daleč največji, razvejan in cenovno

ugoden infrastrukturni sistem za daljinsko
oskrbo s toploto in oskrbo z zemeljskim plinom, ki ima največ zaslug za izboljšanje kakovosti zraka v prestolnici, da smo največja
soproizvodnja električne in toplotne energije, ki v ta namen porabi tudi daleč največ lesne biomase (podatek za leto 2015 je že presegel mejo 100.000 ton) in ki bo v prihodnosti del premogovne tehnologije nadomestila
s plinsko tehnologijo. In če sem tudi v zaključku konkreten: uvoza goriv sicer s tem ne
bomo prekinili, bomo pa z razpršenostjo primarnih virov še dodatno povečali zanesljivost, varnost in cenovno ugodnost visoko
učinkovite proizvodnje in oskrbe z električno
in toplotno energijo.
n
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EKS nam mora služiti kot kompas pri
določanju smeri razvoja energetike
Alenka Žumbar; foto: arhiv Energetike.NET

V EU smo priča energetski transformaciji
– opuščanje jedrske energije, govora je
o opuščanju premogovnih elektrarn, pod
vprašajem je, kakšna prihodnost čaka
plin, jasno je le, da gremo proti več
obnovljivim virom energije (OVE) in
energetske učinkovitosti. Medtem smo v
Sloveniji nedolgo nazaj zgradili novo
termoelektrarno, govorimo o novi jedrski
elektrarni, regija JVE gradi nove
termoelektrarne … Kako danes to
komentirate kot predsednik Slovenskega
društva za daljinsko energetiko (SDDE)?

Alojz Poredoš na mednarodni konferenci SDDE 2015

Da nam mora prihajajoči Energetski koncept Slovenije (EKS) služiti kot kompas
za nadaljnjo smer razvoja energetike, ne sme pa biti nabor posameznih projektov,
med drugim opozarja prof. Alojz Poredoš z ljubljanske Fakultete za strojništvo in
predsednik Slovenskega društva za daljinsko energetiko. »V tem dokumentu
morajo biti jasno postavljena izhodišča, ki bodo onemogočala energetsko
neučinkovite, okoljsko škodljive in ekonomsko nasedle investicije,« je poudaril
v pogovoru za Energetiko.NET in dodal, da »bi bil EKS sprejet s preglasovanjem
ali s politično prevlado določenih skupin za razvoj slovenske energetike in tudi
gospodarstva škodljiv«. Prav tako opozarja, da nam razdrobljenost interesov na
vseh področjih gospodarstva in tudi na področju energetike močno škodi.
»Področja energetike ne znajo sodelovati in skupaj dosegati boljših ciljev, ampak
se v glavnem bojijo drug drugega,« pravi in priznava, da je to prisotno tudi na
področju daljinske energetike. Naš pogovor se je tako vrtel okoli aktualnega
EKS-a in okoli izzivov daljinske energetike, začeli pa smo z energetsko
transformacijo, ki smo ji priča na stari celini.
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V EU smo si zastavili jasne energetsko
podnebne kratkoročne in dolgoročne cilje.
Te bomo dosegli samo s povečanjem energetske učinkovitosti v vseh členih verige
energetske oskrbe in s povečanim deležem
obnovljivih virov energije. Vendar pri tem
moramo biti realni. Iz tehničnih in ekonomskih razlogov ne moremo čez noč preklopiti na izključno obnovljive vire energije in opustiti vseh fosilnih goriv. Zato v tem
prehodnem času moramo skrbeti tudi za
klasične termoelektrarne, ki so iz tehničnih
razlogov nujni sestavni del energetske oskrbe na poti h končnim ciljem. Sedanja proizvodnja električne energije v približno enakih deležih iz treh različnih virov, torej iz jedrske elektrarne, termoelektrarne in hidroelektrarn, nam zagotavlja visoko
stopnjo zanesljivosti. Če katerega od teh virov opustimo ali porušimo razmerja med
njimi, se bo zanesljivost oskrbe močno
zmanjšala. Pri tem ne smemo pozabiti, da je
pravilno načrtovana in grajena termoelektrarna lahko odličen vir toplote za daljinsko ogrevanje in še celo za daljinsko hlajenje. Gorivo v takšni termoelektrarni mora
biti skrbno izbrano.

Konkretno – kako naj bi se po vašem
posamezne energetske družbe, delujoče
na področju daljinske energetike,
soočile s spremembami v novodobni
energetiki?
Bistvena sprememba v novodobni energetiki, povezana s povečano energetsko učinkovitostjo, je zmanjšanje obsega dejavnosti
oziroma upad prodaje toplote in tudi plina.
To so posledice pozitivnih trendov v ener-

INTERVJU: PROF. ALOJZ POREDOš, SDDE

Razdrobljenost interesov na vseh področjih
gospodarstva in tudi na področju energetike
nam močno škodi. Področja energetike ne znajo
sodelovati in skupaj dosegati boljših ciljev, ampak
se v glavnem bojijo drug drugega. To je prisotno
tudi na področju daljinske energetike.
getiki in so dejstva, o katerih ne sme biti pomislekov. S tem morajo podjetja na tem področju računati. Dobavitelji energije morajo
najprej poiskati rezerve v racionalizaciji poslovanja in porabnikom energije ponujati
tudi nove storitve in produkte. Med temi bi
na prvo mesto postavil daljinsko hlajenje,
ker se v nasprotju z zmanjšanjem potreb po
ogrevanju potrebe po hlajenju stalno povečujejo. Nadalje je nujna posodobitev daljinskih sistemov z rešitvami in produkti, ki bodo zagotavljali energetsko in ekonomsko
bolj učinkovito delovanje. To je lahko pomembna promocija in motivacija za pridobitev novih uporabnikov in za povečan odjem.

Ali lahko pričakujemo, da bodo cene
energije v prihodnje še nižje? Kako
lahko nizke cene opravičijo potrebna
vlaganja v nova in tudi obstoječa
omrežja?
Cene energije je težko napovedovati. Te niso odraz samo dejanskih stroškov v verigi od
pridobivanja do končne rabe energijskih produktov ali tržnih razmer, ampak so velikokrat odvisne od političnih razmer. Po mojem
mnenju se cene energije v prihodnosti ne bodo bistveno znižale tudi zato, ker se vse bolj
krepi zavedanje, da je višja cena energije eden
od najbolj učinkovitih mehanizmov za
zmanjšanje rabe energije oziroma za večjo
energetsko učinkovitost.

Je po vašem še smiselno vlagati v
konvencionalno proizvodnjo in katero?
Malo za šalo, malo zares – kam v
energetiki bi sami vložili, če bi imeli
svoje prihranke?
Poudariti velja, da velika večina obnovljivih virov in nekonvencionalne tehnologije
niso brez vplivov na okolje. Te vplive moramo realno ovrednotiti skozi celotni proces
pridobivanja energetskega produkta in skozi celotno življenjsko dobo proizvodnega sistema. S svojimi prihranki nimam skrbi, sicer
pa sem mnenja, da se splača vlagati edino v
inovativne energetske storitve, ki bodo v prihodnosti uporabnikom prinašale bistvene
prihranke in povečevale udobje bivanja in
dela.

Kako smiselno se je, sploh v trenutnem
stanju, v katerem se je znašla evropska
energetika, pogovarjati o novih
konvencionalnih projektih? Bi morda
morali biti bolj inovativni? In morda tudi
v prvem koraku gledati na rast OVE in
kako le-to omogočiti, ne pa jo
omejevati?

kakor na začetku spodbujena s strani države,
prav zato, da postane konkurenčna alternativa klasičnim virom in da se na ta način zrahljajo monopoli klasičnih projektov. Vendar
se moramo sprijazniti s tem, da bodo morali
biti tudi OVE postavljeni na čiste tržne temelje, čim prej, tem bolje.

Vsekakor moramo vse napore vlagati v večjo oskrbo energije iz obnovljivih virov. V prehodnem času, dokler iz tehničnih in ekonomskih razlogov ne bomo sposobni vse
energije pridobivati iz obnovljivih virov, pa
moramo skrbeti, da je pridobivanje dela energije iz konvencionalnih virov čim bolj učinkovito. S tem bomo skrbeli za zmanjšanje rabe fosilnih energentov in za zmanjšano obremenitev okolja. V tem kontekstu se vsekakor
moramo ukvarjati tudi s temi projekti. Vsekakor nam močno primanjkuje inovativnosti
na področju energetske oskrbe. To je velikokrat posledica premočnega monopolnega položaja posameznih področij in s tem povezanih tehnologij. Akterji na področju energetike se velikokrat bojijo uvedbe novih inovativnih tehnologij zaradi določene stopnje
tveganja. Vsekakor je udobneje poslovati na
preverjen in konservativen način, vendar
brez minimalnega tveganja ne bo napredka,
ampak bomo ostajali pri zastarelih neučinkovitih tehnologijah. Rast OVE mora biti vse-

Kaj pa plin? Smo lahko optimistični
glede večje rabe plina? Energetika
Ljubljana je npr. predstavljala projekt
plinsko parne enote, zdaj pa pravijo, da
bodo v letu 2016 začeli intenzivne
aktivnosti na tem projektu. Kakšna so
vaša pričakovanja, kot predsednika
SDDE?
Plin ima in bo tudi imel v bližnji prihodnosti pomembno vlogo v energetski oskrbi,
ker je najbolj čisto fosilno gorivo. Pri tem ne
smemo biti optimistični glede povečane rabe
plina zaradi energetske neučinkovitosti, ampak kvečjemu zaradi zamenjave plina za
ostala fosilna goriva. Pri plinu in tudi pri vseh
ostalih energentih moramo težiti k čim večji energetski učinkovitosti. To pomeni, da jih
izrabimo s čim višjimi izkoristki. Torej iz fosilnih goriv in tudi ostalih virov moramo najprej proizvesti električno energijo, kolikor je
možno, pri tem pa imamo na razpolago še
velike količine toplote za ogrevanje. Samo
kurjenje plina ali ostalih energentov za ogre-

Energetika.NET

17

INTERVJU: PROF. ALOJZ POREDOš, SDDE
Energetski koncept Slovenije ali nekaj
podobnega je nujno sprejeti. Ta nam mora
služiti kot kompas pri določanju smeri razvoja energetike. To ne sme biti nabor posameznih projektov, ampak nam mora dajati
zgolj okvire, v katerih se moramo gibati v
prihodnosti, da bomo dosegali zastavljene
energetsko podnebne cilje. V tem dokumentu morajo biti jasno postavljena izhodišča,
ki bodo onemogočala energetsko neučinkovite, okoljsko škodljive in ekonomsko nasedle investicije. Da bi takšen dokument
sprejeli, je potreben strokoven in tudi družbeni konsenz. Močna ovira pri tem so vsa
skrajna stališča in nezmožnost sprejemanja
minimalnih kompromisov. EKS, sprejet s
preglasovanjem ali s politično prevlado določenih skupin, bi bil za razvoj slovenske
energetike in tudi gospodarstva škodljiv.

vanje je nesprejemljivo. Projekt plinsko parne turbine v sistemu TETOL Ljubljana je majhen korak k dvigu energetske učinkovitosti
sočasne proizvodnje električne energije in
toplote, vendar ne vem, kako bo to vplivalo
na cene električne energije in toplote. Bojim
se, da se bodo cene električne energije in toplote dvignile. Tukaj moram poudariti, da je
koncept centralizirane proizvodnje toplote v
Ljubljani zastarel in neustrezen. Pri tako velikih investicijah bi morali resno razmisliti o
decentralizirani oskrbi Ljubljane. Sedaj je
priložnost, ko bo investicija dokončana, pa
smo ta centraliziran, neučinkovit sistem zopet zapečatili za dolgo obdobje. Kurjenje plina samo za ogrevanje je nedopustno, prav
tako pa tudi centralizirana proizvodnja toplote iz plina in distribucija te toplote z velikimi toplotnimi izgubami je energetsko
nedopustna. Plin uporabljajmo lokalno, da
se izognemo toplotnim izgubam. To ne pomeni individualnih kurilnih naprav, ampak
kogeneracije v povezavi z manjšimi sistemi
daljinske energetike, s krajšimi transportnimi potmi toplote z manjšimi toplotnimi
zgubami.

Kaj si po vašem Slovenija in regija
lahko obetata od novega terminala
utekočinjenega zemeljskega plina
(UZP) na Krku? Ali v daljinski energetiki
sploh spremljate tovrstne projekte ali pa
se osredotočate bolj na daljinsko
omrežje?
Ena od možnosti oskrbe s plinom so tudi
terminali UZP. Ta rešitev ni najboljša v smislu
energetske učinkovitosti celotne energetske
verige in v smislu vplivov na okolje. Po eni
strani je ta lokacija za Slovenijo boljša kot
tržaški zaliv, vendar po drugi strani moramo
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biti zelo previdni, kakšne pogodbe sklepamo s hrvaško državo. Daljinska energetika se
neposredno ne dotika različnih dobavnih poti energentov in tudi ne plina. Posredno pa to
ima vpliv na cene toplote iz fosilnih virov in
na zanesljivost oskrbe z energenti. Nikakor
nismo osredotočeni le na omrežje, ampak v
našo dejavnost vključujemo tako vire s proizvodnjo kakor tudi končno rabo. Členov verige energetske oskrbe ne moremo obravnavati povsem ločeno, ti morajo biti sklenjeni, če
hočemo resnično učinkovito, ekonomsko
uspešno in zanesljivo oskrbo.

Kaj je sicer trenutno največji izziv
daljinske energetike doma in v Evropi?
Daljinska energetika se sooča s podobnimi
težavami in izzivi kot ostala področja energetike. Še posebej velik izziv je čimprejšnji
prehod na čim večji delež OVE. V Sloveniji se
še vedno soočamo z relativno nizkim deležem oskrbe iz daljinskih sistemov. Zato je
pomembno, da povečano izkoriščanje večine
OVE poteka predvsem preko daljinskih sistemov, ki imajo nedvomno ekonomske in
tudi energetske prednosti pred individualnimi sistemi. Evropsko povprečje oskrbe iz
daljinskih sistemov je za skoraj 50 % višje
kot v Sloveniji, vendar razvojni trendi kažejo v smeri novih ponudb in produktov. To je
predvsem področje daljinskega hlajenja.
Podobno smer bomo morali izbrati tudi v
Sloveniji.

V Sloveniji se trenutno ogromno upov
polaga v Energetski koncept Slovenije
(EKS). Bo po sprejetju tega dokumenta
slovenska energetika res kar naenkrat
vedela, kam iti, in ne bo več razdeljenih
interesov? Kaj sami pričakujete od EKS?

Se v Sloveniji po vašem nasploh preveč
ukvarjamo sami s seboj in z
razdrobljenimi interesi, ki prepredajo
tudi energetiko? Kaj bi lahko storili
bolje za delovanje družb na področju
daljinske energetike?
Razdrobljenost interesov na vseh področjih gospodarstva in tudi na področju energetike nam močno škodi. Področja energetike
ne znajo sodelovati in skupaj dosegati boljših
ciljev, ampak se v glavnem bojijo drug drugega. To je prisotno tudi na področju daljinske energetike. Tako se večkrat poskušata izpodrivati oskrba s toploto in s plinom, namesto da bi s sodelovanjem skupaj nastopali za pridobivanje novih odjemalcev. Skupni
novi produkti bi zagotovo lahko pritegnili
več odjemalcev, če bi ti imeli na razpolago
nove produkte in storitve. Možnost odličnega sodelovanja vidim med distributerji plina
in ponudniki toplotnih črpalk pri celoviti
oskrbi ogrevanja in hlajenja v sodobnih daljinskih sistemih.

Kaj vas sicer pri energetskih izzivih
najbolj skrbi in česa se najbolj
veselite?
Ne morem ravno reči, da me skrbi, vendar
nisem zadovoljen s počasnostjo nekaterih pozitivno naravnanih sprememb v smeri večje
energetske učinkovitosti. Ne morem razumeti, zakaj smo tako togi pri zasnovi sodobnih in visoko učinkovitih energetskih sistemov. Še vedno slabo izkoriščamo primarne
energetske vire, kjer ogromni delež te energije zavržemo, odvajamo v okolico. Z malo
treznega razmisleka bi lahko to energijo, večinoma toploto, izkoristili in s tem zmanjšali potrebe po dodatnih količinah energije in
znižali obremenitve okolja. Vsekakor sem vesel, da imamo v Sloveniji mlade kadre z
ustreznim znanjem in željo po spremembah
v smeri novih, učinkovitih tehnologij. Pomembno je, da jim to omogočamo in jih pri
tem tudi motiviramo.
n
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Dogaja se globalna
energetska preobrazba
Alenka Žumbar; foto: osebni arhiv

»V energetiki ni snovi, ki bi vzbujala skrb.
Skrb vzbujata odnos do energetike in
napačna predstava tistih, ki imajo moč
in željo polastiti se je,« med drugim na
vprašanje o izzivih sodobne energetike
odgovarja dr. Franc Žlahtič, predsednik
slovenskega nacionalnega komiteja
svetovnega energetskega sveta (SNK
WEC) in svetovalec direktorja družbe
Plinovodi, ki se ob tem celo veseli, da
prinašajo spremembe nove izzive. »To je
priložnost za napredek in priložnost za
pošten energetski posel,« pravi, dodaja
pa, da so in bodo zmagovalci energetske
tranzicije tisti z zmožnostjo prilagajanja.
Dr. Žlahtiču smo postavili enaka
vprašanja kot predsedniku Slovenskega
društva za daljinsko energetiko prof.
Poredošu, njegovi odgovori pa so
izjemno stvarni …
V EU smo priča energetski
transformaciji – opuščanje jedrske
energije, govora je o opuščanju
premogovnih elektrarn, pod vprašajem
je, kakšna prihodnost čaka plin, jasno
je le, da gremo proti več obnovljivim
virom energije (OVE) in energetske
učinkovitosti, kar se je začelo že, ko
ste bili sami še sekretar na direktoratu
za energijo ministrstva za gospodarstvo.
Medtem smo v Sloveniji nedolgo nazaj
zgradili novo termoelektrarno, govorimo
o novi jedrski elektrarni, regija JVE
gradi nove termoelektrarne … Kako
danes to komentirate kot predsednik
slovenskega nacionalnega komiteja
svetovnega energetskega sveta (SNK
WEC)?
Energetska preobrazba, ki jo omenjate, je
globalna, stalna in nikoli ni zajemala samo
Evrope. Ob tem je odveč vprašanje: »Kaj je
klasična energetika?«. Pobude za oblikovanje
energetike v času, ki smo jim priča, izhajajo iz
zahtev za izpolnitev energetsko klimatskih
ciljev. Dejstvo je, da so ti cilji politično podprti
na najvišjih ravneh po svetu. Najvišja podpora temu je bila nedavno izrečena tudi v Parizu
na podnebni konferenci COP-21. Prav te politične podpore in zaveze so osnova nacionalnim energetskim politikam in nacionalnim
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Vprašanje: »Kam v energetiko je smiselno vlagati?«,
je sestavljeno iz dveh vprašanj. »V kaj je treba, nujno
vlagati?« in »V kaj je treba vlagati, da bo dobiček
večji?«. Vsekakor je treba vlagati v konvencionalno
energetiko, saj je ta še vedno in bo še osnova, temelj
vsej ostali energetiki.
gospodarstvom. Hitreje se država s svojimi
politikami prilagodi novim trendom, večje
ima njeno gospodarstvo priložnosti. Za realizacijo priložnosti so potrebni programi in seveda finančna sredstva ter ustrezne razmere
na energetskih trgih. Na njih priložnosti zaživijo, povrnejo denar. Bančniki ne bodo investirali projektov, ki so tvegani in jih politike ne podpirajo. Pomembno je, kako sodobno
nacionalno politiko ima neka država in v njenih okvirjih tudi energetsko. Velja pa, da več,
ko je projektov, ki so usmerjeni v doseganje
energetsko podnebnih ciljev, večje je zanimanje za investiranje.
Glede na minule nacionalne aktualne politike moramo ocenjevati tudi pretekle odločitve v energetiki. Te odločitve so imele osnovo v takratnih politikah, kasnejše odločitve pa so sledile Resoluciji o Nacionalnem
energetskem programu iz leta 2004 in akcijskim načrtom za doseganje posameznih
nacionalnih ciljev, ki jim je država še vedno
zavezana. Slovenska energetika je prehodila
štiri obdobja: najprej elektrifikacijo, kasneje
se je vzpostavljala zanesljivost oskrbe z energenti, sledilo je vzpostavljanje energetskih
trgov, kar še ni končano, in že smo v obdobju izpolnjevanja energetsko podnebnih ciljev. Nihče, ki je kompetenten strokovnega
ocenjevanja, ne more odločitvam v teh obdobjih oporekati ničesar škodljivega za nacionalni razvoj. Dokaz, da je temu tako, je tudi izgradnja elektroenergetskega sistema, ki
je brez težav preživel kolaps sistemov na Balkanu. Podobno je tudi v plinskem sektorju.
Trdim, da je bila velika večina odločitev smotrnih. Težava je v tem, da vlade energetske
nacionalne politike v zadnjem obdobju niso
uspele izboljšati in aktualizirati.
Odločitev za gradnjo jedrske elektrarne ter
tretjinska sestava proizvodnje električne
energije na hidro, termo in jedrsko je prispevala Sloveniji vrsto gospodarskih prednosti,
ki smo jih žal spregledali. Obnovljivi viri
energije so potrebni in nujni, a so še vedno
smetana na torti. To je tudi vzrok, da so države JVE sprejele odločitve v smeri termoelektrarn. A če želiš torto, moraš najprej zagotoviti kruh.
Verjamem v jedrsko energetsko opcijo.
Nedvomno je tista, ki je prihodnost oskrbe z
energijo. Obstoječe jedrske tehnologije doživljajo prenovo. Japonska se je pogumno,
odločno in premišljeno vrnila vanjo.
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Konkretno, kako naj bi se po vašem
posamezne energetske družbe soočile s
spremembami v novodobni energetiki?
Kaj ste že morali spremeniti, kaj jih še
čaka?
Ko govorimo o potrebnih spremembah,
moramo vedeti, da ne gre za spremembe
energetskih družb. Spremembe družb opravijo pravniki in tisti, ki pridobijo znanja vodenja in upravljanja. Gre za spremembe na
tehnoloških področjih proizvodnje energije,
ravnanja z energijo, prenos energije, transformacijo energije, skratka, gre za spremembe v vseh segmentih energetike. Za to je potrebno znanje. Vedno sem v zadregi: »Ali
imamo tega znanja pri nas dovolj? In če ga
imamo, ali ga znamo upravljati?« Odgovor
na prvo vprašanje je še pozitiven, zadovoljiv,
odgovor na drugo pa popolnoma negativen.
Dokaz za to je, da nam tehnični kader uhaja
iz države, kader z znanjem vodenja poslov v
energetiki pa nikakor ne more zadostiti kriterijem, ki jih zahtevajo energetske družbe
zunaj naših meja. Takšnega primera ne poznam.

Ali lahko pričakujemo, da bodo cene
energije še nižje? Kakšne so ocene v
svetovnem energetskem svetu?
Nizke cene energije so orodje za uničevanje energetskih družb in držav, katerih proračuni so odvisni od proizvodnje, izvoza
energije. Ob tem so nizke cene v pomoč državam za krepitev gospodarstev in priložnost
za nove energetske tehnologije. Namreč, ob
nizkih cenah nafte, kar se na bencinskih
črpalkah ne pozna sorazmerno, lahko priteče v ustrezne fonde tudi več denarja za nove
energetske rešitve. Torej je s tem več denarja za realizacijo nacionalnih politik, tudi
energetskih mislim. Več je lahko torej smetane.
Cene nafte bodo še vztrajale na tej ravni
vsaj še letos. Razen, če se ne primeri dogodek, ki ključno vpliva na globalna razmerja,
ki definirajo cene. Za nas porabnike se globalne cene energentov manj pomembne, saj
tega ne čutimo proporcionalno. Na našem računu ni samo zneska za energijo. Plačujemo
energetske storitve, katerih obseg se veča, in
dajatve, ki so znatne in jih država spretno
uravnava sebi v prid. Prav te so vedno pomembnejši predmet energetske politike. Računi pač ne morejo biti nižji.

Je po vašem še smiselno vlagati v
konvencionalno proizvodnjo in katero?
Vprašanje: »Kam v energetiko je smiselno
vlagati?«, je sestavljeno iz dveh vprašanj. »V
kaj je treba, nujno vlagati?« in »V kaj je treba
vlagati, da bo dobiček večji?«. Vsekakor je treba vlagati v konvencionalno energetiko, saj je
ta še vedno in bo še osnova, temelj vsej ostali
energetiki. Je in bo hrbtenica energetskih sistemov. Glede želje po dobičkih se vlaga v nove tehnologije, torej tja, kamor vlagajo komercialne banke, in na področja, za katere imate v
vseh poslovnih oglasih boj za pridobivanje investitorjev. Tega ni malo. Med njimi so tudi
shranjevalniki energije. Še vedno velja, da so
manjša tveganja in manjši donosi v regulirani
dejavnosti, višja tveganja in morebitni višji donosi pa v nereguliranih panogah energetike.

Kako smiselno se je, še zlasti v trenutnem stanju, v katerem se je znašla
evropska energetika, pogovarjati o novih
konvencionalnih projektih? Bi morda
morali biti bolj inovativni in morda tudi
v prvem koraku gledati na rast OVE ter
kako le-to omogočiti, ne pa je omejevati?
Prepričan sem, da OVE nihče ne omejuje,
obseg omejuje gospodarnost, sposobnost financiranja projektov in sposobnost subvencioniranja njihovega obratovanja. OVE so
dejstvo, cene tehnologij so padle mnogo hitreje, kakor je bilo pričakovano. Podobno je z
energetsko učinkovitostjo. Ne glede na ceno
energije so aktivnosti energetske učinkovitosti prisotne v vseh fazah energetike. Zanimanje investitorjev za te projekte so stalnica.

Ali regija JV Evrope po vašem najprej
potrebuje več konvencionalne proizvodnje, preden se res lahko poda v OVE? Ali
sploh potrebujemo nove kapacitete, ali
pa bi bilo morda dovolj, da bi okrepili
povezave med državami v regiji?
Gospodarstva JVE potrebujejo za svojo
rast poceni energijo in zanesljivo oskrbo.
Ocene, ki so jih te države opravile, kažejo
njihove smeri razvoja energetike, torej, kaj
bo mogoče plačati in kaj dobiti in ob tem
vključiti vse dajatve do okolja. Strokovnega
znanja na teh področjih je bilo vedno dovolj
in verjamem, da so politični odločevalci prisluhnili tudi njim. Poleg tega je bilo v analize nacionalnih strategij vključena vrsta tujih
strokovnjakov.

INTERVJU

Zmagovalci (energetske tranzicije) so in bodo tisti
z zmožnostjo prilagajanja. Primer je koncern E.ON.
Kaj pa plin? Smo lahko optimistični
glede večje rabe plina? Energetika
Ljubljana je npr. predstavljala projekt
plinsko parne enote, zdaj pa pravijo, da
bodo v letu 2016 začeli intenzivne
aktivnosti na tem projektu. Kakšna so
vaša pričakovanja kot predstavnika SNK
WEC?
Načrtovana in pričakovana »zlata doba plina« se je v svetu in Evropi nekoliko zamaknila in tudi njegova amplituda ni dosegla višine cunamija. To je presenetilo tudi Mednarodno agencijo za energijo (IEA). Vzrok temu je gospodarnost plina in tudi konkurenca
plina s premogi. Plin je okolju prijaznejši
energent v primerjavi s fosilnimi gorivi in v
energetskih bilancah ne bo izrinjen še lep
čas. V prometu lahko nadomesti nafto, posebej pri ladijskem in težkem cestnem transportu. Upam, da bodo aktivnosti in prizadevanja Energetike Ljubljana čim prej rodili
sadove.

Pa vaše mnenje kot svetovalca
direktorja družbe Plinovodi?
Znano je, da je družba Plinovodi pripravila in storila vse potrebno za vključitev Energetike Ljubljana v plinski sistem.

Kaj si po vašem Slovenija in regija
lahko obetata od novega terminala
utekočinjenega zemeljskega plina
(UZP) na Krku? Je to po vašem lahko
dobičkonosen projekt?
Terminal UZP na otoku Krk je širšega regionalnega pomena. Na ta trg pripelje plin iz
novega vira, torej lahko prispeva k zanesljivosti oskrbe. Prisotnost novega vira v regiji je
tudi signal že obstoječim ponudnikom plina,
da svojih cen ne dvigujejo prek meja. Glede
na ti dve njegovi vlogi se določata tudi gospodarnost terminala in gospodarnost dodatne potrebne infrastrukture za prenos plina v regiji. Naša družba je vključena v analize tega projekta že od njegovega začetka. V
začetku leta smo naslovili Evropski komisiji
pobudo, da mora vključiti v proces analize
stroškov in koristi tega projekta tudi države
Energetske skupnosti. Te morajo biti deležne zaradi dobrobiti, ki jih bodo imele od
projekta, tudi stroškov. Po drugi strani pa je
v interesu investitorjev tega projekta, da ocenijo konkurenco že obstoječih terminalov v
Jadranu.

V Sloveniji se trenutno ogromno upov
polaga v Energetski koncept Slovenije
(EKS). Bo po sprejetju tega dokumenta
slovenska energetika res kar naenkrat
vedela, kam iti, in ne bo več
razdeljenih interesov? Kaj sami
pričakujete od EKS?
Države sprejemajo tovrstne dokumente
kot vodilo, kompas, po katerem vladajoče
politike ravnajo ali ga spreminjajo in dopolnjujejo glede na potrebe. Nestalnosti, kratkoživosti vlad je pripisati, da dokument iz leta 2004 ni doživel sprememb. Zanimivo je,
da si vsak po svoje predstavlja vsebino tega
dokumenta. To vsekakor ni dokument, ki bo
povedal, katere objekte in kje bo kdo gradil.
Gre za dokument, ki pokaže nacionalne cilje
in pove pravila, ki so napotek. Tega upoštevajo vsi, ki morajo ali želijo biti akterji za
doseganje ciljev. Energetski dokument mora
slediti nacionalnim ciljem, torej mora biti
usklajen z vsemi nacionalnimi strategijami.
Ta dokument je treba obnavljati, aktualne
vlade morajo povedati davkoplačevalcem,
kaj bo v okvirjih dokumenta narejeno na področju energetike za doseganje vseh nacionalnih ciljev. Gre torej za celovito strategijo
države. Seveda je to povezano tudi z državno
blagajno, tudi zaradi tega mora biti energetska strategija usklajena z drugimi strategijami. Napore sedanje vlade ob tem je treba
podpreti. Prepričan sem, da si je zastavila
pravo pot za realizacijo takšnega dokumenta. Ob tem pa ne smemo prezreti, da smo
del Evropske unije in s tem del Energetske
unije, ki ima cilj usklajevati nacionalne cilje
vseh članic v enoten cilj.

Se v Sloveniji nasploh po vašem preveč
ukvarjamo sami s seboj in z razdrobljenimi
interesi, ki prepredajo tudi energetiko?
To je vsekakor dejstvo. Morda je to posledica tega, da se ne zavedamo dovolj lastne
nacionalne identitete in države.

Odpiranje trga v regiji JVE so izkoristili
»novi« igralci. Pa vendar, vsi ne bodo
mogli preživeti. Nekateri govorijo, da bo
na koncu preživelo le nekje pet
dobaviteljev energije. Je to realno? Bodo
to velike energetske družbe, ki so danes
monopoli v posameznih državah? Ali pa
bomo imeli več manjših družb in ne več
močnih, velikih družb – kaj menite?

Prepričan sem, da zainteresiranih za ta posel ne bo zmanjkalo. Prilagodili se bodo obsegu trga. Za neprilagodljive bo to boleče.

Na energetski trg pa vstopajo tudi igralci
iz sveta IT – telekomi, Google, Amazon, ki
že imajo dostop do ogromne količine
podatkov, kar postaja vse bolj pomembno,
saj se vse preusmerja na kupca. Kako
resno grožnjo po vašem predstavljajo
konvencionalnim energetskim igralcem?
Omenjeni imajo tisto, česar običajni energetski igralci nimajo in sanjajo, da bi želeli
imeti. Imajo več smelosti in izkušenj s področij, na katerih je boj za obstanek hujši.
Zanesljivo vedo, kje so konvencionalni igralci šibki in nesposobni ponujati tisto, kar ponujajo oni. Prodaja energije je postala tako
kompleksna, da ji konvencionalni trgovci ne
sledijo več, je zunaj meja njihovega delovanja
in razumevanja. Energetski trg je postal izjemno dinamičen in z energijo je mogoče
prodajati še druge storitve, blago … Brez naprednih informacijskih tehnologij ni energetike in tudi prodaje energije. Dobro je, da
se na trgu pojavijo tisti, ki prinašajo svežino.

Kdo so oziroma bodo torej po vašem
pravi zmagovalci energetske tranzicije,
ki jo prinaša tudi Energetska unija?
Zmagovalci so in bodo tisti z zmožnostjo
prilagajanja. Primer je koncern E.ON. Takoj,
ko so lastniki koncerna potrdili spremembo,
to je ločitev na konvencionalni in nekonvencionalni del, smo organizirali predstavitev letega v Ljubljani za ožji krog strokovnjakov
in političnih odločevalcev. Z začetkom tega
leta je Uniper namenjen klasični energetiki in
globalnemu energetskemu poslu, E.ON pa je
osredotočen na nove tehnologije proizvodne
energije, energetskih omrežij in porabniških
rešitev. Pravzaprav koncern sledi le potrebam
in modelu, ki pravzaprav ni nič novega.

In še: kaj vas pri energetskih izzivih
najbolj skrbi in česa se najbolj veselite?
V energetiki ni snovi, ki bi vzbujala skrb.
Skrb vzbujata odnos do energetike in napačna predstava tistih, ki imajo moč in željo
polastiti se je. Veselim se, da prinašajo spremembe nove izzive. To je priložnost za napredek in priložnost za pošten energetski posel. Želim, da bi vlada pripravila energetsko
politiko in preprečila mnoga tavanja.
n
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priklopljeni na organiziran sistem ogrevanja,
od njega odklopi in si za ogrevanje namesti
enega od sistemov, za katerega dobi državna
nepovratna sredstva. Odklopi od organiziranih sistemov ogrevanja so tako čedalje bolj
pogosti. Delež upada rabe energije v organiziranih sistemih zaradi tovrstnih odklopov
presega 35 odstotkov, kar je ogromno. In povsem pričakovano je, da bo ta delež še rasel
glede na državno politiko subvencioniranja.

Bi morala država po vašem mnenju
prenehati subvencionirati projekte OVE?
Nikakor, vendar je treba zagotoviti usklajenost in uravnoteženost javnih pozivov za
dodeljevanje finančnih spodbud za izvajanje
ukrepov obnovljive rabe energije. Tako bi
omejili ekonomsko neupravičeno migracijo
tistih odjemalcev, ki so že priključeni na daljinske sisteme ogrevanja. Podporne sheme
OVE je torej treba prilagoditi tako, da se bodo gradili sodobni centralni sistemi daljinske
energetike (daljinsko ogrevanje četrte generacije) predvsem kot obveza urbanih okolij, ki
imajo nedvoumno prednost pred lokalnimi
razpršenimi sistemi.

Toda razpršenih sistemov je čedalje
več …

Daljinski energetski
sistemi so na prelomni
točki
Andreja Šalamun, foto: arhiv Energetike.NET

»Zagotovo bo v prihodnosti nastalo več
manjših daljinskih sistemov ogrevanja
in hlajenja, ki bodo uporabljali različne
vire energije, učinkovite tehnologije in
hranilnike toplote ter v katerih bo zelo
aktivno vlogo prevzel tudi odjemalec.
Trenutno pa veliki daljinski sistemi,
ki so sredi svoje ekonomske dobe
obratovanja in dovolj učinkoviti, da
so smiselni, izgubljajo uporabnike.
Tudi zaradi nespametne državne
politike subvencioniranja obnovljivih
virov energije in ukrepov učinkovite
rabe energije,« je med drugim
povedala Mojca Kert, direktorica
družbe Petrol Energetika.
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Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) in tudi
širšo javnost že nekaj časa opozarjate
na čedalje bolj zaskrbljujoče stanje na
področju daljinske energetike v Sloveniji.
Kaj vas najbolj žuli?
Skorajda vsi distribucijski sistemi se zaradi drastičnega upada rabe toplote soočajo s
problemom rentabilnosti obratovanja, odklopi uporabnikov od teh sistemov, ki jih
spodbujajo subvencije države, pa stanje samo
še slabšajo.

Lahko to pojasnite?
Seveda. Ker država spodbuja rabo obnovljivih virov energije (OVE), kar je, mimogrede, pohvalno, se čedalje več odjemalcev, ki so

Drži. V podporno shemo se vključuje čedalje več decentraliziranih naprav, kar pomeni, da se ta veča in da se zato večajo stroški
vsem odjemalcem električne energije, ki zagotavljamo sredstva za podporno shemo. Na
drugi strani pa bi pri sami optimizaciji koriščenja podporne sheme lahko naredili bistveno več, če bi omogočili obstoječim napravam, ki so sposobne še vedno obratovati z
visokim izkoristkom in ki zagotavljajo najsodobnejšo tehnologijo s sočasno proizvodnjo toplote in elektrike, da podaljšajo obdobje prejemanja bistveno nižjih podpor – v
tem primeru gre za podporo, ki bi nadomestila razliko med stroški nabave goriva in prihodki od prodaje elektrike in toplote. To bi
pomenilo, da bi obstoječi centralizirani sistemi, ki imajo učinkovite tehnologije in še
vedno zagotavljajo dobre izkoristke, lahko
dobivali bistveno nižje podpore in s tem bi se
tudi obremenitev končnega odjemalca skozi
zagotavljanje prispevkov znižala.

Družbe, ki se ukvarjajo z daljinsko
energetiko, so torej po vaši oceni na
neki prelomni točki …
Natančno tako. In prav je, da se tega vsi zavedamo in skušamo najti najbolj optimalne
rešitve. Trenutno je tako v Sloveniji kot tudi
v EU prisoten trend decentralizacije in slovenska daljinska energetika je na velikem
razpotju. Vsa podjetja, ki se z njo ukvarjajo,
pa imajo težave v poslovanju, in sicer na eni
strani zaradi hitrejšega, bolj intenzivnega
uvajanja OVE, na drugi strani pa zaradi izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije (URE).

INTERVJU
To je, seveda, vse za pozdravit in je v skladu z
evropskimi smernicami. Premalo pa preučujemo vpliv vseh teh posegov na ekonomiko
obratovanja obstoječih, povečini moderniziranih sistemov daljinske energetike, v katere
je bilo vloženih kar nekaj sredstev. Sistemi
so nekje na sredini ekonomske dobe obratovanja in vsi takšni posegi na eni strani slabijo ekonomiko investitorja, na drugi strani pa
zvišujejo stroške odjemalcem.
Poleg tega ne smemo pozabiti, da je na našem trgu zelo velik tudi pritisk tujih proizvajalcev. Projektanti in kupci blaga, izdelanega v Sloveniji, ne cenijo dovolj, čeprav je po
kakovosti primerljivo s tistim, ki je bilo izdelano v tujini. Hkrati pa še zakonodaja ne
ščiti slovenskih ponudnikov. A zavedati se
moramo, da s kupovanjem tujih izdelkov
subvencioniramo proizvodnjo v tujih gospodarstvih in neposredno podpiramo industrijsko rast tako v Nemčiji kot tudi v Avstriji, namesto v Sloveniji. Ta problem bi lahko
rešili s spremembo zakonodaje, ki bo usmerjena v večjo zaščito domačega gospodarstva.

Kje je trenutno Slovenija na področju
daljinskega ogrevanja in hlajenja?
Zagotavljanje oskrbe s toploto in z drugimi energetskimi plini iz zaključenih distribucijskih sistemov se v Sloveniji izvaja kot
izbirna lokalna gospodarska javna služba,
pod zakonsko določenimi pogoji pa se lahko
izvaja tudi kot tržna distribucija oskrbe končnih odjemalcev. Zakonodaja in praksa v Sloveniji pa poznata tudi tako imenovane lastniške distribucijske sisteme, torej distribucijske sisteme v solastništvu ali skupni lasti
končnih odjemalcev. Sistemi daljinskega
ogrevanja so dokaj dobro razviti – tako na
primer pet največjih distribucijskih podjetij
daljinske toplote za potrebe gospodinjskih
odjemalcev (Energetika Ljubljana, Komunalno podjetje Velenje, Energetika Maribor,
Komunala Trbovlje in Domplan) oskrbuje
nekaj več kot 50 odstotkov vseh gospodinjskih odjemalcev na tistem območju.

šibkejši smo pri daljinskem hlajenju …
Večja delujoča distribucijska sistema daljinskega hlajenja sta trenutno le dva, s skupno inštalirano močjo hladilnih agregatov 3,88
MW. Distribucijski sistem hladu s hladilno
močjo inštaliranega absorpcijskega hladilnega agregata 0,965 MW, ki izkorišča toplotno energijo vročevodnega distribucijskega
sistema daljinskega ogrevanja, deluje v Mestni občini Velenje, distribucijski sistem hladu z inštalirano močjo električnih agregatov
2 x 1,45 MW pa na območju nekdanjega industrijskega kompleksa Iskra Labore v Mestni občini Kranj.

Vidite še kakšen potencial?
Zagotovo. Ta je v vseh sistemih daljinskega ogrevanja.

Zakaj se ponudniki daljinskega ogrevanja
ne odločijo, da bi odjemalcem ponudili
še daljinsko hlajenje?

Kaj pa bo s samimi sistemi? Imajo
potencial?

Najprej morajo odjemalci izraziti interes
po daljinskem hlajenju, res pa je, da so morda včasih premalo ozaveščeni in sploh ne vedo, da bi se lahko s pomočjo istega sistema tudi hladili. A podnebje se spreminja, poletja so
vse toplejša in daljinsko hlajenje bo v prihodnosti zagotovo čedalje bolj smiselno.

Sistemi se bodo zagotovo spremenili. Vanje
bo v sodelovanju z gospodarstvom in industrijo treba dovesti izrabo odpadne tehnološke toplote. Govorim o tako imenovanih sistemih četrte generacije, ki združujejo vse
možne vire OVE, ukrepe učinkovite rabe
energije, odjemalcem dajejo aktivnejšo vlogo
in uporabljajo hranilnike energije.

Kako pa je na področju distribucije
zemeljskega plina?

Koliko so sistemi četrte generacije že
razviti?

Opazen je trend zmanjševanja porabe, in
sicer tako pri gospodinjstvih kot tudi pri večjih uporabnikih, oskrbovanih neposredno iz
prenosnega omrežja. Poraba pada že od leta
2010 dalje, vendar pa je zaznati pozitiven razvoj delovanja trga z zemeljskim plinom. Tako se pojavljajo novi uvozniki in prodajalci
zemeljskega plina, odjemalci pa so čedalje
bolj obveščeni in se na podlagi aktivnega
spremljanja svojih potreb, zmožnosti in ponudb odločajo za menjavo dobavitelja.

V svetu je kar nekaj primerov, v Sloveniji pa
takšnega sistema, ki bi združeval vse te vire,
vključno s hranilnikom toplote, za zdaj ne
poznam, a distributerji jih načrtujemo. Vsak
v svojem sistemu preverja najboljše možnosti, ki so pogojeni z lokalnim okoljem. Scenariji gredo v smer prehoda v nizkoogljično
družbo kot vodilno usmeritev, pri tem pa je
pomembna samooskrba regij, in sicer z uporabo vseh potencialnih virov lokalnega okolja, tudi gospodarstva.
To spreminjanje centraliziranih sistemov v
decentralizirane, lokalno omejene, pa na drugi strani povzroča velike težave vsem nekdanjim centraliziranim sistemom, vključno s
prenosi električne energije. Kajti če se odločimo za lokalne, decentralizirane vire, to pomeni, da vsi obstoječi operaterji izgubljajo
prihodke, na dolgi rok pa se postavlja tudi
vprašanje zanesljivosti oskrbe.

Koliko krajev v Sloveniji uporablja
daljinsko ogrevanje in katere energente
uporabljajo?
Oskrba s toploto se izvaja iz 80 distribucijskih sistemov, ki se razprostirajo v 54 od 212
slovenskih občin, v skupni dolžini 985,8 kilometra. Glede na obliko izvajanja dejavnosti
oskrbe s toploto kot izbirne gospodarske javne
službe 36 distributerjev izvaja oskrbo s toploto v dvainštiridesetih slovenskih občinah, v
šestnajstih se oskrba izvaja kot tržna dejavnost in v dveh kot oskrba iz lastniškega distribucijskega sistema. Največ jih kot primarni
energent uporablja premog, in sicer 66,2 odstotka, sledi zemeljski plin s 23,3 odstotka,
OVE s 6,9 odstotka, odpadki z 2,1 odstotka in
nafta ter naftni derivati z 1,4 odstotka.
Nekoliko drugače je na področju distribucije zemeljskega plina. To izvaja 16 operaterjev distribucijskih sistemov v sedeminsedemdesetih občinah. V enainšestdesetih občinah je ta dejavnost organizirana s koncesijskim razmerjem med koncesionarjem in
lokalno skupnostjo, v petnajstih občinah jo
izvajajo javna podjetja, medtem ko se v eni
občini gospodarska javna služba izvaja v obliki vlaganja javnega kapitala v dejavnost oseb
zasebnega prava.

Koliko je realno pričakovati spremembo
energenta v daljinskih sistemih?
Energent ni ključen. Kolikor spremljamo
poslovanje tovrstnih družb v Evropi, ugotavljamo, da vsi delajo na prenovi modelov poslovanja in iščejo možnosti združevanja
komplementarnih dejavnosti. Poleg same
energetike vstopajo še na področja komplementarne dejavnosti. Tu je ključ sestavljanja
nove podobe podjetij za energetsko oskrbo
mest.

Lahko navedete kakšen uspešen primer
sistema četrte generacije iz tujine?
Zanimiva je prenova poslovnega modela
mesta Helsinki, kjer so lokalna skupnost, izobraževalne institucije in energetske družbe pristopile k razvoju tako imenovanega
koncepta pametnega mesta in so si kot krovni
cilj postavile izboljšanje življenja na način, da
vsak odjemalec oziroma prebivalec pridobi
eno uro prostega časa. Skozi ta cilj so oblikovali posamezne podcilje. Tudi tamkajšnja
energetska družba je spremenila poslovni
model in poleg dobave in distribucije toplote uvedla še dodatne produkte. To je izziv za
vse nas.

Ali kot predstavnica podjetja, ki se
ukvarja z daljinskimi energetskimi
sistemi, vidite priložnost v novih
modelih?
Da. Zato tudi aktivno pristopamo in skušamo motivirati predstavnike lokalnih skupnosti.

Kakšen je odziv?
Za zdaj nas vsaj ne zavračajo, kar je že dober znak.

Ali lahko rečete, da smo na področju
daljinske energetike primerljivi s
sosednjimi državami?
Energetika.NET
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V Sloveniji se s toploto iz daljinskih ogrevalnih sistemov ogrevamo nekoliko manj kot
znaša evropsko povprečje. Zagotovo je precej
pred nami Avstrija, ki glede na delež izkoriščanja OVE in še posebej biomase za ogrevanje
sodi med največje uporabnike OVE v Evropi
in na svetu. Avstrijski trg ogrevanja na pelete in sekance se je v zadnjih petnajstih letih
razvijal zelo dinamično. Skoraj polovico Avstrije pokrivajo gozdovi, zato je ogrevanje na
lesne pelete in sekance in proizvodnja energije iz lesne biomase v Avstriji postala tudi
pomembna gospodarska panoga. V Avstriji
obstaja organiziran trg peletov in sekancev
za ogrevanje in veliko dobaviteljev lesne biomase. Poleg tega pa imajo tudi kakovostne
proizvajalce kotlov, peči, večjih in manjših
ogrevalnih sistemov ter elektrarn na biomaso.
V Sloveniji za Avstrijo precej zaostajamo
in hkrati delamo tudi nevarne korake – uvajamo biomaso tam, kjer je že zgrajena druga
energetska infrastruktura.

Tu mislite na to, da država subvencionira
nakup kotlov na biomaso?
Da. In da omogoča odklop od obstoječe infrastrukture. Dobro in prav je, da fosilne vire
nadomeščamo z obnovljivimi, v tem primeru
z biomaso, ni pa dobro, da s tem, ko omogočamo odklope od obstoječe infrastrukture,
slabimo daljinske energetske sisteme in večamo stroške.

Kako bi lahko obstoječe sisteme
spodbudili, da bi vključili več biomase?
Biomasa bi lahko bila glavni vir v centralizirani kotlovnici ali toplarni, država pa bi
morala uporabo biomase spodbujati povsod
tam, kjer ni zgrajenega daljinskega energetskega sistema. Zdaj pa tega ne počne, razen v
dvanajstih občinah, ki so sprejele odlok o načrtu o zagotavljanju kakovosti zraka.

Zakaj Slovenija tako zelo zaostaja za
Avstrijo na tem področju?
Ključna je politična volja. V Avstriji zaznavam veliko več sodelovanja, več povezovanja
občin. Na avstrijskem Koroškem so vse občine združile svojo politično voljo, stroko in
pripravljenost in določile cilje prehoda v nizkoogljično družbo. Tega je v Sloveniji premalo, čeprav imamo veliko možnosti.

Kakšne možnosti imamo?
Predvsem tiste občine, ki imajo v svojih jedrih energetsko intenzivno industrijo, bi lahko na področju preboja res naredile konkretne korake. Obstoječa evropska finančna perspektiva spodbuja povezovanje različnih akterjev. Ključen pomen dobivajo inovativni
modeli financiranja v smeri dvigovanja kakovosti življenja. Pomembno pri zagotavlja-
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nju scenarijev sodelovanja, prehodu v nizkoogljično družbo, samooskrbnosti regije in
s tem trajnostnem razvoju je povezovanje lokalne skupnosti, politike, gospodarstva, znanosti … Tega pa v Sloveniji primanjkuje.

zagotavljali samooskrbo lokalnih območij.
Tam, kjer je veliko tehnološke toplote, jo je
na primer smiselno uporabiti za ogrevanje
lokalnega okolja, tam, kjer imajo geotermalno energijo, pa je smiselno uporabiti to.

Kje v novem Energetskem konceptu
Slovenije (EKS) ima mesto daljinska
energetika?

Omenili ste sisteme četrte generacije.
To vključuje tudi aktivne uporabnike, ki
bodo energijo jemali takrat, ko bo ta na
voljo, in jo oddajali, ko jo ne bodo
potrebovali. Pa smo slovenski uporabniki
že dovolj aktivni zanje?

Glede na številne pozitivne učinke daljinske energetike mora biti ta prepoznana v
Energetskem konceptu Slovenije kot ključno
področje učinkovite, zanesljive, varne in trajnostne energetske oskrbe. EU daje daljinskemu ogrevanju ustrezno podporo v dokumentu European Heat Strategy (2015). Slovenija takšne podpore daljinskemu ogrevanju
še ni dala.
Osnutek Energetskega koncepta je dobro
pripravljen in daljinska energetika je v njem
strokovno dobro vključena. Upam, da bodo
to podpirali tudi izvedbeni akti in pričakujemo pozitivne spremembe tudi v praksi.

Kakšna bi po vaši oceni morala biti
strategija države na področju daljinske
energetike?
OVE morajo imeti prednost pred vsakim
fosilnim energentom, vendar je zemeljski
plin kot nizkoogljično gorivo možno učinkovito izkoriščati tudi za dvig učinkovitosti
OVE za ogrevanje in hlajenje.
Z biomaso je treba ravnati previdno, da ne
porušimo naravnega ravnovesja. Potencial lesne biomase v energetske namene naj določi
stroka, in sicer tako, da je gospodarjenje z
gozdovi razumno in da se od posekanega lesa določi delež v tehnološke in delež v energetske namene. V velikem delu Slovenije so
danes presežene dovoljene emisije prahu
(delcev PM 10 in PM 2,5) predvsem posledica
neustreznega kurjenja biomase v individualnih kuriščih. V urbanih okoljih se lahko
spodbuja in dovoljuje uporaba biomase le v
večjih centralnih sistemih z daljinskim ogrevanjem, kjer je omogočen nadzor nad emisijami in učinkovitostjo.
Treba bi bilo nadomestiti ekstra lahko kurilno olje za ogrevanje (razen biogoriv) tako
za individualno rabo kot tudi za industrijo in
daljinsko energetiko, prav tako pa bi bilo treba nadomestiti neposredno uporabo električne energije za namene ogrevanja. Hlajenje
pa bi moralo postati enakovredno obravnavano v vseh strateških dokumentih.

Pričakujemo pa lahko verjetno tudi
spremembo koncepta energetskih
sistemov …
Res je, postopoma se bodo morali veliki sistemi prestrukturirati v manjše, takšne, ki se
bodo prilagodili posameznim območjem in

Prepričana sem, da če še nismo, pa v prihodnosti vsekakor bomo. Res pa je veliko odvisno od ozaveščenosti uporabnikov in ponudbe na trgu, ker ta storitev mora imeti svojo ceno. Uporabnik bo moral biti stimuliran
k aktivnemu odjemu. Pomembno je tudi, da
bo ponudnik znal informirati uporabnike in
jih spodbuditi k aktivnemu delovanju. Najprej seveda največje, nato pa tudi manjše.
Slovenija gre na tem področju po poti velikih, vendar z zamikom.

Koliko je vpeta industrija?
Zelo aktivno se vključuje. Industrijski uporabniki so izjemno ozaveščeni, razpolagajo z
velikim znanjem in to predvsem zato, ker želijo obvladovati svoje stroške. Zato sami prevzemajo aktivno vlogo, bistveno bolj, kot so jo
v preteklosti. Stroškovni učinek je tu namreč
hitro viden.

Kje vidite slovensko daljinsko energetiko
v prihodnjih petih, desetih letih?
Sem optimistka. Vidim več manjših sistemov, različne vire energije, učinkovite tehnologije (te so že danes prepoznane), hranilniki toplote bodo zagotovo okrepili svoje mesto, uporabnik pa bo postal bolj aktiven …
Računam pa tudi na več sodelovanja med vsemi deležniki, ki so ključni pri energetski sanaciji objektov.

Na kakšen način?
Pri razumevanju različnih modelov sodelovanja in financiranja. Takšnih, ki bodo za končnega odjemalca z vidika virov financiranja cenejši, z vidika rabe energije pa bolj učinkoviti.

Se na tem področju že kaj premika?
Se. Na naših območjih, kjer izvajamo koncesije za dobavo in distribucijo toplote in distribucijo zemeljskega plina, se uspešno
vključujemo v tovrstna povabila in tudi sami
motiviramo upravnike in lokalne skupnosti
in si potem razdelimo vloge pri sanaciji objekta. Upravnik običajno prevzame prenovo
ovoja stavb, mi prevzamemo prenovo ogrevalnega sistema, odjemalci pa s tem pridobijo zanesljivo, do okolja sprejemljivo in še
konkurenčno oskrbo.
n
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Energetika je tek na dolge proge

»Cene plina še vedno sledijo cenam nafte z
določenim zamikom. Oboje so nizke tako v
Evropi kot po svetu, vendar ne na črpalkah in
na računih porabnikov,« pravi Marjan Eberlinc,
predsednik Energetske zbornice Slovenije (EZS)
in glavni direktor družbe Plinovodi. Sprašuje se,
kako dolgotrajna bo konkurenca med
zemeljskim plinom, ki je v Evropi in naši regiji
pretežno ruski, in utekočinjenim zemeljskim
plinom, ki lahko teoretično prihaja z vseh
koncev sveta. Prepričan je, da si lahko ruski
dobavitelji še dovolijo nižati cene ter da bodo
nacionalne politike finančno obremenile nafto
in naftne derivate bolj kot zemeljski plin, saj je
ta do okolja prijaznejši. Prihodnost naše države
vidi v povečevanju rabe domačih virov energije,
a na sonaraven način in ne za vsako ceno,
Energetski koncept Slovenije (EKS) pa po
njegovi oceni predstavlja priložnost, da znova
ocenimo proizvodnjo električne energije iz
posameznih virov.

Začniva pri EKS. Sami ste v okviru EZS, ki ji
predsedujete, intenzivno sodelovali pri pripravi
usmeritev za EKS. Kako ocenjujete napredek?
Kaj lahko pričakujemo od bodočega EKS?
V okviru Energetske zbornice smo vsa področja, ki
jih je predstavil javno obravnavani posvetovalni dokument ministrstva, temeljito proučili. Od ministrstva predloženi dokument je po naši oceni kako vostno zajel in opisal okvir nacionalne energetske politike in podal videnje njenega razvoja. Odziv
Energetske zbornice je zajel mnenja za vsa področja
energetike, saj so naši člani predstavniki skoraj vseh
energetskih dejavnosti. V obširni material smo vključili tudi sklepe Konference EPC III, Razmislek o energetiki – Nacionalni energetski kažipoti v 2050, ki je potekala v aprilu 2015.
Ministrstvo je pripravilo dokument, dalo ga je v javno razpravo, v njem pa je ministrstvo opisalo energetske politike ter orisalo svoje videnje njenega razvoja. Prav s tem so presenetili mnoge, saj so na ta način
uvedli postopek, ki je mnogim energetikom pri nas tuj.
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Uporabljeni postopek namreč zahteva aktivno udeležbo oziroma odziv in argumentiranje predlogov.
Osebno sem pričakoval, da bo naslednja faza, to je
predstavitev energetskih bilanc, krajša. Predstavitev
analize predlogov, komentarjev, pripomb in odgovorov na vprašanja, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru
javne razprave o predlogu usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije, je pokazala, da je zanimanje za dokument izjemno veliko in pozitivno preseneča. Kaže, da je delo dobro zastavljeno in na pravi
poti.
Pričakujemo, da bo dokument temeljil na nacionalnih energetsko-podnebnih zavezah in glede na njih
podal smeri razvoja za vsa področja energetike. Te morajo biti določene in usklajene z drugimi področji, panogami razvoja države, saj je energetika ena od panog, ki tvori nacionalno celoto, saj imajo tudi druge panoge na nacionalnem nivoju svoje cilje. Energetska
podjetja, porabniki in vlagatelji od EKS pričakujejo
okvirje za svoja delovanja. To pomeni, da pričakujejo
odgovor na vprašanje, kaj je treba doseči na posameznih segmentih energetike, to je od proizvodnje energije, uvoza energije in njenega izvoza, prenosa in distribucije energije, transformacije energije ter seveda
rabe. Za vsako od teh področij so potrebni znanje, storitve in denar. Za ta področja je torej potrebno določiti, kako se bodo razvijala in kakšne mehanizme in finančne spodbude je pričakovati. Na ta način bodo lahko nastali programi in projekti za posamezna področja energetike. Tako bodo vlagatelji lahko ocenili
tveganja investiranja. Pomembno je, kakšen in kolikšen človeški, strokovni potencial bomo potrebovali in
ga v prihodnje izobraževali.

Kakšna bi bila po vašem najbolj optimalna
energetska mešanica za državo do leta 2050?
Energetsko mešanico je treba določiti na temelju
dosedanjih izkušenj in ciljev, ki si jih moramo danes
zastaviti za prihodnost, ob tem pa upoštevati okoljske
danosti in socialno sprejemljivost. Energetika terja tek
na dolge proge, gre za nas in naše rodove. Slovenija je
energetsko odvisna, v tem segmentu je primerljiva z
evropskim povprečjem. Vprašanje energetske mešanice je povezano z zanesljivostjo oskrbe in je eno od ključnih za energetiko, gospodarstvo in seveda za suverenost države. Slovenija je energetsko odvisna od uvoza
nafte, zemeljskega plina in tudi urana, čeprav se električna energija, proizvedena iz jedrske energije, statistično ocenjuje kot domača energija. Slovenija ima
možnosti povečati rabo domačih virov energije, a le na
sonaraven način, vendar ne za vsako ceno. Odločitev, da
se domač premog izkorišča v energetske namene, je bila s stališča zanesljivosti takrat ocenjena za primerno.
To odločitev je sprejel Državni zbor z Resolucijo o Nacionalnem energetskem programu. To je omogočilo
tudi ohranjanje ravnovesja med proizvodnjo električne energije iz hidro-, termo- in jedrske elektrarne.
Smo v obdobju, ko smo tem trem tretjinam, če govorimo o proizvodnji električne energije, dodali obnovljivo energijo. Na tem področju država sledi že sprejetim akcijskim načrtom in zavezali smo se, da bomo to
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še povečevali. EKS je priložnost, da se te ocene potrdijo, ovrednotijo in začrtajo ponovno. To je tudi priložnost, da se določi, kako bomo zastavljeno izpolnjevali. Vlada mora pokazati tudi spodbude in ukrepe za to
področje. Vsekakor pa je ta cilj tako pomemben, da
mora biti združljiv z drugimi nacionalnimi cilji.

Ste zadovoljni z vlogo zemeljskega plina v
usmeritvah za pripravo EKS?
Seveda si v naši družbi želimo kar največjo udeležbo in s tem povečanje porabe zemeljskega plina v Republiki Sloveniji. Menimo, da obstaja vrsta dobrih projektov, ki so zreli za sprejem končne investicijske odločitve, ki lahko ta cilje v praksi tudi potrdijo. V naši
družbi in v sodelovanju z drugimi, predvsem GIZ DZP
(Gospodarskim interesnim združenjem distributerjev zemeljskega plina) ter SDDE (Slovenskim društvom za daljinsko energetiko) smo ministrstvu pisno
predstavili pomen zemeljskega plina in bioplina v
transportu, daljinski energetiki in kogeneraciji, torej
tudi njegovo vlogo v lokalnih energetskih konceptih.
V posredovanem dokumentu smo opisali dobre strani
tega energenta in predlagali mehanizme, za katere
smo prepričani, da jih je treba upoštevati in uvesti.
Prepričani smo, da naše pobude in predlagane rešitve ne morejo biti prezrte v nadaljnjem razvoju EKS.

V Plinovodih ste ocenili, da denimo rabi
zemeljskega plina v prometu država ni namenila
nobenega sistemskega ukrepa, ki bi pospešil
proces plinifikacije prometa. So potekali kakšni
pogovori z MzI glede tega?
Z ministrstvom smo na tem področju v rednih stikih. Naš prvi stik z MzI na tem področju je bil, ko smo
pripravljali projektno nalogo, ki opredeljuje potrebno
infrastrukturo za oskrbo prometa z zemeljskim plinom. Država je namreč zavezana pripraviti strategijo
izgradnje infrastrukture za oskrbo prometa s plinom.
Kot sistemski operater smo skladno z zakonodajo dolžni zagotoviti primerno infrastrukturo. Strokovnjaki
naše družbe so tudi aktivni v skupini ministrstva, ki
oblikuje strategije na področju alternativnih goriv v
transportu – področje zemeljskega plina. Gre za utekočinjeni zemeljski plin in stisnjeni zemeljski plin.
Prepričani smo, da sta bioplin in zemeljski plin okoljsko primerna za rabo v transportu. Zemeljski plin ima
v nekaterih segmenti transporta, to sta tovorni in ladijski transport, absolutno prednost pred elektriko.

Menite, da bi se morala država odločiti za
črpanje plina v Prekmurju in s tem narediti
korak za znižanje energetske odvisnosti?
Po nekaterih podatkih, teorijah in pričakovanjih
ima Slovenija še druga nahajališča zemeljskega plina.
To, ki ga omenjate, je v tem trenutku najbolj razvito in
z dokazano gospodarnostjo. Po moji oceni je država
odločitev o izkoriščanju že sprejela. Omenjeni potencial je smotrno uporabljati tudi s stališča zanesljivosti
oskrbe, mi kot sistemski operater smo že pripravljeni,
da zagotovimo vse potrebno za vključitev tega vira v
svoj prenosni sistem.

INTERVJU

V Plinovodih boste v naslednjem triletnem
obdobju predvidoma izvedli 15 projektov,
nekateri se tičejo le Slovenije, nekateri pa imajo
mednarodni pomen. Kaj je največja prioriteta
doma poleg verjetno plinifikacije prometa glede
na to, da se poraba pri nas predvidoma ne bo
povečevala? Ali je denimo oskrba Primorske, ki
se zdi strateškega pomena, tudi ekonomsko
upravičena?
Pravzaprav gre za 15 projektov ali skupin projektov,
ki so vsebinsko vezani na povečevanje obratovalne
zanesljivosti, priključevanje in razvoj povezovalnih
točk. Vse tri so izrednega pomena, vsaka s svojo vsebino in ciljem. Podrobneje so projekti opisani v Razvojnem načrtu za obdobje od leta 2016 do leta 2025 in
tudi že v novem predlogu Razvojnega načrta od leta
2017 do leta 2026, ki ga bomo kmalu posredovali v javno obravnavo na spletni strani naše družbe Plinovodi. Za neposredne uporabnike je prednostno priključevanje, v okvir tega sodi tudi oskrba še neplinificiranih regij in plinifikacija prometa. Obala je na
vsak način območje, ki izkazuje interes in potrebo
po oskrbi s plinom, zato so naši napori usmerjeni v
realizacijo tega projekta, za katerega je že izdelan
državni prostorski načrt in pridobljeno okoljevarstveno soglasje.

Kako daleč pa je projekt mednarodnih povezav
prenosnega plinovodnega omrežja z Madžarsko
(projekt PCI)?
Razplet dogodkov v minulem obdobju, v katerem so
bile sprejete odločitve o zaustavitvi več infrastrukturnih projektov, kar je vplivalo tudi na regionalni plinski
trg, je zanimanje za projekt povezave madžarskega in
našega prenosnega sistema močno povečalo. Projekt
sta na najvišjem nivoju podprli obe vladi, ob obisku v
Ljubljani pa tudi komisar Maroš Šefčovič. Projekt je ob
našem zelo aktivnem sodelovanju ponovno pridobil
status evropskega projekta skupnega pomena. Tu velja
tudi poudariti, da naša družba odlično sodeluje z madžarskim sistemskim operaterjem FGSZ. Oba koordinirano pripravljata vso dokumentacijo in usklajujeta
postopke umeščanja v prostor. Trenutno operaterja pripravljata material, ki bo osnova za test plinskega trga
oziroma tako imenovano »open season« proceduro.
Oba operaterja namreč želita plinskemu trgu pokazati vse dobrobiti tega projekta, določiti tveganja projekta in skladno s tem obvestiti oba nacionalna regulatorja in opraviti z zakonom skladen postopek pridobivanja interesa za projekt. Vsekakor moram ob tej priliki
omeniti in se zahvaliti naši vladi in njenim službam,
vključno z diplomatskimi službami, za vso podporo
in sodelovanje, ki smo ju deležni pri tem projektu.

Kaj pa morebitne povezave s Hrvaško ter
Jonsko-jadranskim plinovodom (IAP) oziroma
Transjadranskim plinovodom (TAP)? Z družbo
TAP imate podpisan memorandum o sodelovanju.
Seveda je predmet našega razvoja tudi okrepitv povezave in vzpostavitev možnosti povratnih tokov plina
med slovenskim in hrvaškim sistemom. To povezavo

obravnavamo celostno, tudi kot povezavo, ki je odvisna
od okrepitev povezav med avstrijskim in slovenskim sistemom. V letu 2014 je namreč naša družba predlagala
obema sosednjima operaterjema, to sta Gas Connect
Austria GmbH in Plinacro Ltd, usklajeno reševanje povezav sistemov. V ta namen smo vsi trije operaterji podpisali tudi skupno izjavo. Hrvaški operater Plinacro je
pravkar pričel postopek raziskave trga, kar bo vplivalo
na določanje potrebnih količin pretokov plina. To bo
osnova nadaljnjemu poteku realizacije projekta okrepitve povezav obeh sistemov. Prav ta postopek mora
pokazati tudi pomen morebitnih novih projektov, kot
je IAP, ter novega vira plina na otoku Krk.

Foto: arhiv družbe Plinovodi

Kako ocenjujete možnosti uspeha terminala na
Krku v primerjavi s težnjami Bolgarov, da bi
imeli sami plinski »hub« oz. vozlišče?
Ideja o plinskem tržnem hubu v Bolgariji je ponovno oživela, posebej po preklicu projekta Južni tok.
Hub bi naj Bolgariji omogočil koncentracijo aktivnosti plinskega trga v regiji in na ta način tudi zmanjšanje cene plina v državi. Prav Bolgarija slovi po visokih
cenah plina, ki so za četrtino višje od cen v sosednji Romuniji ali na evropskih borzah. V ta namen so Bolgari pridobili tudi nekaj projektov, ki imajo tudi status
projekta skupnega pomena (projekt PCI). Bitka za status huba bo v tistem delu regije velika, vse je odvisno
od tržnih modelov, ki se bodo uspeli in morali v regiji
razviti. Treba je vedeti, da bodo nove načrtovane plinske povezave na tistem področju povečale konkurenco
in izbrisale razlike med cenami. Plin iz terminala na
Krku ne bo bistveno ogrožal razmer v tistem delu plinskega trga, če se tam ustanovi hub. Ni pričakovati, da
bi bile cene in količine tega novega plina tako usodne
za morebiten hub v Bolgariji, saj mora imeti ta v neposredni bližini vire in skladišča Na ta hub bodo vplivali predvsem terminali utekočinjenega zemeljskega
plina (UZP) v Grčiji ter plin, ki bo pritekal iz smeri
Turčije proti Evropi.
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Spremljate tudi dogajanja v Italiji in Avstriji. Kaj
se dogaja z njihovimi projekti, ki so zanimivi za
Slovenijo in Hrvaško?
V Avstriji in Hrvaški v tem trenutku ni plinskih
projektov, ki bi bistveno vplivali na spremembe razmer v tem delu regije, posebej ni takšnih projektov,
ki bi vplivali na naš trg ali trg na hrvaškem ali v jugovzhodni Evropi.

Pred več kot letom dni ste prvič v zgodovini
delovanja prenosnega sistema v Sloveniji izvedli
fizični prenos zemeljskega plina v smeri iz
Slovenije v Italijo. Ali se je v tem času uresničil
pričakovani tranzit v smeri proti Italiji iz smeri
Avstrije?
Lansko leto, 8. februarja, je prvič pričel teči plin iz
Slovenije v Italijo. Ta možnost pretoka je sedaj trajna,
plinski trg oziroma akterji na trgu pa sami odločajo
o količinah, ki jih želijo prenašati v tej smeri. Za nas
kot operaterja je pomembno in nujno, da to omogočamo in sledimo evropskemu regulativnemu okvirju,
ki od nas zahteva, da na mejnih povezovalnih točkah
omogočimo povratni tok zemeljskega plina.

Dotakniva se še širših geostrateških dogajanj,
denimo v povezavi z Rusijo, Turčijo, Bližnjim
vzhodom. Situacija je dokaj resna. Kakšne so po
vašem realne možnosti za gradnjo plinovodov v
Turčiji v tem trenutku?
Možnosti za realizacijo projekta, ki bi pripeljal plin
iz Rusije v Turčijo, so v tem trenutku izredno majhne, pravzaprav v tem času teh možnosti ni več. Priča
smo tudi tehtanju ustreznosti projekta Severni tok 3
in 4, predvsem gre za politična tehtanja. Izid teh je v
tem trenutku nemogoče napovedati. Kot pa je razumeti naše ruske kolege, se ponovno oživlja ideja o
morebitni osvežitvi aktivnosti tudi na ustavljenem
projektu Južni tok. Politične razmere so precej zapletene in vsake napovedi so povsem nepredvidljive.

Rusijo so prizadele sankcije pa tudi nizke cene
nafte. Ampak zdi se, da je položaj Putina
okrepljen. Hkrati naj bi prav nizke cene nafte
omogočale izvajanje investicij v njihovo
energetsko infrastrukturo. Kakšna je vaša ocena
položaja Rusije v tem trenutku?
Položaj Rusije ni zavidljiv, kar je priznal na tradicionalni veliki tiskovni konferenci ob koncu leta tudi predsednik Putin, vendar je poudaril, da to ni kriza. Ta izjava pomeni, da ima Rusija in njeno vodstvo
načrt in voljo, da premaga težave v naslednjih dveh letih. Rusija je priča padajočemu tečaju rublja in
zmanjšanemu dotoku sredstev v državni proračun,
kar je posledica nizkih cen nafte in plina na svetovnih
trgih. Delno vplivajo na ta položaj v državi tudi sankcije Združenih držav, ki se jim je pridružila tudi Evropska unija, ter še niso preklicane. Kljub temu pa
Rusija ostaja stabilen in zanesljiv energetski partner
Evropi, kakor je tudi bila od prvih dobav plina v letu
1968 dalje in navkljub vsem zapletenim odnosom z
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Ukrajino, prek katere še vedno potekajo glavne dobavne poti zemeljskega plina za Evropo. Rusija ima
ogromen naravni potencial ter dovolj sredstev, da bodo vsekakor obdržali stabilno gospodarstvo in da ne
bodo porabili tujih rezerv za podporo rublju. Rusija
ne more biti zlahka ogrožena. Investicije v njihovo
energetiko so se nekoliko ustavile, se preusmerile na
vzhod, hkrati pa se investicije, ki jih izvajajo ruska
podjetja, predvsem v Aziji, kljub vsem oviram, nadaljujejo. Večina teh je jedrskih projektov.

Na koncu bi vas povprašala še glede napovedi
cen plina – tako cevnega kot utekočinjenega. V
Plinovodih imate gotovo ocene oziroma
predvidevanja, kako bi se lahko gibale cene
plina. Ali lahko v prihodnje računamo na
»poceni plin«? So tudi pri tem možni takšni
padci cen kot pri nafti na globalni ravni?
Cene plina so še vedno povezane s ceno nafte. Trendi nepovezanosti cen plina in nafte se uveljavljajo
počasi. Tako cene plina še vedno sledijo cenam nafte
z določenim zamikom. Oboje so nizke v Evropi in po
svetu, vendar žal ne na črpalkah in na računih porabnikov. Do neke mere in v nekem časovnem obdobju so lahko v tej regiji cene UZP konkurenčne cenam zemeljskega plina. »Kako dolgotrajna bo konkurenca med zemeljskim plinom, ki je v Evropi in naši regiji pretežno ruski, in UZP, ki lahko teoretično
prihaja z vseh koncev sveta,« je zanimivo vprašanje.
Ruski dobavitelji si lahko še dovolijo, to je moja predpostavka, nižati cene, kar pa je seveda odvisno tudi od
količin UZP, ki se bo verjetno pojavil kot konkurenca
v tej regiji. Tudi obvladovanja, zamejevanja cen je
primerno, da se UZP pojavi v tej regiji s primerno količino in seveda primerno ceno. Realno je pričakovati, da bodo nacionalne politike finančno obremenile
nafto in naftne derivate bolj kot zemeljski plin, saj je
ta energent okolju prijaznejši.
n

Marjan Eberlinc na
tradicionalni strateški
konferenci En.odmev.
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Politika preveč posega v energetiko

Foto: Evropski parlament

Andreja Šalamun

»V energetiki je nujen nacionalni konsenz, to ni zgodba, ki je lahko prepuščena
trem direktorjem,« je prepričan evropski poslanec, nekdanji župan Občine
Krško in dober poznavalec domače in evropske energetike Franc Bogovič.
Priznava, da je v Sloveniji energetika poligon za politiko in da se pomembne
odločitve velikokrat sprejemajo zgolj na osnovi tega, kdo je močnejši in kdo
lahko v tistem trenutku uveljavi svoj interes. »Politika se preveč vtika v
energetiko,« pravi, še večja težava pa je po njegovem mnenju ta, da današnji
politiki zelo malo vedo o energetiki s strokovnega vidika. »Ker ne želijo
poslušati in upoštevati ljudi, ki o tem več vedo, lomastijo po sistemu,« pravi.
Podpira gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne skupaj s Hrvaško in morda
tudi Italijo, ostro pa nasprotuje združevanju obeh energetskih stebrov in
poudarja, da je šesti blok šoštanjske termoelektrarne zdaj, ko ga že imamo,
smiselno izkoristiti.
Slovensko energetiko že nekaj časa
opazujete od zunaj. Se je v času, odkar
ste evropski poslanec, vaš pogled na
energetiko spremenil?
Slovensko energetiko opazujem od zunaj
že od leta 2000 dalje. Kot župan Občine
Krško sem bil osem let podpredsednik združenja evropskih občin z jedrskim objektom
(GMF – Group of European municipalities
with nuclear facilities, op. a.) in takrat spoznal precej energetskih sistemov. Vtis o evropski in slovenski energetiki si tako ustvarjam več kot 15 let.

Trenutno je energetika v Evropski uniji
zelo pomembna tema.
Evropska unija mora uvoziti kar 55 odstotkov energije, za kar na dan porabimo milijardo evrov. Poleg tega energente uvažamo s
kriznih področij, zato postaja področje energetike res vse bolj aktualno.

Se vam zdi vzpostavljanje energetske
unije, ki naj bi zagotovila zanesljivo,
cenovno dostopno in do okolja
prijazno energijo, pravi pristop? Je
energetska unija sploh mogoča, glede

na zelo različne energetske sisteme
držav članic?
Energetski sistemi držav Evropske unije
so nastajali skozi zgodovino in so zato zelo
različni. Poglejmo samo področje energetike v treh državah – v Nemčiji, Franciji in Poljski. Nemčija se je v nekem trenutku odločila
izstopiti iz jedrske energije, hkrati pa povečuje in ogromno vlaga v obnovljive vire (OVE)
ter prodaja tehnologijo s tega področja. Še
pred desetletjem je veliko investirala v termoelektrarne, zato je danes v Nemčiji cena
elektrike iz termoelektrarn podobna ceni naše elektrike iz jedrske elektrarne (mimogrede, cena elektrike iz šestega bloka šoštanjske
termoelektrarne je dvakrat višja od cene elektrike iz jedrske elektrarne).
Nasprotno v Franciji celotna proizvodnja
električne energije temelji na jedrskih elektrarnah, francoska podjetja pa imajo razvito
tehnologijo za gradnjo novih jedrskih elektrarn. Francoski pogled na energetiko je povsem drugačen od pogleda Nemčije. In potem je tu še Poljska, kjer proizvodnja električne energije temelji izključno na premogu
in nočejo prilagoditi energetskega sistema
novim evropskim okoljskim zahtevam.
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Evropski trg pa vse bolj zaznamujejo
tudi obnovljivi viri.
Proizvodna cena električne energije je običajno manjši strošek v končni ceni električne
energije na položnicah. V Nemčiji na primer
letne subvencije za OVE znašajo 24 milijard
evrov, kar na gospodinjstvo znese približno
1000 evrov letno. Za primerjavo – v Sloveniji
je ta znesek 200 evrov. Treba pa se je vprašati, kaj lahko posamezna ekonomija prenese.
V Bolgariji je na primer padla vlada, ki je želela vzpostaviti shemo za OVE in obremeniti
posamezno gospodinjstvo s prispevkom v višini približno 300 evrov na leto. V Nemčiji, ki
ima visoke dajatve za OVE, je maloprodajna
cena električne energije za megavatno uro
(MWh) 300 evrov, za razliko od Francije, kjer
je cena pol nižja.
Vse to zaznamuje evropski prostor in vpliva na vzpostavljanje enotnega energetskega
trga ter energetske unije. Zato pričakujem še
veliko težav in naporov pri njenem uresničevanju. Usklajevanje sistemov in pogledov, ki
so tako različni, ni preprosto.
Ob vzpostavljanju enotnega energetskega
trga je zelo pomembno, da energetiko razumemo in da poznamo vse interese, ki stojijo
za njo. Poglejmo, kaj se trenutno dogaja. Na
trgu se pojavlja vedno več električne energije, proizvedene iz OVE (vetrna in sončna
energija), na drugi strani pa upada poraba
električne energije zaradi večje energetske
učinkovitosti v industriji in selitve energetsko intenzivne industrije iz Evrope. Zaradi
tega je borzna cena električne energije v upadanju. Ob današnjih cenah električne energije je ekonomsko upravičljivo vlaganje v nove proizvodne zmogljivosti zgolj v tistih primerih, ko je v ozadju investitorja podpora iz
subvencijskih shem za obnovljive vire energije ali pa, podobno kot v Veliki Britaniji, dolgoročno zagotovljena najnižja cena za zagotavljanje zadostnih proizvodnih zmogljivosti električne energije.
Bojim se, da bomo imeli čez 20, 30 let velike težave, saj ni prave strategije, kaj bo, ko se
bodo zaradi izteka življenjske dobe zaprle
številne elektrarne. Z električno energijo iz
OVE ne bomo mogli zagotoviti stabilne oskrbe, kot jo poznamo danes. Spremembe na
tem področju so sicer velike, gremo v pravo
smer, a del elektrike bomo morali še vedno
zagotoviti iz klasičnih virov.

Zaradi zanesljivosti sistema?
Zaradi zanesljivosti sistema, pa tudi zaradi zagotavljanja cenovne konkurenčnosti.
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Toda cena elektrike iz obnovljivih virov
je vse nižja.
Cena na trgu pada, a lastna cena elektrike
iz OVE je drugačna. V ceni na trgu niso prikazane subvencije, zato je cena nerealna. Bojim se, da je ogrožena stabilnost energetskega sistema, če bo takšno stanje trajalo še desetletje ali dve. To pa pomeni, da bomo čez 20
let v velikih težavah in da bo ogrožena naša
energetska varnost.

Kje je rešitev?
Lani sem si kot član evropskega energetskega foruma, ki deluje v okviru Evropskega
parlamenta, ogledal britanski energetski sistem. Zanimiv mi je bil predvsem model zagotavljanja novih proizvodnih zmogljivosti.
Britanci so določili, koliko energije bodo
proizvedli iz posameznih virov. Na tej osnovi objavijo razpis za gradnjo novih objektov,
znotraj katerega se za posel potegujejo različni ponudniki. Za ponudnike je to zanimivo,
saj razpis za vsakega od virov električne energije postavi najvišjo in najnižjo ceno. Zajamčena je torej najnižja cena energije, kar pomeni, da če ponudnik te cene ne doseže na
trgu, mu razliko zagotovi država iz posebnega sklada. V primeru, ko cena energije na
trgu preseže najvišjo določeno ceno, gre razlika v naveden sklad. Znotraj intervala med
najnižjo in najvišjo ceno pa je dovolj širok
pas, v okviru katerega lahko ponudniki tekmujejo med seboj.

Foto: Evropski parlament

V evropski energetski politiki bo treba odstreti tančice in biti bolj transparenten, jasen ter prikazati vse stroške, tudi okoljske,
prav tako pa tudi vse subvencije.

Kaj pa v slovenski energetiki?
V slovenski energetiki pa pogrešam predvsem razdelano strategijo, da bi torej Vlada
RS jasno povedala, kakšno energetsko preskrbo bomo imeli slovenski državljani.

Mar ne bo tega povedal Energetski
koncept Slovenije (EKS)?
Leta 2008 sem imel priložnost videti švedski koncept. Bilo je sedem strani zelo redkega besedila, a so v njem vse povedali. Slovenci pa kompliciramo, zato smo toliko časa brez
vsakršne energetske dolgoročne strategije, in
ker nismo imeli koncepta, imamo danes TEŠ
6. No, zdaj naj bi Slovenija končno sprejela
svojo energetsko strategijo.
Težava Slovenije je v tem, da moramo za 2
do 3 odstotke elektrike skozi subvencijsko
shemo dati 150 milijonov evrov. Mimogrede,
za druge konvencionalne vire, ki zagotovijo
vso preostalo elektriko, na leto damo od 400
do 450 milijonov evrov. Tu naletimo na paradoks, da bomo v petnajstih letih za OVE
plačali več kot za TEŠ 6. A v Sloveniji ne znamo dati problemov na mizo in jih reševati.

INTERVJU

Ali ne bi bila to naloga za politike?
Energetika je poligon za politiko. Tisti lobi, tisti del politike, ki je v določenem trenutku dovolj močan, da »nekaj spravi skozi«,
to uresniči. Ne distanciram se od tega, saj priznam, da tudi sam kdaj sodelujem pri kakšni
takšni zadevi. Tako smo Posavci na primer
zelo organizirano zagotovili pogoje za izgradnjo hidroelektrarn (HE) na spodnji Savi,
dosegli družbeno sprejemljivosti, umestitev
v prostor in pripravili zakone za financiranje
tudi okoljskega dela. V parlamentu in še kje
drugje so me že večkrat napadli, da smo Posavci porabili ves denar iz vodnega sklada.

Pa ste ga res?
Res smo ga porabili okoli 15 do 20 milijonov evrov na leto, kar je približno polovica
vodnega sklada, ki bi se sicer zaradi pomanjkanja projektov izgubil v proračunu Republike Slovenije.

Dr. Peter Novak je že večkrat poudaril,
da trenutna ureditev slovenske
energetike ni smiselna in da je nujna
združitev obeh stebrov. Kako to
komentirate?
Za nekatere bi bilo res dobro, da bi združili oba stebra, da ne bi nihče vedel, kaj in kako
kdo dela …

Torej se s to trditvijo ne strinjate?
Nikakor! Dva stebra sta bila narejena, ker je
eden temeljil na Dravskih elektrarnah Maribor, drugi na Nuklearni elektrarni Krško, torej na dveh zelo kakovostnih proizvajalcih
energije, ki ustvarjata dobiček. V tem času se
je pokazalo, kaj pomeni, če imamo samo
državni steber in kaj, če je lastništvo tudi zasebno, kot je v drugem stebru. Na eni strani

imamo zelo zadržano, konservativno vodenje
drugega stebra, ki je poosebljeno z Martinom Novšakom, ki ni pristal na pritiske niti
levih niti desnih po raznih vlaganjih v bolj
donosne posle (zaradi tega je skoraj odletel,
ker so mu očitali, da je preveč konservativen).
Na drugi strani pa smo bili priča neodgovorni in zavajajoči politiki, ki so jo igrali na relaciji Premogovnika Velenje (PV), Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) in Holdinga Slovenske elektrarne (HSE). Potrošniki pa so največji zmagovalci, saj se je z uvedbo drugega
stebra cena električne energije znižala.

Ali ste kot župan čutili rivalstvo med
obema stebroma?
Rivalstvo je bilo več kot očitno, a jaz sem iz
njega skušal narediti partnerstvo. Želel sem
konstruktiven, odprt dialog. Ko smo se z Univerzo v Mariboru dogovorili, da bomo ustanovili Fakulteto za energetiko v Krškem, smo
partnerstvo ponudili Občini Velenje. Danes je
Fakulteta za energetiko članica Univerze v
Mariboru s sedežem v Krškem in z enoto v
Velenju.
Zavedal sem se, da je v nekem trenutku lažje biti direktor v NEK kot pa v TEŠ ali predsednik vlade, sem pa videl zelo veliko razliko
v poslovni kulturi enih in drugih. Ocenjujem, da niti Novšak niti Rožman, ki poosebljata drugi steber, zaradi osebne integritete
ne bi dovolila, da bi se jima zgodilo to, kar se
je zgodilo pri TEŠ. Da so potvarjali ceno premoga za 30 odstotkov in s tem omogočili naložbo v TEŠ 6. Energetski strokovnjaki naj se
vprašajo, kje so bili takrat.
Tudi ko govorimo o TEŠ 6, moramo biti
realistični. Objekt je zgrajen, tudi če ga takoj zapremo, bomo še vedno veliko dolžni
za to investicijo, zato ga je smiselno izkori-

Foto: Pisarna Franca Bogoviča

Res je, politika se preveč
vtika v energetiko. še
večja težava pa je ta, da
današnja politika zelo malo
ve o vsebini. Ker ne želi
poslušati in upoštevati
ljudi, ki o tem več vedo,
lomasti po sistemu tako,
kot pač lomasti.

stiti. Objekt najbrž sodi v naš sistem, potrebujemo teh 10 oziroma 11 teravatnih ur
(TWh). Ne želim si, da bi morala Slovenija 5
TWh elektrike uvažati. Bodimo pošteni, realni in strokovni in na koncu tudi rudarjem
odkrito povejmo, ali bomo na leto skopali 3
milijone ton premoga ali manj. Za to pa potrebujemo odkrit dialog.

Očitno je imela Slovenija skozi
zgodovino pravi pristop, kajti slovenska
energetika je imela smisel, deleži so
dobro porazdeljeni …
Slovenija ima s tretjinskimi deleži (hidro,
termo in jedrska energija) idealno razmerje.

Kaj je potem danes narobe? Ima preveč
besede politika?
Res je, politika se preveč vtika v energetiko.
Še večja težava pa je ta, da današnja politika
zelo malo ve o vsebini. Ker ne želi poslušati in
upoštevati ljudi, ki o tem več vedo, lomasti po
sistemu tako, kot pač lomasti. In kdor ugotovi, da ima zadostno večino, izkoristi svoj
trenutek in vgradi v sistem tisto, kar meni, da
sistem potrebuje.
Ta problem imamo v Sloveniji na vseh področjih, ne le v energetiki. Danes državo vodijo ljudje, ki so v življenju zelo malo takšnih
in podobnih projektov spravili v življenje.
Vedno pa trdim, da je logika – vse od tvojega
lastnega žepa pa do malega ali večjega podjetja, občine, korporacije, države – povsem
ista, le število ničel je različno. Tudi v politiki moraš biti najprej vajenec, da lahko postaneš mojster. Pri nas pa tega manjka.

Kaj predlagate?
Predlagam odkrit pogovor o tej temi. Skupaj moramo določiti, katere vire energije bo-
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mo uporabili in kaj vse bo vključeno v ceno,
vse to pa tudi jasno povedati javnosti. Država se mora odločiti, katere obnovljive vire bo
uporabila. Po moji oceni je zagotovo najbolj
smiselno graditi hidroelektrarne, saj lahko
zgolj na dveh hidroelektrarnah na spodnji
Savi proizvedemo več elektrike kot na vseh
drugih obnovljivih virih skupaj. In to veliko
ceneje!
Moti me, da ne delujemo po zdravi kmečki pameti, ampak le po trenutni moči. Pogrešam strateški koncept, ki bi ga morala
država sprejeti na osnovi dejstev in mu slediti, ne pa čakati, da se zamenja vlada in vodilni ljudje. Preveč je blefiranja, preveč je
mask, ki jih je treba odvreči. Pozitivno se mi
zdi to, kar zdaj počne Danijel Levičar (direktor direktorata za energijo na ministrstvu za
infrastrukturo, op. a.). Na mizo je postavil
realen energetski koncept in ga ponudil javnosti v obravnavo.

Koliko se pri pripravi tovrstnih političnih
dokumentov upoštevajo strokovnjaki?
Strokovnjaki sicer sodelujejo, a večina njihovih predlog dokumentov ne pride skozi v
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vladni postopek. Noben minister namreč nima dovolj dolgega »roka trajanja«, da bi lahko strokovne dokumente spravil skozi postopek po logični, običajni poti in predvsem
na strokoven način, ne le političen.
Zagotovo se bo tudi o EKS na koncu morala odločiti politika, saj so pogledi na energetiko, tudi pogledi strokovnjakov, zelo različni. Vsekakor pa je potreben političen kompromis, saj gre za političen dokument, ki pa
mora temeljiti mora na logiki in strokovnosti, s ciljem stabilne oskrbe, konkurenčnosti
in okoljske sprejemljivosti.

Koliko so dejansko slovenski
strokovnjaki nevtralni, brez osebnih
interesov na področju, ki ga preučujejo?
Neodvisne strokovnjake pogrešam na vseh
področjih, ne le na energetskem. Žal je res
tako, da naša »stroka« velikokrat deluje interesno in po željah naročnika. To me zelo
moti, zato znova poudarjam, da je treba vse
projekte voditi transparentno, odkrivati tančice in razjasniti tudi povezave ter ozadja.
»Stroka« pa velikokrat podleže pritiskom in
se proda, kar ni problem le v Sloveniji. Manj-

ka osnovne morale in poštenosti. Namesto
da bi stvari dali na skupni imenovalec, skušali
razumeti tudi druge vidike ter skupaj našli
rešitev, ki bo najboljša za državo in potrošnike, vztrajamo pri poziciji moči in uveljavljanju lastnih interesov. V Sloveniji preveliko
vlogo igrajo »komolci«.

Toda lobiji, pritiski in poskusi vplivanja
bodo verjetno vedno obstajali.
Res je, to je, žal, običajno. A v Sloveniji nihče ne odgovarja za to, česar ne naredi, pa bi
moral. Nekoč bo nekdo moral odgovarjati tudi za oportunitetno škodo. Ker v energetiki
ne postavimo jasnih konceptov, je polje odprto za borbo s komolci. Če bi imeli strategijo, v kateri bi politika jasno povedala, kaj hoče država Slovenija imeti, in bi bila pripravljena strokovno, bi se pač lahko prepirali le
okoli tega strateškega dokumenta. V energetiki je nujen nacionalni konsenz, saj to ni
zgodba, ki je lahko prepuščena trem direktorjem.
n

Celoten intervju s Francem Bogovičem si
preberite na portalu Energetika.NET!
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RWE želi prispevati k razvoju
regionalnih trgov z energijo!
Alenka Žumbar, foto: arhiv RWE

Energetski igralci na slovenskem in hrvaškem trgu so jih presenetljivo dobro
sprejeli, še boljši pa je odziv samih odjemalcev, pravi Karl Kraus, ki je v RWE
zadolžen za regijo Jugovzhodne Evrope (JVE). Sam stavi predvsem na regionalna
partnerstva z državnimi družbami v regiji JVE. »Le-ta bodo namreč zares vodila v
potrebno energetsko tranzicijo in razvoj regionalnega trga z energijo,« je poudaril
v decembrskem pogovoru za Energetiko.NET, v katerem nam je zaupal tudi, kako
je nemška družba zadovoljna pol leta po vstopu na slovenski trg ter dve leti in pol
po vstopu na hrvaškega. Kot je poudaril, pa jih vlaganje v premogovništvo in
jedrsko proizvodnjo sploh ne zanima.
Kako ste trenutno zadovoljni s
poslovanjem v Sloveniji in Hrvaški?
Na hrvaški trg smo vstopili pred dvema letoma in pol in naleteli na zelo pozitiven odziv
odjemalcev, tako da imamo danes že okoli
100.000 gospodinjskih in okoli 5000 poslovnih
odjemalcev, kar je več, kot smo pričakovali. V
Sloveniji je podobno; na trg smo sicer vstopili
pred komaj nekaj meseci, že po treh mesecih
pa so bila naša pričakovanja presežena.

V Sloveniji pa ste usmerjeni le na
gospodinjstva, kajne?
Začeli smo s fokusom na to ciljno skupino,
kmalu pa bomo dobavljali energijo tudi nekaterim malim in srednje velikim podjetjem.
Večji fokus na industrijo pa sledi v drugi fazi.

Zakaj ste sploh vstopili na majhen
slovenski trg?
Ker nas je mnogo odjemalcev spraševalo,
kdaj bomo ponudili energijo tudi tu, za kar
smo se zaradi bližine hrvaškega trga, kjer
smo torej že bili prisotni, naposled tudi odločili in tako postali prvi mednarodni igralec na
slovenskem trgu. Na tem trgu smo torej nastopili preprosto zaradi povpraševanja. Je pa
na splošno v regiji Jugovzhodne Evrope (JVE)
zaznati tranzicijo iz nacionalnih v mednarodne trge, tako da je naš prihod še toliko
bolj na mestu.

Slovenske odjemalce nagovarjate
predvsem v luči energetske učinkovitosti.
Pa to še deluje? Smo odjemalci še odprti
za to?
Energetska učinkovitost je ključna za prihodnjo energetsko oskrbo, pa tudi za ekologijo, česar se vse bolj zavedajo tudi odjemalci.

S Hrvatsko elektroprivredo (HEP) ste
ustanovili skupno podjetje za projekte
na področju obnovljivih virov energije
(OVE) v Hrvaški in preostali JVE. Kaj se
zdaj dogaja s tem skupnim podjetjem?

Hrvaški trg tako, kakor tudi drugi trgi v
JVE, prehaja s fosilnih goriv na OVE, obenem
pa se tradicionalnim igralcem na trgu pridružujejo novi. Tako je RWE s SEP-om ustanovil skupno družbo Novenerg, v kateri imata oba partnerja po 50-odstotni lastniški delež. To podjetje trenutno išče priložnosti na
področju fotovoltaike in kogeneracij, skratka
rešitve, ki jih zahtevajo tudi energetska
omrežja prihodnosti. RWE je v tem partnerstvu torej povsem enakovreden partner, ki
prispeva predvsem svoj know-how na področju energetske tranzicije, HEP pa opravlja vlogo lokalnega partnerja.

Kdaj pa pričakujete prve dobičke
Novenerga?
Podjetje je začelo delovati pred komaj nekaj meseci, tako da trenutno šele iščemo zanimive projekte. Zaradi tega utegnemo dobiček imeti šele čez nekaj let.

Pa vas ne straši dejstvo, da podporne
sheme za OVE na regionalnih trgih niso
posebej stabilne?
Tisti, ki ga je strah, naj se ne gre posla
(smeh!). Ne, ni nas strah, saj stavimo na transparentne tržne temelje, na katere bomo naslonili investicije v OVE. Prav zato smo tudi
odprti za komunikacijo z oblastmi v posameznih državah, saj menimo, da imamo tudi sami nezanemarljive izkušnje na področju energetske tranzicije, ki smo ji bili priča tudi v srednji Evropi.

Zanimata pa vas predvsem fotovoltaika
in biomasa?
Tako je. Poleg OVE pa tudi možnost shranjevanja energije in razvoja samega omrežja.

Kaj pa Slovenija? Ali tudi tu snujete kaj
podobnega?
Da, tudi v Sloveniji iščemo priložnosti. Trenutno se oziramo za možnimi partnerstvi,
pri čemer naj poudarim, da RWE ne želi biti
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na trgih prepoznan le kot tekmec, ampak
predvsem kot močan partner, ki bo prispeval
k razvoju trgov.

Kakšni so sicer načrti RWE z regijo JVE?
Nedavno ste namreč dejali, da želite
postati eden izmed glavnih igralcev v
regiji. Kako? Sploh glede na to, da gre za
male trge, kjer je že kar nekaj igralcev.
Prav zato stavimo na partnerstva s tradicionalnimi igralci, s katerimi lahko vzpostavimo regionalno mrežo sinergij. Kot evropski
igralec imamo za seboj močno znanje, ki lahko vodi tudi v regionalno razogljičenje. Posamezni trgi namreč po našem mnenju tega
niso sposobni doseči, tako da se bodo na vsak
način morali povezovati.

Ali vas zanima lastniško povezovanje?
Vsekakor. Vselej namreč želimo enakovredno vlogo in obravnavo na posameznem trgu.

Pa so regionalni igralci odprti za takšen
pristop?
Mislim, da je to na vsak način pot k napredku, saj se morajo tradicionalni igralci
preleviti v prilagodljive subjekte, ki bodo morali v takšnem pristopu spoznati prednosti
predvsem zase.

stebri ustvarijo štiri milijarde evrov operativnega dobička.

Kako pomembna bo regija JVE za RWE v
prihodnjih letih?
RWE se zelo zanima za regijo JVE in imamo tudi dolgoročno, zaupanja vredno partnerstvo s slovenskimi in hrvaškimi podjetji.
Vidimo pa še veliko možnosti za izboljšanje,
saj lahko odjemalcem zagotovimo še veliko
dodane vrednosti. Kot edini mednarodni
igralec s fokusom na države nekdanje Jugoslavije smo zanesljiv partner za ta trg.

RWE je sicer dejaven tudi na področju
razvoja omrežij. Si želite aktivnosti v
tem segmentu tudi v regiji JVE?
Res je, na področju razvoja omrežij smo
aktivni predvsem v Češki, Madžarski, Slovaški in Poljski, torej v državah, ki so se podale v privatizacijo infrastrukture, česar v
Sloveniji in Hrvaški še ni pričakovati. Si pa
želimo biti dober partner elektrodistribucijskim podjetjem tudi na tukajšnjih trgih,
seveda.

Kako gledate na vzpostavljanje borz z
energijo v regiji? Ali res potrebuje
skoraj vsak trg svojo borzo?

Že pri vstopu na hrvaški trg so bili naši načrti preseženi, saj smo načrtovali osvojitev
10-odstotnega deleža v treh do petih letih,
vendar smo že po dveh letih in pol osvojili 8odstotni delež, ta pa bo postal 10-odstotni že
v treh letih. Zelo podobno se nam je zgodilo
v Sloveniji, in to še v krajšem času.

Vas morda zanima tudi možnost
sodelovanja pri gradnji drugega bloka
krške nuklearke?
Ne, jedrska opcija nas nikakor ne zanima.

Kaj pa ponudba plina? Marsikateri
dobavitelj električne energije danes
ponuja tudi zemeljski plin.
RWE ima več kot desetletje izkušenj na
področju elektrike in plina, in to po celi verigi, od proizvodnje, trgovanja do prenosa
in končne oskrbe. Več kot 20 milijonom zadovoljnim odjemalcem nudimo plin in elektriko ne le po trajnostnih in poštenih cenah,
ampak tudi v povezavi z drugimi produkti z
dodano vrednostjo za same odjemalce.

Katere produkte pa še nudite, poleg
elektrike in plina?
Na hrvaškem trgu, denimo, ponujamo povsem novo storitev, paketno storitev ‘RWE

Jedrska opcija nas nikakor ne zanima.
Želite biti glavni igralci v veleprodaji,
maloprodaji ali na področju proizvodnje?
Ključni stebri našega delovanja so obnovljivi viri in proizvodnja, pametne energetske
rešitve ter dobava oziroma prodaja energije,
in to v vseh državah na trgu JVE.

Regija JVE ima bogate zaloge premoga,
ki pa mu je srednja Evropa z Nemčijo,
od koder RWE prihaja, obrnila hrbet.
Vas to skrbi?
Regijo poznamo zelo dobro, obenem pa
imamo bogate izkušnje tudi s premogovništvom, zato pogosto sodelujemo z regionalnimi podjetji tudi kot svetovalci na področju
premogovništva. Nikakor pa nas več ne zanima vlaganje v premogovne projekte, saj smo
se strateško usmerili v obnovljivo energijo.

če bi vas Premogovnik Velenje, ki je v
finančnih težavah, povabil k sodelovanju,
bi se v to podali le kot svetovalci?
Tako je.

Kateri od vaših stebrov pa vam prinaša
največ dobička?
Vsi naši poslovni stebri ustvarjajo dobiček.
Zelo smo usmerjeni v decentralizacijo virov
energije, nam pa tudi področje OVE in dobava energije prinašata lepe dobičke. Vsi ti trije
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Vsi dobavitelji na trgih bi morali dostopati do omrežij pod enakimi pogoji, kar
pa še ni urejeno v vseh državah JVE, zato so
borze v tem primeru prinašalec pozitivnih
sprememb, obenem pa bodo investitorjem
zagotovile pomembne signale za načrtovane investicije. Nisem pa prepričan, ali
res potrebuje vsak trg svojo borzo, sploh
zato, ker gre za majhne trge, tako da se utegnejo v prihodnje te borze tudi povezati. V
vsakem primeru pa nove borze pozdravljamo.

Bo RWE sodeloval na novih borzah z
energijo?
Ne nujno, bomo pa trgovali preko njih.

Kakšni so še vaši nadaljnji načrti v
regiji JVE? Se pogovarjate tudi o
povezovanju z, denimo, Elektroprivredo
Srbije, pa Elektroprivredo črne gore?
V tem trenutku smo osredotočeni predvsem na slovenski in hrvaški trg, ki delujeta
po pravilih Evropske unije, smo pa vsekakor
odprti tudi za sodelovanje v drugih državah
v regiji, kot sta, denimo, Srbija in Bosna in
Hercegovina.

Kakšen cilj pa ste si zadali glede
osvajanja tržnih deležev?

Retire’. Gre za storitev za starejše odjemalce,
ki potrebujejo boljše zdravstvene in socialne
storitve, pri čemer lahko v primeru, če se jim
kakšen gospodinjski aparat pokvari, pokličejo serviserje RWE, naši svetovalci pa jim 12
ur na dan nudijo celo zdravstvene nasvete.
Sponzoriramo tudi zdravstvene storitve v višini 1500 kun.

Boste kaj takšnega ponudili tudi v
Sloveniji?
Te nove storitve so sedaj v fazi notranjega testiranja, je pa na poti še mnogo več
produktov, ki bodo RWE-jevim odjemalcem prinesli več kot le prihranke pri energiji. Najboljše RWE-jeve produkte iz vse
Evrope nameravamo pripeljati tudi v Slovenijo.

Ali vam to res prinaša dobiček?
Gre za to, da želimo gospodinjskim odjemalcem ponuditi celovitejšo oskrbo, ki presega samo oskrbo z energijo. Je pa to nekaj
povsem novega za energetske družbe, tako
da nas tudi mnogi tekmeci sprašujejo, ali
smo še vedno energetska družba (smeh!). Na
račun velikih količin zakupljene energije pa
lahko dosegamo večje prihranke kot državne družbe, ta dobiček pa delimo z odjemalci.
n

GOSTUJOčI KOMENTAR

Energetska prihodnost temelji
na povezovanju
Dr. Karlo Peršolja, direktor družbe Borzen, d. o. o.

Energetika se čedalje hitreje in vztrajno
spreminja. Spremembe so jasno
razvidne že iz cenovne situacije na
trgu, saj so se spremenili sami cenovni
vzorci in ne le cenovne ravni. Vedno
več je tudi povezovanja, pa ne le na
nivoju oziroma znotraj posamezne
države, temveč tudi v širšem kontekstu.
V tem trenutku so tako na dnevni ravni že
spojeni skoraj vsi evropski elektroenergetski
trgi (tako imenovani market coupling), z delno
izjemo vzhodne in jugovzhodne Evrope. Tudi
Slovenija je del te zgodbe, vključno s spajanjem trgov na slovensko-italijanski meji pred
petimi leti in vključitvijo v IBWT v preteklem
letu. Zagotovo pa bi povezovanje z državami v
regiji pri različnih projektih lahko bilo še tesnejše. V prihodnjih letih pričakujem predvsem
nadaljevanje povezovanja na znotrajdnevnih
trgih, ki bodo tudi zaradi same strukture delovanja trga vedno pomembnejši.

Foto: arhiv Borzen

Zaradi vse večjih negotovosti na trgu (na
primer OVE proizvodnja, odjemalci, ki so
hkrati proizvajalci in podobno) bo treba graditi kompetence predvsem na upravljanju
teh negotovosti – več podatkov, krajši časovni
roki. Tu pa mora svojo vlogo opraviti tudi samo jedro sistema – operaterji – z zagotavljanjem čim boljšega servisa tržnim akterjem,
tako z vidika investicij v omrežje kot tudi v
ustrezne podatkovno-informacijske tokove.
Med slednjimi pa bodo imeli prednost tisti,
ki se bodo najbolj prilagodili na navedene
spremembe, na primer s postavitvijo v vlogo
agregatorja, ki navedene negotovosti upravlja.
Slovenska energetika se tako mora usmeriti v prihodnost ter se čim bolj enotno in celostno, istočasno pa v sodelovanju z državami v
regiji lotiti izzivov, ki jo čakajo.
n

Komentar ne odraža nujno stališča
uredništva Energetike.NET.

Energetika.NET







35

INTERVJU: PERICA JUKIć, HEP

Daleč najbolj smo napredovali ravno
na slovenskem trgu
Simona Drevenšek; foto: arhiv HEP

Kako je na HEP vplival prihod slovenskega
trgovca GEN-I na hrvaški trg? Ste izgubili
nekatere stranke ali še vedno ohranjate večinski
delež?
Hrvaški trg električne energije je bil za vse kupce liberaliziran leta 2008. Pa tudi GEN-I je uveljavljen igralec, prisoten že vrsto let na hrvaškem trgu. Seveda si je ob
vstopu v segment oskrbe gospodinjstev sredi leta 2013, ki
ga je spremljala močna marketinška kampanja, GEN-I
pridobil tudi medijsko in javno prepoznavnost. Res je, da
je na začetku beležil hitro rast števila kupcev in deleža na
hrvaškem trgu. Nekatere pogodbe za oskrbo velikih pomembnih kupcev, kot so vladne institucije in javna razsvetljava Zagreba, so močno odmevale v medijih. Oba
omenjena kupca pa nam je uspelo pridobiti nazaj na
zadnjih javnih razpisih. Sicer pa lahko povem, da je naši družbi HEP Opskrba tekom leta 2015, kljub izgubi
nekaterih kupcev, a ob pridobitvi novih, uspelo zadržati prepričljivo vodilni tržni delež v segmentu poslovnih
uporabnikov. V delu oskrbe gospodinjstev so kupci večinoma ostali zvesti našemu HEP ODS kot dobavitelju
po reguliranih pogojih javne službe.

Ste se od novih dobaviteljev, kot je nemški RWE,
tudi česa naučili oziroma, ali vas tržna
konkurenca sili k večji inovativnosti in uvajanju
novih izdelkov ter strategij? Katerih?

Hrvatska elektroprivreda (HEP), ki je preko
hčerinske družbe za oskrbo z energijo aktivno
prisotna tudi na slovenskem energetskem trgu,
je izredno zadovoljna s poslovnim letom 2015.
Končnih in revidiranih podatkov sicer še ni, a
kot je za Energetiko.NET dejal predsednik
uprave HEP Perica Jukić, bodo že drugo leto
zapored ustvarili visok dobiček. Rekordni
dobiček iz leta 2014, ki je znašal 2,5 milijarde
kun oziroma skoraj 327 milijonov evrov, je
podjetje v mednarodnih okvirjih uvrstilo na peto
mesto med podjetji vzhodne in jugovzhodne
Evrope, je podatek ponazoril Jukić.
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Vsaka konkurenca na katerem koli trgu izziva obstoječega monopolnega oziroma dominantnega igralca, da se razvija, napreduje, se uči in prilagaja. Glavno,
da ne rečem, da je edino merilo lastne kakovosti, točka,
na kateri lahko preverimo svojo kakovost in privlačnost, zadovoljstvo kupcev. Menim, da smo v zadnjih
nekaj letih veliko storili v tej smeri, uvedli smo vrsto
inovativnih in kompleksnih izdelkov (Hepi, ZelEn,
Udružimo se itd.), ki jih je trg prepoznal in nagradil z
zvestobo družbi HEP. Tukaj moram s ponosom omeniti raziskavo Zveze za energetiko Hrvaške (Savez za
energetiku Hrvatske) iz februarja 2015, po kateri dve
tretjini vprašanih menita, da ravno HEP Opskrba nudi najboljše razmerje med ceno in kakovostjo ponujenih storitev na hrvaškem trgu. Ko gre za strategijo
RWE, je opaziti uspešno uporabo metode neposredne
prodaje od vrat do vrat. Mi se za ta korak nismo odločili iz strateškega razloga, zaradi številnih prijav nepravilnosti pri delu terenskih akviziterjev pa se nam
poraja nemalo dvomov o primernosti tovrstne prodaje v sektorju oskrbe z električno energijo.

Ste tudi vi prisiljeni v času nizkih cen električne
energije spreminjati svojo poslovno strategijo,
kot to delajo veliki igralci v energetskem
sektorju?

INTERVJU

Rekel bi, da ne gre toliko za potrebo po spremembah
poslovne strategije. Upravljanje cen električne energije, ki ga ponujamo obstoječim in potencialnim kupcem, temelji na dobrem načrtovanju, naši fleksibilnosti, aktivnem trgovanju na mednarodnih borzah ter
pametnem upravljanju lastnega proizvodnega portfelja. To je zelo pomembno, imeti diverzificiran portfelj, s konkurenčnimi viri bazne energije in visokim
deležem obnovljivih virov, kot so naše hidroelektrarne.

HEP je prisoten tudi na regijskih trgih zunaj
Hrvaške. Na začetku leta 2015 ste obiskali
Elektroprivredo HZHB zaradi možnosti
sodelovanja. So pogovori prinesli rezultate
oziroma, ali pričakujete rezultate v prihodnosti?
O kakšni obliki sodelovanja ste sicer razmišljali?
Bi bilo kaj podobnega mogoče z drugimi
elektropodjetji v regiji?
Pogovori s kolegi iz Mostarja niso nič novega. Že
dve desetletji neprestano sodelujemo, se pogovarjamo, si izmenjujemo izkušnje in razmišljanja, kar je logično za sosednja elektropodjetja in energetsko-tehnično zelo povezane sisteme. Imamo številne skupne
teme, kot je na primer upravljanje hidroelektrarn. Vsekakor je pomembno področje, ki zanima naše partnerje, proces liberalizacije trga, prilagajanje direktivam Evropske unije in mi smo tukaj vedno pripravljeni pomagati ter deliti svoje izkušnje, saj je Hrvaška te
procese sprožila že veliko prej.

Že leta 2013 ste v pogovoru za naš portal dejali,
da bo HEP aktivno iskal poslovne priložnosti na
regijskih trgih. Katerih?
Daleč najbolj smo napredovali ravno na slovenskem
trgu. Za nas je bistveno in pomembno tudi, da smo s
podpisom pogodbe s skupino Cimos dobili prve kupce še v Srbiji in BiH. Naša HEP Trgovina ima registrirane in aktivne hčerinske družbe v Sloveniji, Srbiji,
BiH in na Kosovu, torej smo v neki obliki že prisotni v
velikem delu regije.

Katera država v regiji se vam trenutno zdi
najbolj perspektivna?
Na to vprašanje je precej težko odgovoriti, saj sosednjih trgov ne spremljamo samo v segmentu oskrbe
z električno energijo, ampak tudi v sektorjih plina,
energetske učinkovitosti, vsekakor tudi proizvodnje
električne energije. Pri tem obravnavamo različne poslovne modele in možnosti, kot so ustanovitev novih
podjetij, sklepanje strateških partnerstev ali prevzemi.

Pred kratkim je družba Hrvatska elektroprivreda
prek svoje hčerinske družbe za oskrbo z
energijo postala aktivno prisotna na slovenskem
energetskem trgu. Bo podjetje ostalo Hrvatska
elektroprivreda? Katere so vaše ambicije na
širšem trgu, konkretno?
HEP je v poslovni segment na slovenskem trgu električne energije vstopil leta 2012 in na trgu deluje hčerinsko podjetje HEP Trgovina – HEP Energija. Strategijo vstopa na slovenski trg oskrbe z električno energi-

Daleč najbolj smo napredovali ravno na
slovenskem trgu. Za nas je bistveno in
pomembno tudi, da smo s podpisom pogodbe
s skupino Cimos dobili prve kupce še v Srbiji
in BiH. Naša HEP Trgovina ima registrirane
in aktivne hčerinske družbe v Sloveniji,
Srbiji, BiH in na Kosovu, torej smo v neki
obliki že prisotni v velikem delu regije.

jo ocenjujemo kot uspešno, zadovoljni smo z dosedanjimi rezultati in dejstvom, da smo osvojili pet odstotkov trga. V prihodnjih letih pričakujemo nadaljnji razvoj našega poslovanja in dosego še večjega deleža na
trgu do leta 2018.

Na slovenskem trgu ste dobili nekaj pomembnih
velikih kupcev, poleg Mestne občine Ljubljana
tudi Luko Koper. Ste šli v primeru oskrbe
Ljubljane z energijo bistveno pod ceno?
Kar pomeni pod ceno? Zagotovo nismo dali ponudbe, ki bi nam prinesla izgubo. Še več, lahko rečem, da
smo v tem konkretnem poslu, kot tudi sicer v Sloveniji, prisotni z maržo, običajno na odprtem trgu. Po javno dostopnih podatkih so zneski za električno energijo za poslovne uporabnike v Sloveniji zelo podobni
zneskom v drugih državah srednje in vzhodne Evrope
(CEE). Tem sledimo in s temi se usklajujemo. Morate
upoštevati, da je HEP po zaslugi lastnih certificiranih
hidroelektrarn Ljubljani lahko ponudil stoodstotni
delež električne energije iz obnovljivih virov.

Je HEP zainteresiran za vstop v GEN-I?
V tem trenutku lahko potrdim le, da zelo pozorno
spremljamo vse, kar se dogaja na energetskih trgih v
regiji, še posebej v Sloveniji, kjer smo prisotni več kot
30 let prek partnerstva v Nuklearni elektrarni Krško
(NEK), zadnjih nekaj let pa tudi na področju oskrbe z
električno energijo.

Kako gledate na morebitni projekt NEK 2? Bi
sodelovali v njem? Morda tudi zato, ker bo
Hrvaška potrebovala dodatne kapacitete?
V neki konkretni obliki te teme v HEP ni bilo na
dnevnem redu. Dejstvo je, da nuklearne elektrarne,
po povrnitvi naložbe, predstavljajo zelo zanesljiv in
konkurenčen vir bazne energije. Dejstvo je tudi, da so
lahko jedrske elektrarne pomemben del odgovora na
potrebo po zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Po
drugi strani pa je jasno, da financiranje gradnje nuklearke predstavlja težak zalogaj tudi za veliko večje
elektroenergetske družbe in države. Prav tako, glede na
to, da smo podjetje v celoti v državni lasti, moramo slediti strateškim dokumentom in smernicam na ravni
države.

Energetika.NET
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Decembra 2013 ste za naš portal dejali,
da HEP-a ne zanima investiranje v
morebitni drugi blok NEK in danes celo
tožite slovenske kolege zaradi nesoglasij
v primeru poslov za nuklearko. Koliko je
NEK pomembna za današnji in jutrišnji
proizvodni portfelj HEP?
Zagotovo je pomembna, in to tako danes,
saj Krško pokriva dvajset odstotkov naših potreb po električni energiji, kot bo tudi v naslednjih letih, do konca življenjske dobe. NEK
je izredno zanesljiv, varen in cenovno konkurenčen vir bazne energije za hrvaški elektroenergetski sistem in HEP. Še enkrat želim poudariti, da imamo s partnerjem v Sloveniji
dobre odnose in da je primarni interes obeh
strani ohranjanje proizvodnih in varnostnih
parametrov elektrarne na najvišji ravni.

HEP je z RWE ustanovil skupno podjetje
OVE. Ima ta družba že konkretne
projekte? Katere, kje? Na katere trge
konkretno merite in katere projekte OVE
boste razvijali? Kako natančno je videti
to sodelovanje?
Ne, Novenerg, naše novoustanovljeno
skupno podjetje, še ni začel poslovati v operativnem smislu. Lahko pa, kot smo že komunicirali ob ustanovitvi skupnega podjetja, ponovim, da se namerava Novenerg
ukvarjati s strateško presojo in analizami potencialnih naložb v zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, razvojem decentraliziranih projektov, prevzemi, razvojnimi projekti uporabe odpadkov za proizvodnjo energije,
optimizacijo in povečanjem učinkovitosti obstoječih objektov ter zagotavljanjem tehničnih svetovalnih storitev, s poudarkom na
trgih jugovzhodne Evrope.

Kako uspešno je sodelovanje z RWE v
primeru nadgradnje Termoelektrarne
(TE) Plomin?
Če mislite na projekt obnove in povečanja
moči na lokaciji TE Plomin, je dejstvo, da se
RWE ni vključil v mednarodni razpis za strateškega partnerja v projektu nadomestnega
bloka v Plominu, tako da ne sodelujemo pri
tem aktualnem projektu. Če pa gre za naše
sodelovanje pri gradnji in upravljanju drugega bloka TE Plomin, lahko o našem partnerju rečemo le najboljše. Termoelektrarna
Plomin 2 je primer uspešne realizacije partnerstva v energetskem sektorju. Realizirano
je v zadovoljstvo obeh partnerjev, v korist
hrvaškega gospodarstva, lokalne skupnosti
in vseh kupcev električne energije na Hrvaškem. Plomin 2 je od začetka obratovanja leta 2000 do danes bil in ostal eden od stebrov

38

Energetika.NET

hrvaškega elektroenergetskega sistema in tako bo tudi v prihodnje.

Je RWE popolnoma izstopil iz projekta?
Maja lani je potekla pogodba, ki sta jo
RWE in HEP sklenila po modelu BOT (BuildOwn-Transfer), s čimer je TE Plomin 2 prešel
v stoodstotno last HEP. Torej je HEP v samostojno last prevzel elektrarno, za katero sta
značilni visoka zanesljivost in razpoložljivost, ob visoki ravni varovanja okolja.

Pred dvema letoma ste se s portalom
Energetika.NET pogovarjali o takratnih
izzivih za HEP, ki so se v glavnem
nanašali na umeščanje novih
proizvodnih objektov v prostor. Kateri je
danes največji izziv za HEP? še vedno
umeščanje novih objektov v prostor ali
gre predvsem za preoblikovanje v
resnično tržno usmerjen subjekt?
Ali-ali ne obstaja. Za HEP sta enako pomembna tako vprašanje izgradnje novih
zmogljivosti za proizvodnjo električne energije kot nadaljnji razvoj v smeri tržno usmerjenega podjetja, konkurenčnega na hrvaškem
trgu in trgih v regiji. Pred HEP je še posebej
zahtevno obdobje, v katerem je poudarjena
potreba po pravočasnem izvajanju načrtovanih investicij, pri čemer je treba paziti na več
dejavnikov. Prvič je vse bliže datum (1. januar
2018) ugašanja starih termoenergetskih obratov zaradi usklajevanja s strožjimi okoljskimi
standardi, kar zahteva pospešeno izvajanje
več nadomestnih objektov na obstoječih lokacijah. Drugič trendi veleprodajnih cen in
nadaljnja liberalizacija na področju proizvodnje električne energije v Evropi predstavljajo izziv za trajnost načrtovanih projektov in tretjič se mora vsak projekt, dolgoročno gledano, vklopiti v energetsko-podnebno politiko Evropske unije.
Naš najpomembnejši cilj je povečanje konkurenčne sposobnosti na domačem in tudi
sosednjih trgih električne energije, tako na
področju proizvodnje kot trgovine in oskrbe
z električno energijo. V zvezi s tem pričakujemo, da bodo v letu 2016 vidni prvi pravi
učinki preoblikovanja poslovnega sistema
Skupine HEP, ki smo jo izvedli sredi lanskega leta, gre pa za povečanje učinkovitosti in
zmanjšanje stroškov poslovanja.

Kakšni so vaši načrti za leto 2016? Od
katerih dejavnosti Skupine HEP največ
pričakujete – proizvodnje, oskrbe,
trgovanja?
Tako je, dobro ste opazili, da so za Skupino
HEP pomembne vse omenjene dejavnosti, a
ne le te. Tukaj so tudi distribucija električne

energije, proizvodnja, distribucija in oskrba s
toplotno energijo, veleprodaja, distribucija in
oskrba z zemeljskim plinom, upravljanje projektov za energetsko učinkovitost itd. Vse te
dejavnosti izvajajo gospodarske družbe znotraj Skupine HEP. Pri tem je okolje, v katerem
poslujejo vertikalno integrirana energetska
podjetja, kot je HEP, vse bolj zahtevno in kompleksno. Velik je pritisk na primer na operaterje distribucijskih sistemov, ki poleg specifične energetske regulative Evropske unije na
spremembe dodatno vpliva tudi na izredno
hiter tehnološki razvoj, ki bo v prihodnjem
obdobju bistveno spremenil način, na katerega uporabniki uporabljajo storitve distributerjev. Omenil bom le, da v letu 2016 začenjamo realizacijo obsežnega projekta vgradnje
naprednih števcev vsem odjemalcem.
Kar se tiče področja proizvodnje električne energije, smo ravno začeli izgradnjo dveh
kogeneracijskih bioelektrarn na gozdno biomaso v Sisku in Osijeku. Zagon pričakujemo
v prvi polovici leta 2017. V letu 2016 bomo začeli gradnjo ali pripravili gradnjo nekaj večjih proizvodnih objektov, kot so TE Plomin C
in visoko učinkoviti kogeneracijski enoti na
zemeljski plin v Osijeku in Zagrebu. V fazi
razvoja in priprave so še drugi projekti, predvsem hidroelektrarne, kot tudi nadaljevanje
začetih (HE Zakučac in HE Dubrovnik) in
priprava preostalih pomembnih revitalizacij in rekonstrukcij, da bi povečali učinkovitost in podaljšali življenjsko dobo objektov z
izboljšanjem parametrov obratov in povečali njihovo pogonsko pripravljenost.

Kaj pričakujete od novoustanovljene borze
CROPEX? Kaj pa od ostalih borz v regiji
jugovzhodne Evrope – IBEX, SEEPEX?
Verjetno boste sodelovali na njih, ne?
HEP pozdravlja napovedan začetek delovanja borze na Hrvaškem kot korak, ki bo
pomenil nadaljnjo integracijo hrvaškega trga
električne energije v skupni energetski trg
držav Evropske unije. Borza bo omogočila
oblikovanje transparentnih cen, kar bo postalo referenca za trg električne energije v Republiki Hrvaški, to pa v končni fazi daje cenovne signale za naložbene odločitve. Gibanje cen v regiji je odvisno od ponudbe in povpraševanja po električni energiji. Torej bo
borza omogočila transparentno določanje
cen, kot tudi dostopnejša nakup in prodajo
električne energije na Hrvaškem. Sicer HEP
že sodeluje na borzah električne energije v
Nemčiji, na Madžarskem in v Sloveniji, glede
borz, ki jih omenjate, pa bomo razmislili o
pridružitvi, odvisno od tržnih razmer in
možnosti optimizacije lastnega portfelja na
trgih jugovzhodne Evrope.
n
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Informacije za trgovce z energijo
HUPX: Obseg trgovanja na trgu za
dan vnaprej je lani skočil za 18 %,
letos zagon trga znotraj dneva
Skupni obseg trgovanja z električno energijo znotraj dneva na madžarski borzi z električno energijo HUPX je lani spet zrasel, in sicer z 12,6 TWh, kolikor je znašal leta 2014, na
14,9 TWh. V HUPX pravijo, da sicer 18-odstotne rasti ne gre pripisati samo učinkom
spajanja madžarskega trga s trgi Češke, Slovaške in Romunije, do katerega je prišlo novembra 2014, pač pa tudi petim novim članom, ki so se lani pridružili madžarskemu
trgu za dan vnaprej – madžarski EDF Démász, romunski Arelco Power, EVN Trading
South East Europe, EPS Trgovanje (slovenska
enota srbske energetske družbe Elektroprivreda Srbije (EPS)) in DufEnergy Global Commodities. Medtem je uvedba novih transakcijskih tarif na dolgoročnem fizičnem terminskem trgu v zadnjem četrtletju lani močno povečala likvidnost na tem trgu. Tako je
skupni obseg trgovanja na dolgoročnem fizičnem terminskem trgu lani skočil s 3627,3
GWh, kolikor je znašal leta 2014, na 6485,6
GWh. Lani so na ta trg vstopili trije novi člani: Arelco Power, LE Trading in EVN Trading
South East. Poleg tega namerava HUPX 11.
februarja odpreti trg znotraj dneva.

ACER v decembru obravnaval 45
primerov potencialnih kršitev
uredbe REMIT
Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) je od 7. oktobra 2015, torej od
začetka sporočanja podatkov po Uredbi o celovitosti in preglednosti veleprodajnega
energetskega trga (REMIT), prejela več kot
60 milijonov evidenc o transakcijah, vključno z naročili za prodajo, izvršenimi na organiziranih mestih trgovanja, trenutno pa
na dan prejema več kot 1 milijon evidenc podatkov. Kot sporoča agencija, so v decembru
obravnavali 45 primerov potencialnih kršitev uredbe REMIT, trenutno pa se pripravljajo na naslednjo fazo zbiranja podatkov, ki
se bo začela 7. aprila 2016.

NIS vstopil na slovenski trg z
elektriko, Crodux Energija začela
trgovati na slovenski borzi
Na slovenski trg z električno energijo je 31.
decembra lani vstopila družba NIS Petrol SRL,
romunska podružnica srbske naftne in plin-

ske družbe Naftna industrija Srbije (NIS), je
sporočil slovenski operater trga z električno
energijo Borzen. NIS se je sicer za vstop na
področje trgovanja z električno energijo odločil kot del transformacije iz naftnega in plinskega podjetja v energetsko podjetje. Medtem pa je Crodux Energija, ki jo je ustanovilo
hrvaško podjetje Crodux Plin, postala nova
članica slovenske borze z električno energijo
BSP SouthPool. Kot je razvidno iz poslovnega
portala Bizi.si, je bilo podjetje Crodux Energija ustanovljeno 28. avgusta lani. Na portalu
so omenjeni trije direktorji – Gordana Kronja,
Hrvoje Čermak in Nataša Vujec. Hrvaški dobavitelj nafte in plina Crodux plin je sicer lani s švicarskim energetskim podjetjem Alpiq
sklenil strateško partnerstvo za prodajo električne energije na hrvaškem trgu, pozneje pa
še na drugih trgih v regiji.

Projektu PCR se je priključila
romunska energetska borza OPCOM
Romunska energetska borza OPCOM in
poljska TGE sta novi članici pobude PCR (cenovno spajanje regij). Borzi TGE in OPCOM
sta se tako pridružili prvotnim energetskim
borzam (EPEX SPOT, GME, Nord Pool Spot,
OMIE in OTE), ki so bile na čelu razvoja projekta PCR. PCR zdaj omogoča spajanje trgov
z električno energijo za dan vnaprej v triindvajsetih državah, ki skupaj predstavljajo več
kot 90 odstotkov porabe električne energije v
Evropi. Projekt PCR je bil zasnovan kot enotna rešitev za cenovno spajanje trgov z električno energijo za dan vnaprej, ki uporablja
poseben algoritem za izračunavanje cen električne energije po Evropi (Euphemia) in zagotavlja učinkovito dodeljevanje čezmejne
zmogljivosti. V EPEX SPOT so poudarili, da
je to odločilnega pomena za dosego skupnega evropskega cilja usklajenega evropskega
trga z električno energijo, ki naj bi povečal likvidnost, učinkovitost in družbeno blaginjo.
Po navedbah borze Nord Pool Spot se PCR
uporablja pri vseevropskem spajanju MRC
(del tega je italijansko-slovenska meja) in spajanju trgov 4M MC med trgi Češke, Madžarske, Romunije in Slovaške.

BSP SouthPool imenovan za
izvajalca spajanja trgov v Sloveniji
Slovenska Agencija za energijo je za imenovanega operaterja trga z električno energijo (IOTEE) na območju Republike Slovenije za obdobje štirih let določila slovensko bor-

zo BSP SouthPool. Na Hrvaškem bo aktivnosti IOTEE izvajala hrvaška borza z električno
energijo CROPEX, v Romuniji pa romunska
borza OPCOM. Na Madžarskem je bila za IOTEE imenovana madžarska borza HUPX.
Uredba komisije (EU) 2015/1222 o določitvi
smernic za dodeljevanje zmogljivosti in
upravljanje prezasedenosti (uredba CACM),
ki je začela veljati avgusta lani, v 4. členu določa, da mora vsaka država članica Evropske
unije, ki ima čezmejne povezave v vsaj eno
drugo državo članico, v roku štirih mesecev
od začetka veljavnosti uredbe določiti vsaj
enega ali več imenovanih operaterjev trga z
električno energijo (IOTEE). Glavna naloga
IOTEE je izvajanje spajanja trgov za dan vnaprej oziroma znotraj dneva.

Peter Styles, EFET: Borza z
električno energijo ne bo izboljšala
likvidnosti bolgarskega trga
»Če želimo v Bolgariji (in sosednjih državah) doseči resnično likvidnost in konkurenčnost, bodo morali predstavniki vlade in industrije najprej spremeniti svoj odnos do
konkurence, tako da bo njena prisotnost v
državi nekaj dobrega in ne nekaj, proti čemur se je treba boriti. Enako velja za pretok
energije v Bolgarijo in iz nje po načelih proste trgovine. Dokler se bo takšen odnos nadaljeval, bodo pri trgovanju prisotne ovire,«
je konec novembra lani na srečanju evropskih energetskih trgovcev EMART Energy
2015 v Barceloni za Energetiko.NET povedal
član uprave Evropskega združenja trgovcev z
električno energijo (EFET) Peter Styles. Ko
smo ga povprašali o tem, kaj si misli o vzpostavitvi borz z električno energijo v Srbiji,
Hrvaški in Albaniji, je omenil belgijsko borzo, ki ni vzdržala kot samostojna enota, saj so
bili država, gospodarstvo, število udeležencev
ter število odjemalcev električne energije vsi
premalo številčni, da bi jo lahko vzdrževali.
»To borzo je torej najprej prevzela borza
APX, ta pa se je pozneje združila v borzo
EPEX SPOT – in to je povsem logično, saj ne
poznamo nobenega poslovnega primera, kjer
bi tako majhne enote delovale kot samostojne platforme,« je povedal Styles. Kot je še poudaril, pa bi bila »ne glede na ves narodni
ponos ter na vztrajanje vlad držav jugovzhodne Evrope, da si želijo enega samega zmagovalca, in tudi ne glede na to, da regulatorji bolj zaupajo nacionalnim platformam, najbolj logična rešitev postopna vzpostavitev
enotne borze za celotno regijo«.

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