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Blaž Košorok: Odpravljanje posledic
koronakrize bo pospešilo energetsko
tranzicijo
Minister Jernej Vrtovec: Slovenija
bo država z jedrsko opcijo
Z energetskimi projekti do zagona
gospodarstva
Evropska komisarka za energijo:
Ambiciozni podnebni cilji v ospredju
načrta EU za okrevanje

Začetki povsem novega gospodarstva

Gostujoči komentarji

Svetovne energetske naložbe bodo
letos zaradi koronavirusa padle za
20 %

• mag. Janez Kopač, Energetska skupnost:
Dan potem je lahko zelen ali siv
• Franc Bogovič, evroposlanec: Koronanauki:
Kakšna bo nova normalnost ali v kakšni
normalnosti smo živeli zadnja leta?
• Marjan Eberlinc, Plinovodi: Izkušnja
'koronačasa' prinesla novo zavedanje o
pomembnosti povezovanja
• Dag Kralj, Bisol Group: Ali je že čas za
energetski sistem z nižjimi emisijami?
• Nina Bračko Colja, Next Move Energy:
Naj bo naša prihodnost ogljično nevtralna
• Urška Jež, Transformation Lighthouse:
Spremembe so težke. Mogoče ne tako
zelo, kot smo mislili.

Energetski sistem prihodnosti bo
'sistem sistemov'
Sloveniji iz okrepljenega sklada za
pravičen zeleni prehod 538
milijonov evrov

Montel Energy Days go webinar

2020

Join our Montel Energy Day and in-depth workshop webinars for latest
market information and lively debates
Moderated from our new studios in the Oslo headquarters, the series of webinars
will cover engaging topics from di昀erent markets and regions. Detailed information
about the webinars to follow soon.

CPPAs – Managing risk
10 June, Webinar

Green week – a series of daily webinars dedicated
to the green transition
19-23 Oct, Webinar

Technical Trading and Strategy Optimization
17 June, Webinar

Spanish Energy Day
5 Nov, Webinar

Nordic Energy Day
27 Aug, Webinar

Warsaw Market Insights
19 Nov, Webinar

Modelling fundamentals with Energy Quanti昀ed
17 Sep, Webinar

Energy Risk Modelling
3 Dec, Webinar

Austrian Energy Day
24 Sep, Webinar

European Energy Day
8 Oct, Webinar

Changes on event schedule may occur.

For more information or registration, please contact

https://events.montelnews.com | events@montelnews.com | +47 22 99 42 00

UVODNA BESEDA

Da bi se nebo čim prej razjasnilo …
Tanja Srnovršnik
glavna urednica Energetike.NET

Življenje je potovanje v negotovost, je pred več kot
400 leti zapisal eden izmed najbolj vplivnih pisateljev
na svetu, William Shakespeare. To še danes drži, a hkrati smo se vedno lahko opirali tudi na določene gotovosti. Ena od teh je v današnjem razvitem svetu zanesljiva dobava energije. Tega ni mogla uničiti niti koronakriza, kriza kakršne še ni bilo v zgodovini Evropske
unije. Je pa ta koronakriza vplivala na povpraševanje
po energiji, za katerega se je pred tem predvidevalo, da
bo še zraslo, cene energije so padle — prvič smo celo doživeli negativne cene nafte, številne energetske naložbe pa so se odložile ali odpovedale. Mednarodna agencija za energijo tako napoveduje, da bodo letos svetovne energetske naložbe upadle za 20 odstotkov oziroma skoraj 400 milijard ameriških dolarjev v primerjavi
z lanskim letom.
Kot odziv na krizo je Evropska komisija pripravila
1850 milijard evrov vreden sveženj za okrevanje gospodarstva, v ospredju katerega naj bi bila zeleni in digitalni prehod. Evropska komisarka za energijo Kadri
Simson ob tem poudarja, da Evropska unija ne namerava prelagati svojih ambicioznih okoljskih ciljev. Ti
naj bi bili tako še vedno v središču načrta Evropske
komisije za okrevanje, kar je po besedah Simsonove tudi jasen signal za zasebne investicije, ki jih bo potrebovala Evropa, če bo želela doseči cilj podnebne nevtralnosti.
»To je trenutek, ko bi lahko EU države vzhodne Evrope prisilila, da premog zamenjajo za obnovljive vire.
Da začnejo izvajati energetsko tranzicijo,« meni solastnik nizozemske svetovalne družbe Verocy Cyril
Widdershoven, a opozarja, da čeprav je vsekakor možno, da se bodo naložbe v obnovljive vire povečale, se

bodo morale evropske države same odločiti, kam bo šlo
teh 1850 milijard evrov. Šef poljske energetske družbe
PGE — na Poljskem okoli 75 odstotkov električne energije proizvedejo iz premoga — tako na primer poudarja, da finančni viri in čas, ki je potreben za energetski
prehod, daleč presegajo, kar državi danes ponuja Evropska komisija.
V Sloveniji se medtem pri okrevanju oklepamo večjih projektov. Kot pravi ekonomist Mojmir Mrak, bo
načrt EU za okrevanje ključen vir investicij v Sloveniji v prihodnjih letih, hkrati pa meni, da je ta kriza morda priložnost, da Slovenija končno skuša pripraviti neko strategijo države. Poudarja tudi, da je pričujočo krizo treba povezati z zelenim prehodom v brezogljično
družbo. Ali bomo to dosegli, bomo še videli. Je pa jasno,
da bodo med projekti, ki bodo imeli v prvi fazi prednost pri izvedbi, veliki projekti, kot sta daljnovod Cirkovce—Pince in hidroelektrarne Mokrice ter na malo
daljši rok tudi hidroelektrarne na srednji Savi. V primeru hidroelektrarn namreč lahko 90 odstotkov opreme, storitev in dobav zagotovijo domača podjetja, kar
je lahko zagotovo dobra spodbuda pri okrevanju.
A kljub trenutni negotovosti bodo prihodnost v
energetiki še vedno narekovali odjemalci. Tega se zaveda naš regulator, Agencija za energijo, ki nadaljuje javno posvetovanje o vzpostavitvi trga s prožnostjo
aktivnega odjema v Sloveniji. Eden od slovenskih oz.
regionalnih dobaviteljev je celo napovedal, da želi
ustvariti zeleno energetsko multinacionalko s sedežem v Sloveniji. In jasno je tudi, da bodo spremembe,
ki jih je prinesla razglašena epidemija koronavirusa,
globoko zarezale v naše navade in obnašanje.
Upajmo torej, da se bo nebo nad Slovenijo in Evropo končno razjasnilo in da bomo res odkorakali z
odločnim korakom v bolj trajnostno in zeleno prihodnost.
●
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Novice o trgovanju z energijo na Energetiki.NET

Montel ustanovil Montel TV: Nordijske cene
elektrike bodo še nekaj časa zelo nizke
Nordijske veleprodajne cene električne energije bodo predvidoma še nekaj let zelo nizke, torej bo vračanje na okoli 40
EUR/MWh, kolikor so dosegale leta 2019, trajalo kar nekaj časa, je v prvi epizodi Vpogledov v energetiko na novoustanovljenem Montel TV dejal Marius Holm Rennesund iz svetovalnega podjetja Thema Consulting Group. Montel se je s tem podal tudi na pot spletnega predvajanja video vsebin – ki bodo
združevale vpoglede v energetiko iz vse Evrope. Skupina Montelovih strokovnjakov in ključnih tržnih udeležencev bo tako iz
Montelovega novega televizijskega studia v Oslu udeležence na
trgu informirala o trenutnem dogajanju.

Wood Mackenzie: Hranilniki energije bodo do
prihodnjega desetletja prehiteli plinske bloke
kot ključna sredstva za zagotavljanje prožnosti
Hranilniki energije naj bi do prihodnjega desetletja po zaslugi
naglo padajočih stroškov te tehnologije in prevlade nestalnih
obnovljivih virov energije (OVE), tj. sončne in vetrne energije,
postali glavno sredstvo za zagotavljanje prožnosti, je pokazala nova analiza družbe Wood Mackenzie. V slednji tako ocenjujejo, da bodo hranilniki energije po stroških presegli plinske
elektrarne na vseh njihovih ciljnih trgih, kar bo močno poslabšalo obete za kakršnekoli nove bloke za proizvajanje konične
energije. Po napovedih te družbe naj bi zmogljivost shranjevanja energije v Evropi v vseh segmentih z današnjih 3 GW (brez
upoštevanja črpalnih hidroelektrarn) do leta 2030 narasla za 26
GW, do leta 2040 pa na 89 GW.

Zmogljivosti elektroenergetskih povezav med
Madžarsko in Srbijo se bodo podvojile; MVM in
EPS v skupne projekte
V okviru sodelovanja pri vzpostavljanju regionalne borze z
električno energijo se bodo zmogljivosti elektroenergetskih
povezav med Madžarsko in Srbijo podvojile, kar pomeni, da se
bo izmenjava električne energije med državama povečala za 100
odstotkov, je v začetku junija po srečanju s srbskim ministrom
za rudarstvo in energetiko Aleksandrom Antićem napovedal
madžarski minister za zunanje zadeve in trgovino Péter Szijjártó. »Presežek električne energije, proizveden v novih blokih
jedrske elektrarne Paks, bi lahko namenili Srbiji, Madžarska pa
lahko računa tudi na zmogljivosti srbskih hidroelektrarn,« je pojasnil Szijjártó. Med srečanjem so bili podpisani tudi memorandumi o soglasju med madžarskim energetskim podjetjem
MVM Magyar in srbskim državnim elektroenergetskim podjetjem Elektroprivreda Srbije (EPS) in srbsko plinsko družbo
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Srbijagas. »Načrtujemo in skupaj bomo obravnavali projekte v
tretjih državah. Obstaja resnična možnost, da EPS in MVM sodelujeta pri projektih v regiji. To bo tudi ena od prednostnih
nalog. Veliko pričakujemo tudi od sodelovanja med MVM in
Srbijagasom,« je poudaril Antić.

Elektro Maribor do 31 milijonov evrov posojila
EIB za povečanje zanesljivosti distribucijskega
omrežja
Evropska investicijska banka (EIB) je Elektru Maribor odobrila posojilo v višini 31 milijonov evrov, ki bo namenjeno
vzdrževanju oziroma izboljšanju zanesljivosti in standardom kakovosti oskrbe z električno energijo. Posojilo EIB je del 81,2 milijona evrov velike investicije Elektra Maribor v obnovo in razvoj distribucijskega elektroenergetskega omrežja, da bi čim bolj
zmanjšali izpade električne energije in škodo na premoženju in
okolju, ki je povezana z izpadi.

CEE Bankwatch: Srbija in BiH pri razogljičenju
zaostajata za preostalim Balkanom
Še pred dvema letoma so imeli v vseh državah Zahodnega
Balkana, razen v Albaniji, na mizi projekte novih elektrarn na
premog. Zdaj pa se Črna gora, Severna Makedonija in Albanija očitno usmerjajo v obnovljive vire energije in delajo na diverzifikaciji proizvodnje električne energije, ki ne temelji več na
hidroelektrarnah. Tudi Kosovo, čeprav skoraj popolnoma odvisno od premoga, ima edinstveno priložnost za spremembe,
zdaj ko je projekt termoelektrarne Kosova e Re propadel. Tako
se le še Bosna in Hercegovina (BiH) in Srbija »oklepata premoga, s tem pa ohranjata onesnaževanje zraka in spodbujata
podnebno krizo«, je opozorila nevladna organizacija CEE Bankwatch Network, ki opozarja na dve hitrosti energetske tranzicije na Zahodnem Balkanu.

Britanski Piclo naznanil svoj prvi
mednarodni preizkus prožnosti, ki bo
izveden v Sloveniji
Londonsko zagonsko podjetje Piclo je naznanilo svoj prvi
mednarodni projekt, v okviru katerega bo skupaj s slovenskim
konzorcijem za pospešitev zelene transformacije, ki ga sestavljajo ELES, Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana
in GEN-I, izvedlo preizkus povečane prožnosti in tako dobilo
vpogled v morebitne spremembe elektroenergetskega sistema,
ki so potrebne za lažje razogljičenje. Omenjeni preizkus prožnosti
ima tri projektne cilje, ob čemer se prvi nanaša na pripravo samega preizkusa, ki bo nudil vpogled v prepoznavnost, koordinacijo in razvoj, tako z vidika prenosnih kot distribucijskih ope-
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raterjev, ki uporabljajo platformo za prožnost. Drugi cilj se medtem osredotoča na ugotavljanje, kako ponudnike prožnosti
spodbuditi k udeležbi in tako zagotoviti likviden trg, tretji pa na
to, kako te nauke razviti in deliti ter kako oblikovati nadaljnje najboljše prakse tako v Sloveniji kot v Združenem kraljestvu. Do
omenjenega projekta je prišlo kot posledica aktivnosti Agencije za energijo na področju vzpostavljanja trga s prožnostjo
aktivnega odjema v Sloveniji.

Na območju Elektra Celje bodo testirali orodja
za obdelavo masovne količine podatkov
Elektro Celje poleg še enega slovenskega partnerja – Instituta »Jožef Stefan« (IJS) – sodeluje v evropskem projektu
BD4OPEM, v okviru katerega se bodo ukvarjali »z razvojem in
preizkušanjem analitičnih orodij na osnovi umetne inteligence
za obdelavo masovne količine podatkov, ki so na voljo distribucijskim operaterjem električne energije, za namen izboljšanja spremljanja, delovanja, vzdrževanja in načrtovanja distribucijskih omrežij in s tem doprinesli dobrobit vsem deležnikom
v tržni verigi z električno energijo«, so sporočili iz celjske elektrodistribucije. Rešitve oziroma orodja razvita v sklopu projekta
BD4OPEM bodo preizkušena v realnih pogojih na petih pilotnih
lokacijah, in sicer v Sloveniji (na območju Elektra Celje), Španiji, Turčiji, Belgiji in na Danskem.

Skupina GEN-I želi v Sloveniji ustvariti zeleno
energetsko multinacionalko
Skupina GEN-I je lani ustvarila 2,2 milijarde evrov prihodkov
od prodaje, kar je 6,5 odstotka manj kot leta 2018. Njen čisti
dobiček je medtem lani prvič v zgodovini presegel 15 milijonov
evrov. Z odličnim poslovanjem pa v Skupini nadaljujejo tudi v
letu 2020, pravijo v GEN-I, kjer napovedujejo, da želijo ustvariti zeleno energetsko multinacionalko s sedežem v Sloveniji.
»Postali bomo vodilni ponudnik inovativnih produktov in storitev na evropskem energetskem trgu. Odjemalcem bomo zagotavljali storitve, ki jim bodo omogočale zeleno preobrazbo.
Priložnosti bomo iskali na področjih nove rabe električne energije, upravljanja moči, upravljanja baterij, razvoja in ponudbe
novih storitev, brezogljične mobilnosti, sinergij z drugimi produkti in storitvami, novih trgov …,« napoveduje predsednik
uprave GEN-I dr. Robert Golob.

Z zelenimi plini bi bilo razogljičenje cenejše za
130 milijard evrov na leto
»Z modelom, na osnovi katerega v DNV GL pripravljamo napovedi energetske tranzicije, smo razvili dva scenarija temeljitega razogljičenja evropskega energetskega sistema do leta

2050 v skladu z zavezami pariškega sporazuma. Gre za scenarija Eurogas 2019 in 1.5 Tech (DNV GL). Prvi podpira proces razogljičenja z obsežnejšo rabo razogljičenih plinov, drugi
pa je bolj usmerjen v elektrifikacijo porabe energije. Ugotovili
smo, da omogoča scenarij Eurogas razogljičenje po veliko nižji ceni, razlika v stroških za obdobje med letoma 2018 in 2050
je namreč ocenjena na 130 milijard evrov na leto,« je na spletnem seminarju v organizaciji združenja Eurogas dejal Warner
ten Kate, višji svetovalec za trge in transakcije v skupini DNV
GL, mednarodni družbi za zagotavljanje kakovosti in obvladovanje tveganj.

Testno injiciranje zelenega vodika v
slovenski prenosni plinovodni sistem
morda že 2023
V skladu z enim od ciljev v slovenskem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN), da bi v letu 2030
imeli v plinovodnem omrežju 10-odstotni delež vodika ali metana obnovljivega izvora, je slovenski operater prenosnega sistema zemeljskega plina, družba Plinovodi, v najnovejši desetletni načrt razvoja omrežja za obdobje 2021–2030 vključil
pilotni testni projekt pretvorbe električne energije v plin (P2G).
Projekt je sestavljen iz teh faz: pretvorba in injiciranje zelenega vodika v prenosni sistem (predviden začetek obratovanja
te faze je leto 2023); sintetični metan z zunanjim virom obnovljivega CO2 in injiciranje v prenosni sistem in sintezni plin
kot vir obnovljivega CO2. Za drugi dve fazi še ni predvidenega datuma začetka obratovanja. Ob tem v Plinovodih poudarjajo, da je za nadaljnji razvoj na tem področju »zelo pomembna
tudi ustrezna zakonodajna in regulatorna podpora navedenim
usmeritvam«.

Povpraševanje po elektriki bo letos v Evropi
manjše za 170 do celo 300 TWh
Počasno okrevanje (v obliki črke L) bo v primerjavi z okrevanjem v obliki črke V v tretjem četrtletju 2021 ceno emisijskih
kuponov znižalo na približno 10 EUR/t, znižalo cene električne
energije in vplivalo tudi na donosnost elektrarn, saj bo proizvodnja električne energije iz premoga in lignita ponovno dobičkonosnejša, je v spletnem seminarju ETCSEE na temo evropskih cen energije v času koronavirusa povedala Vija Pakalkaite, analitičarka za trge z električno in ogljikom v EU pri
ICIS-u. Slednji sicer predvideva, da se bo letos v primeru okrevanja v obliki črke V skupno povpraševanje po električni energiji v celotni Evropi zmanjšalo za okoli 170 TWh, v primeru
okrevanja v obliki črke L pa bo manjše za skoraj 300 TWh. V
tem primeru je prav tako predvideno, da bo vpliv na povpraševanje čutiti vse do leta 2030.
n
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AKTUALNO V DOMAČI ENERGETIKI

Elektrooperaterji: Znižanje stopnje
donosnosti bo negativno vplivalo na
poslovanje in investicije

Ilustracija: Roman Peklaj

Valerija Hozjan

V javni obravnavi sta na spremembo stopnje donosnosti podala
pripombe GIZ distribucije električne energije (GIZ EE) in Institut
Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost (IJS CEU), ki se z
znižano stopnjo donosnosti ne strinjata in zahtevata, da je stopnja
donosa v letu 2020 5,26 % ali več. IJS CEU je svojo zahtevo
utemeljil z zahtevami iz nacionalnega energetskega in podnebnega
načrta (NEPN). GIZ EE pa navaja, da bo ta poseg v upravičene
stroške bistveno poslabšal pogoje za izvajanje dejavnosti oskrbe z
električno energijo, s tem pa vplival tudi na kakovost in zanesljivost
oskrbe odjemalcev, tako gospodinjskih in industrijskih, kot tudi
ostalih poslovnih odjemalcev ter odjemalcev v družbenih sistemih.
Navaja še, da se bodo zaradi znižanja donosnosti zniževala
investicijska vlaganja, so navedli v Agenciji za energijo v
obrazložitvi k sprejetemu aktu.

Znižanje stopnje donosnosti dejavnosti prenosnega in
distribucijskega elektrooperaterja na največ 4,13 %
pomeni precejšnje spremembe v poslovanju
elektrodistribucijskih podjetij, ki se bodo negativno
odražale ne samo v letu 2020, temveč tudi v prihodnje,
zlasti na obseg investicijskih vlaganj, izpostavljajo v Elektru
Maribor. Tudi v ljubljanski elektrodistribuciji so ukrep
označili kot neugoden, saj pomeni znaten izpad prihodkov.
Da bo ukrep oklestil prihodke in vplival na poslovanje, so
za Energetiko.NET izpostavili tudi v preostalih treh
elektrodistribucijah. Svet Agencije za energijo je sicer
zadnji petek v maju na redni seji sprejel akt o spremembah
in dopolnitvah akta o metodologiji za določitev
regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje
omrežnine za elektrooperaterje. V regulatorju so ob tem
poudarili, da znižana donosnost ne more biti razlog za
zniževanje naložb.
6
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»Agencija za energijo je v obrazložitvi k predlogu spremembe priznane stopnje donosnosti prenosnega in distribucijskega omrežja
navedla tudi razloge, ki se nanašajo predvsem na finančno zahteven
položaj, v katerem so se znašli odjemalci električne energije zaradi
epidemije COVID-19. S tem ukrepom želi agencija breme posledic
epidemije porazdeliti med različne deležnike na energetskem trgu.
Prav tako je tudi že iz predhodnega ukrepa znižanja obračunske
moči za gospodinjstva in manjše poslovne odjemalce izpadel del prihodkov operaterjem na elektroenergetskem področju. Za družbo
Elektro Ljubljana pomeni ta ukrep izpad v ocenjeni višini 4,5 milijona evrov prihodkov,« so predlog agencije o spremembi stopnje donosnosti dejavnosti prenosnega in distribucijskega elektrooperaterja, ki bi glede na predlog za leto 2020 znašala največ 4,13 %, še
pred njegovim sprejetjem komentirali v družbi Elektro Ljubljana.
Kot poudarjajo v ljubljanski elektrodistribuciji, bo morala družba
posledično zaradi znižanja sredstev znova opredeliti svoje investicijske načrte in poslovanje prilagoditi novim razmeram. »Ukrep, ki
ga sicer razumemo, za našo družbo seveda ni ugoden,« poudarjajo.
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Potrebe trga na področju investicij za zagotavljanje varne in zanesljive dobave električne energije, predvsem pa tudi s stališča razvoja omrežja, ki bo sposobno poleg zanesljive oskrbe pokriti tudi vse
nove razpršene vire električne energije, so že danes višje od razpoložljivih virov, tako s stališča notranjega donosa kot zunanjih virov
financiranja, pojasnjujejo. »Prav tako se glede na zaveze iz Pariškega sporazuma in napovedi vlade o ukrepih za zagotovitev nizkoogljične družbe te potrebe še povečujejo.«
»V aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (omrežninski akt) je določena priznana stopnja donosnosti na sredstva v višini 5,26 %. Znižanje na 4,13 % bo pomembno vplivalo na poslovanje družb za distribucijo električne energije, torej tudi na družbo
Elektro Maribor,« so za Energetiko.NET še pred sprejetjem akta povedali v mariborski elektrodistribuciji. Kot pojasnjujejo, se bo znižanje stopnje donosnosti za 1,13 odstotne točke odražalo predvsem
v nižjih reguliranih prihodkih in posledično nižjem čistem poslovnem izidu v letu 2020. To bo po njihovih navedbah »vplivalo na
likvidnost družbe in zagotavljanje virov za financiranje nujnih investicijskih vlaganj«. Da bodo kljub spremembam lahko zagotovili čim višjo stopnjo realizacije začrtanih poslovnih ciljev, pripravljajo
v družbi ukrepe, ki bi zmanjšali negativne učinke spremenjene
stopnje donosnosti. »Strategija odziva temelji na prestrukturiranju
načrta investicijskih vlaganj, povečevanju drugih prihodkov, obvladovanju stroškov in povečevanju učinkovitosti poslovanja.«
Po njihovih ocenah bo ukinitev zaračunavanja obračunske moči
pomenila 8,5 milijona evrov manj zbrane omrežnine za distribucijsko omrežje v predvidenih treh mesecih izvajanja ukrepa. »Po
drugi strani pa ocenjujemo, da znižanje stopnje donosnosti pomeni 15 milijonov evrov nižje prihodke elektrodistribucijskih podjetij.
Poenostavljeno rečeno, uporabniki bodo plačali 8,5 milijona manj
omrežnine za distribucijo, distribucijska podjetja pa bodo dobila 15
milijonov evrov manj. Ta brez dvoma precejšnja razlika v predlogu
spremembe omrežninskega akta ni pojasnjena.« Kot poudarjajo,
pomeni znižanje stopnje reguliranega donosa precejšnje spremembe v poslovanju elektrodistribucijskih podjetij, ki se bodo ne-

gativno odražale ne samo v letu 2020, temveč tudi v prihodnje, zlasti na obseg investicijskih vlaganj. »Investicije v elektroenergetska
omrežja so pomembne zaradi multiplikativnih učinkov. Večina
držav v ospredje izhodnih postepidemijskih strategij postavlja prav
spodbujanje investicij v elektroenergetiko, izpostavljajo. »Vlaganja v elektrodistribucijska omrežja zagotavljajo ustrezno kakovost
življenja prebivalstva, omogočajo in spodbujajo gospodarski razvoj,
hkrati pa prispevajo k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.
Zato menimo, da bi bilo potrebno, da bi to upošteval tudi omrežninski akt.«
»Znižanje donosa bo pomenilo zmanjšanje prihodkov za cca. 5 %
in zmanjšanje dobička pred davki za cca. 25 %. Ta sprememba bo bistveno vplivala na poslovanje, ki ga bo treba ustrezno prilagoditi,«
poudarjajo v Elektru Gorenjska. V Elektru Celje pa ocenjujejo, da bo
v letu 2020 predviden izpad prihodkov iz naslova znižanja donosnosti na sredstva znašal 2,81 milijona evrov. V Elektru Primorska so
medtem za Energetiko.NET navedli, da bo znižanje donosa neposredno vplivalo na nižji poslovni izid družbe v višini približno dva
milijona evrov.

Agencija za energijo: Znižana donosnost ne more biti razlog
za zniževanje naložb
Spomnimo, da so v Agenciji za energijo ob objavi predloga znižanja stopnje donosnosti pojasnili, da je znižanje stopnje donosnosti pri elektrooperaterjih nujno tudi zaradi že sprejetega ukrepa
znižanja omrežnine v obdobju od 15. marca do 31. maja 2020, ki za
operaterje pomeni izpad prihodka. »Vsako znižanje upravičenih
stroškov operaterjev namreč prispeva k blaženju posledic epidemije in oživitvi gospodarske dejavnosti v nadaljevanju, saj pomeni
nižje stroške za odjemalce, industrijske in gospodinjske, med njimi
so tudi zelo ranljive skupine.«
V obrazložitvi k sprejetemu aktu je Agencija za energijo pojasnila, da je državni zbor »s ciljem, da se prepreči, da bi izpad prihodka elektrooperaterjev v prihodnosti pokrivali odjemalci, v ZIUZEOP določil, da mora agencija poseči v svoj splošni akt in za leto
2020 znižati stopnjo donosnost, ki je lahko največ 4,13 %. Agencija
je tako dobila eksplicitno navodilo in določila donosnost na zgornji
meji, kot je določil zakon«.
V Agenciji za energijo so ob tem poudarili, da se kljub spremembi pogoji za izvajanje dejavnosti distribucijskega operaterja ne bodo poslabšali, prav tako ne more biti znižana donosnost razlog za
zniževanje investicij (naložb). »Distribucijskemu operaterju bodo še
vedno priznani vsi upravičeni stroški, prav tako agencija ni spreminjala vrednosti naložb iz naložbenega načrta distribucijskega
operaterja, znižala se je samo stopnja donosnosti. Glede na to, da so
v preteklosti distribucijska podjetja in distribucijski operater poslovali s stroški, ki niso priznani z regulacijo oz. poslujejo stroškovno neučinkovito, lahko s stroškovno učinkovitim poslovanjem
dosežejo višjo stopnjo donosnosti, kot je 4,13 %.«
n
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Minister Jernej Vrtovec:
Slovenija bo država z jedrsko opcijo
Besedilo in foto: Valerija Hozjan
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Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec

Direktor NEK Stane Rožman

Ilustracija: Roman Peklaj

»Slovenija je in bo država z jedrsko opcijo,« je ob robu
majskega delovnega obiska v družbi GEN energija in
Nuklearni elektrarni Krško (NEK) dejal minister za
infrastrukturo Jernej Vrtovec. Z direktorjem GEN energije
Martinom Novšakom in predsednikom uprave NEK
Stanetom Rožmanom je spregovoril predvsem o aktualnih
razmerah in aktivnostih obeh družb. Minister se je obenem
zavzel za čim hitrejši začetek izgradnje skladišča za nizkoin srednjeradioaktivne odpadke (NSRAO) v Vrbini, kar je
predpogoj za nadaljevanje jedrske opcije v Sloveniji.
Minister Jernej Vrtovec je po obisku poudaril, da je temeljno vodilo ministrstva pri razmišljanju o ohranjanju jedrske opcije v Sloveniji odlično in varno obratovanje in delovanje jedrskih objektov
v Sloveniji ter priprava usmeritev za odločitve o prihodnji rabi jedrske energije. »V prihodnosti bomo morali narediti vse potrebne
ekonomske in druge strokovne analize ter aktivnosti. Šele na podlagi vseh ocen bo mogoče najpozneje do leta 2027 sprejeti dokončno
odločitev glede izgradnje nove jedrske elektrarne.« Dodaja, da pri
tovrstnih odločitvah ne smemo hiteti.
Vrtovec je ob tem spomnil še na nekatere druge projekte, ki so
že pripravljeni za izvedbo in imajo zagotovljena finančna sredstva, vendar se izgradnja zaradi raznovrstnih zapletov ni pričela.
Tovrsten ‘ready to go’ projekt je po njegovih besedah izgradnja
odlagališča za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke v Vrbini, ki
se zaradi dolgotrajnega postopka pri pridobivanju okoljevarstvenega soglasja ter postopka čezmejne presoje vplivov na okolje še ni začel. Odlagališče jedrskih odpadkov je po njegovih besedah tudi predpogoj za odločitev za nadaljevanje jedrske opcije
v Sloveniji. Minister se je zavzel za čim hitrejši začetek izgradnje.
Direktor GEN energije Martin Novšak je ob tem dejal, da so v razpravi z ministrom naredili korak naprej v smeri boljše koordinacije in dela za uspešno izvedbo prihodnjih projektov. Predsednik
uprave NEK Stane Rožman pa pravi, da »moramo pravočasno zagotoviti predpogoje za dolgoročno obratovanje jedrske elektrarne Krško«.

Direktor GEN energije Martin Novšak

Med prvimi tovrstnimi predpogoji je po njegovih besedah organizacijska revitalizacija in zagon izgradnje odlagališča za nizko- in
srednjeradioaktivne odpadke (NSRAO). Za hitrejši zagon projekta
je sicer po njegovih besedah načrtovana ustanovitev koordinacijske
skupine, ki bo vodila aktivnosti za pričetek izgradnje. »Od tega
projekta je odvisna dolgoročnost jedrske elektrarne Krško.« V pogovoru z ministrom so se dotaknili tudi projekta izgradnje suhega
skladišča za jedrsko gorivo, ki je v fazi pridobivanja gradbenega
dovoljenja za zgradbo, je še povedal Rožman.
»Verjamem, da bo Agencija RS za okolje (ARSO) sprejela modro
odločitev,« pa je na novinarsko vprašanje o odločitvi agencije o tem,
ali je presoja vplivov na okolje glede 20-letnega podaljšanja krške
nuklearke potrebna ali ne, odgovoril Vrtovec. »Želimo si, da sprejme ARSO odločitev o tem čim prej, predvsem zaradi dolgotrajnih
postopkov.« Kot je povedal Vrtovec za Energetiko.NET, imajo na ministrstvu pripravljene rezervne scenarije, če bi se ARSO odločil, da
je okoljska presoja potrebna.
Na vprašanje Energetike.NET, ali bodo drugi jedrski blok uvrstili
na seznam prednostnih projektov, ki je v pripravi, minister odgovarja, da sam podpira jedrsko energijo in ne vidi nobene težave, da
JEK 2 ne bi uvrstili na seznam. »Ta trenutek imamo za okrog 660
milijonov evrov projektov, ki imajo že zagotovljene finančne vire,
vendar jih zaradi dolgotrajnih postopkov ni mogoče zagnati.«
Država mora biti po njegovih besedah učinkovita, »zato ne smemo dopustiti, da se nekateri projekti nerazumno dolgo vlečejo. Prav
zaradi tega bomo morali s spremembo zakonodaje pospešiti postopke umeščanja v prostor vseh infrastrukturnih projektov«.
Spomnimo, da je vlada ta teden potrdila predlog interventnega
zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon
gospodarstva po epidemiji COVID-19, katerega namen je zagotoviti učinkovit zagon, predvsem pa hitro spodbujanje investicijskega
cikla države, občin in zasebnega sektorja ob koncu epidemije in
preprečiti še hujšo gospodarsko škodo. Seznam prednostnih projektov se že pripravlja, med tistimi, ki jih je mogoče začeti izvajati
kmalu, pa sta med drugim daljnovod Cirkovce-Pince in hidroelektrarne Mokrice.
n
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Z energetskimi projekti do
zagona gospodarstva
Valerija Hozjan
Državni zbor (DZ) je konec maja s 53 glasovi za
in 14 proti sprejel interventni zakon za odpravo
ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon
gospodarstva po epidemiji novega koronavirusa,
na podlagi katerega bo določen seznam
investicij na področju prometa, energetike,
gospodarske in razvojne infrastrukture in okolja,
ki bodo imele prednostno obravnavo pri
pristojnih organih. Predvidoma bo šlo za
skupno približno 500 milijonov evrov investicij.
Okoljski minister mag. Andrej Vizjak je ob
prevzemu ministrskega stolčka s poenostavitvijo
postopkov med drugim napovedal zagon
projekta na srednji Savi, t.j. hidroelektrarn od
ljubljanske Ježice do Suhadola pri Zidanem
mostu. Med projekti na področju energetike, ki
so predvideni za začetek izvajanja do konca
leta, spadajo tudi energetski projekti, kot je
daljnovod Cirkovce-Pince in HE Mokrice, »za
katero ocenjujemo, da jo je tudi možno začeti
graditi že letos,« pravi Vizjak.
Predlog interventnega zakona za izvedbo pomembnih investicij za zagon gospodarstva, veljaven do
31. decembra 2021, predvideva tudi ustanovitev koordinacijske skupine, ki jo imenuje minister, pristojen za
okolje. Slednja bo odgovorna za pospešeno in koordinirano izvedbo pomembnih investicij s skrajšanjem
rokov in zagotavljanjem prednostne obravnave v primeru pravnih sporov zoper upravne akte, povezane z
izvedbo pomembnih investicij, pri čemer bo omenjena skupina investicije obravnavala po treh prioritetnih listah, in sicer glede na stopnjo pripravljenosti in
zagotovitev virov financiranja. Prioritetno se bo na
podlagi zakona najprej spodbujalo pospešitev investicij, ki imajo zagotovljena finančna sredstva in je
mogoče zanje pridobiti gradbeno dovoljenje do konca
leta 2020, na drugi listi bodo investicije, ki imajo zagotovljena finančna sredstva in je mogoče zanje pridobiti gradbeno dovoljenje do konca leta 2021, pri
čemer bodo morali biti projekti na teh dveh listah
vredni vsaj pet milijonov evrov. Investicije tretje prioritetne liste, ki morajo biti umeščene v strateške dokumente posameznih ministrstev, pa zahtevajo pripravo državnih prostorskih načrtov (DPN) in katerih
načrtovana predračunska vrednost je vsaj 25 milijonov evrov. Obenem vlada za investicije, začete do 30. junija 2021, uvaja omilitev pogojev za dodelitev spodbud
glede novih delovnih mest, vzpostavlja pa tudi mehanizem za preglednost tujih naložb.
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»Dandanes je nemogoče umestiti hidroelektrarno
(HE) v prostor, ne da bi sprožili postopek prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave.
To je posledica tega, da imamo v Sloveniji kar 27-odstotni delež Nature 2000 - največ med državami članicami Evropske unije (EU). Z vso odgovornostjo trdim,
da je bil delež Nature 2000 v Sloveniji razglašen na pamet, brez ustreznih podlag,« je v pogovoru na nacionalnem radiu izpostavil minister Vizjak. Postopek prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja
narave v Sloveniji do zdaj še ni bil sprožen, pridaja;
prve na tovrstni preizkušnji bodo po njegovih navedbah najverjetneje HE Mokrice. Vizjak je nedavno poudaril, da bo okoljsko ministrstvo »naredilo vse, da bo
gradbeno dovoljenje za HE Mokrice izdano v letošnjem letu«.
»Izkoriščanje hidropotenciala za potrebe proizvodnje električne energije bi moralo biti vedno del večnamenskih projektov, ki vključujejo še bistvene vodarske
in kmetijske ureditve. Voda, hrana in energija so bistvene komponente, ki bi jih morala Slovenija zagotavljati na svojem ozemlju, in večnamenski projekti, kot
je spodnja Sava, omogočajo ravno to. Zato menim, da
je treba vsekakor zaključiti projekt ureditve kompletne reke Save,« je za Energetiko.NET povedal direktor
družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS) Bogdan Barbič. Dodaja, da je izdaja gradbenega dovoljenja
za HE Mokrice odvisna od hitrosti upravnega postopka. »S sprejemom interventnega zakona smo optimistični, da bi to lahko bilo že v tem letu, kar pomeni močan finančni vložek v slovensko gospodarstvo konec
letošnjega leta, ko bodo finančne posledice krize po
naši oceni največje. Brez takega zakona bi se postopki
vlekli še vsaj leto ali dve, do takrat pa bi gospodarska
kriza lahko že krepko načela ključne dobavitelje in
izvajalce.«
Spomnimo še, da je državni zbor (DZ) na izredni seji
konec aprila z 79 glasovi za in nobenim proti potrdil tudi novelo zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje
energetskega potenciala spodnje Save.

Koncesijska pogodba pogoj za pridobitev
gradbenega dovoljenja za HE na srednji Savi
Med dolgoročnejšimi projekti, ki sodijo v tretjo prioritetno listo, pa so HE na srednji Savi. Omenjen projekt je po Vizjakovih navedbah razdeljen na dva dela spodnji zasavski del in zgornji ljubljansko-litijski del,
pri čemer se dela razlikujeta po stopnji pripravljenosti,
kot tudi okoljski in naravovarstveni sprejemljivosti. Medtem ko je za spodnji zasavski del že sprožen

Ilustracija: Roman Peklaj
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postopek za pripravo državnega prostorskega načrta
(DPN) za tri hidroelektrarne (HE Suhadol, HE Trbovlje,
HE Renke) in so naravovarstveni problemi obvladljivi
ter možne hitre rešitve, je ljubljansko-litijski del bistveno bolj zahteven tudi zaradi omejitev Nature 2000,
kar zahteva bistveno višje finančne naložbe v infrastrukturne ureditve. »To je bil tudi razlog, zakaj projekt še ni bil zagnan, kajti nosilec koncesijske dejavnosti, Holding Slovenske elektrarne (HSE), brez ustreznih
varoval ni želel prevzeti obveznosti za izgradnjo obeh
delov.«
Koncesijska pogodba, ki predvideva izrabo celotnega vodnega potenciala reke Save od Ježice do Suhadola za izgradnjo večnamenskih energetskih, vodnih in
infrastrukturnih objektov za rabo voda, je po Vizjakovih besedah v medresorskem usklajevanju in jo bodo
na vladi po vsej verjetnosti obravnavali že poleti. Koncesijska pogodba je tudi predpogoj za nadaljevanje
postopkov umeščanja v prostor, kot tudi pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo hidroelektrarn (HE) na srednji Savi, so za Energetiko.NET povedali v HSE. Po njihovih ocenah bi lahko prve elektrarne začeli graditi najhitreje po dobrih treh letih od
podpisa koncesijske pogodbe. Število hidroelektrarn
na srednji Savi je odvisno od investitorja in se bo dokončno določilo v postopkih umeščanja v prostor, dodajajo na MOP. Iz odločbe o določitvi koncesionarja je
sicer razvidno, da so možne lokacije hidroelektrarn na
Ježici, v Šentjakobu, Zalogu, Jevnici, Kresnicah in Ponovičah (ljubljanski in litijski odsek) ter v Renkah,
Trbovljah in Suhadolu (zasavski odsek).
Poleg koncesijske pogodbe je za tako obširen projekt
ključen tudi sporazum z lokalnimi skupnostmi, izpostavlja Vizjak. »Moji predhodniki v koncesijsko pogodbo niso želeli dajati določb, po katerih lokalne
skupnosti soglašajo z infrastrukturnimi ureditvami v
njihovi občini. Toda brez soglasja lokalne skupnosti ni
mogoče posegati v prostor.«
Koncesijska pogodba predvideva tako tudi sklenitev
posebnega sporazuma z lokalnimi skupnostmi, s katerimi bi se dogovorili za usklajeno izvedbo nekaterih
spremljajočih infrastrukturnih ureditev na območju
gradnje elektrarn, ki so širšega pomena in zahtevajo
sodelovanje več strani. Vizjak pri tem dodaja, da so
glede na odzive v pogovorih lokalne skupnosti pripravljene sprejeti izziv investicije. »Smo blizu dogovora,« je prepričan.
Sicer pa je investicija za prve tri hidroelektrarne (HE
Suhadol, HE Trbovlje, HE Renke) ocenjena na 350 do
400 milijonov evrov, od tega bo energetski del pobral
300 milijonov evrov, preostalo bo odpadlo na infrastrukturni del.
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Stritih: Zanesljivost oskrbe z energijo lahko
dosežemo tudi brez velikih elektrarn
O nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu
(NEPN) minister Vizjak pravi, da je škoda papirja, na
katerem je bil dokument napisan, pri čemer je šlo po
njegovih navedbah za administrativne in procesne razloge, zakaj konkretni projekti niso bili vključeni.
Jernej Stritih, direktor svetovalnega podjetja s področja varstva okolja, nekdanji predsednik Umanotere in nekdanji direktor vladne službe za podnebne
spremembe, ki je sodeloval pri presoji vplivov na okolje pri NEPN, izpostavlja, da je okoljski in ekonomski
izplen omenjenih hidroelektrarn vprašljiv, saj je okoljska presoja k NEPN pokazala, da te elektrarne niso
potrebne za doseganje okoljskih ciljev. Po njegovih
besedah bi večji učinek dosegli na področju zmanjševanja rabe fosilnih goriv v prometu, javnega prevoza
vključno z železniškim prometom in izrabe sončne
energije.
»Zaradi Nature 2000 ti projekti brez uveljavljanja
prevlade javnega interesa nad naravo niso sprejemljivi. Upravno sodišče je na primeru HE Mokrice razveljavilo okoljevarstveno dovoljenje. V času, ko govorimo
o hitrem in zelenem okrevanju je nesmiselno govoriti o zelo dragih in postopkovno zelo zapletenih projektih, « poudarja Stritih.
Na odziv nevladnih organizacij, da se s poenostavitvijo postopkov jemlje glas javnosti oziroma zagovornikom okolja, Vizjak odgovarja, da se v Sloveniji
»blokirajo vsi projekti, ki dišijo po energetiki. Nesprejemljivo je, da je bil za HE Mokrice DPN sprejet
pred 14 leti, danes pa ne moremo zaradi procesnih po-
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stopkov splezati čez presojo vplivov na okolje«. Stritih
pa meni, da nastane težava, ko se pod kriznimi ukrepi
začnejo spreminjati pravice dostopa javnosti v procesih odločanja.
Vizjak nadalje opozarja, da z investicijami v promet
ne bomo dobili potrebne električne energije, katere
poraba se povečuje navkljub ukrepom na področju
učinkovite rabe energije (URE). Ob tem še pojasnjuje,
da upravno sodišče ni razveljavilo okoljevarstvenega
soglasja za HE Mokrice zaradi vsebine oziroma, ker bi
bil poseg naravovarstveno nesprejemljiv, temveč je
prišlo do razveljavitve zaradi procesnih napak Agencije RS za okolje (ARSO). Minister je ob tem prepričan
tudi, da bo v dolgoročni podnebni strategiji do leta
2050 prav tako zapisano, da bomo začeli tudi s postopki umeščanja drugega jedrskega bloka v prostor.
»Imamo vse strokovne podlage za začetek tega projekta.«
Stritih pa meni, da se stvari na področju energetike
oziroma proizvodnje energije zelo hitro spreminjajo.
»Zaradi podnebnih sprememb vemo, da srednji pretoki reke Save padajo in bodo še naprej padali, seveda
se bo obenem povečeval maksimalni pretok zaradi
ujm, kar bo samo še povečalo investicijo, ki je potrebna, v infrastrukturo. Presoja ekipe, ki je delala celovito presojo okoljskih vplivov k NEPN, je ocenila, da je
ta del NEPN nesprejemljiv in da je tudi edini del, ki je
bil problematičen. V NEPN je zelo veliko pomembnih
investicijskih projektov. Javni denar ni neomejen, zato ga je treba vložiti, kjer bo imel največ doprinosa,«
poudarja Stritih, ki meni, da lahko zanesljivost oskrbe
z energijo dosežemo tudi brez velikih elektrarn.
n
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Blaž Košorok, MzI: Odpravljanje
posledic koronakrize bo pospešilo
energetsko tranzicijo
Alenka Lena Klopčič
»Doseči bo treba ravnovesje, tako na prenosnem
in distribucijskem delu elektroenergetskega
sistema kot na sami proizvodnji električne
energije,« na vprašanje glede glavnih izzivov, ki
so ga pričakali na mestu državnega sekretarja
Ministrstva za infrastrukturo (MzI) odgovori novi
sekretar Blaž Košorok (v preteklosti je vodil
tedanji TE-TOL, kasneje tudi Holding Slovenske
elektrarne; op. p.). Pri vsem tem sta po
njegovem mnenju ključni ureditev in
poenostavitev postopkov umeščanja v prostor,
popraviti pa moramo tudi rezultate pri črpanju
kohezijskih sredstev za energetske projekte. V
prvem pogovoru za Energetiko.NET izpostavi
tudi nujnost večjega poudarka raziskavam in
razvoju, kar je še posebej ključno v luči
odpravljanja posledic koronakrize in izvajanja
evropskega zelenega dogovora. S slednjim smo
tudi začeli naš pogovor.
Na vprašanje, kaj koronakriza pomeni za izvajanje
našega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), ki smo ga februarja z nekaj zamude poslali v Bruselj, državni sekretar Blaž Košorok odgovori, da je NEPN »pravzaprav dober dokument in dobra
podstat za vse nadaljnje dokumente, ki bodo na tej
osnovi še nastali v luči snovanja energetske prihodnosti Slovenije«. Res pa ni to spisek želja, kar bi si morda
nekateri želeli, doda in spomni, da je na prvem mestu
razogljičenje oz. dekarbonizacija, poudarek je tudi na
energetski učinkovitosti in energetski varnosti, pri
čemer pa sam izpostavi tudi pomen kibernetske varnosti. Kot nujno vidi tudi potrebo po večjem poudarku raziskavam in razvoju ter s tem povezani povečani
nacionalni konkurenčnosti.
Ob navezavi na evropski zeleni dogovor pa pravi,
da Nemčija in Portugalska, s katerima Slovenija v t. i.
triu držav za predsedovanje Svetu EU pripravlja skupni 18-mesečni program prioritet predsedovanja, z velikim entuziazmom zreta naprej, kot da minulih treh
mesecev, ki jih je zaznamovala razglašena epidemija
koronavirusa, ne bi bilo. »Velike napore vlagajo v to, da
bi zagotovili, da bi bile države čim bolj konkurenčne in
kakovost življenja na dolgi rok še večja. Tako Nemci
kot Portugalci namenjajo precejšnjo pozornost alternativnim gorivom, predvsem vodiku, ne smemo pa
pozabiti tudi na promet,« pravi Košorok, ki meni, da
se v Sloveniji morda nekoliko preveč osredotočamo na
energetiko, posledično pa pozabljamo na promet.

Znano je, da se pripravlja seznam pomembnih investicij, na katerem bodo tudi energetski projekti, pri
čemer so med projekti, predvidenimi za začetek izvajanja do konca leta, gradnja Hidroelektrarne (HE)
Mokrice in daljnovod Cirkovce—Pince (med dolgoročnimi projekti pa je minister za okolje in prostor
Andrej Vizjak na vladni novinarski konferenci, po potrditvi predloga interventnega zakona za odpravo ovir
pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID—19, konec maja omenil HE na
srednji Savi; op. p.).

Foto: ICS

Vsaka kriza prinese tudi priložnosti
Blaž Košorok ob tem pravi, da bi morali v vsaki krizi videti tudi priložnosti; »ključne investicije, ki se so
že izvajajo, bi tako morali pospešiti, nadalje pa se seveda usmeriti v podnebno trajnost, zanesljivost in konkurenčnost oskrbe«. Na opombo, da je v koronaobdobju poraba energije opazno upadla, se odzove, da
čeprav je poraba energije padla v industrijskem sektorju, pa je zrasla v gospodinjskem segmentu, tako da
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nekega splošnega padca porabe energije na dolgi rok
ne pričakuje in bi — v skladu s tem — morali nemoteno
nadaljevati z načrtovanjem energetskih investicij.
Državni sekretar ob tem potrjuje to, kar je na majskem obisku krške nuklearke poudaril že infrastrukturni minister Jernej Vrtovec: da »Slovenija je in bo
država z jedrsko opcijo«. Kot bo morala Slovenija spodbujati digitalizacijo in kibernetsko varnost, bo morala za prehod v podnebno nevtralnost ohraniti tudi nadaljnje izkoriščanje jedrske energije. »Slovenija ima
prihodnost v rabi jedrske energije,« doda.
Na področju obnovljivih virov energije (OVE) pa za
zdaj še ni jasno, ali bo Slovenija cilj 2020 dosegla — tudi zaradi vpliva COVID-19 na končno rabo energije.
»Še februarja je kazalo, da bomo cilj zagotovo zgrešili, in sicer za 3 %, vendar je poraba nafte tako padla, da
smo na MzI neformalno računali, da nam morda celo
lahko uspe doseči ‘cilj 2020’. Prve statistike bodo sicer
znane konec leta 2021, ko bodo pripravljene ocene, ter
konec 2022, ko bomo imeli poročila zavezancev.
Spomnimo: Slovenija je leta 2018 po podatkih Eurostata dosegla 21,1-odstotni delež OVE v bruto rabi
končne energije, njen cilj pa je bil doseči 25-odstotni
delež do leta 2020. Februarja letos, ko smo se pogovarjali s Košorokovim predhodnikom Bojanom Kumrom, podatki za leto 2019 še niso bili znani, a po nekaterih indicih bomo morali manjkajoči delež leta
2020 kupiti. Če je Kumer takrat dejal, da bo morala Slovenija dobro izpogajati nakup ‘primanjkljaja’, če ne
bo želela kazni za nedoseganje cilja OVE, pa Košorok
o tem niti ne želi govoriti na način, da cilj ne bo dosežen, »saj je to lahko le potuha«.
Po njegovem mnenju pa je sicer treba še nekaj več
pozornosti nameniti razpršenim obnovljivim virom.
Pri tem je treba omeniti, da Evropska komisija (EK) sicer pri okrevanju po koronakrizi stavi tudi na tako
imenovani val prenov stavb. Bo to spodbujala tudi Slovenija ali bo pri tem namenjala še kaj več pozornosti
zasebni rabi OVE, denimo fotovoltaike? Na dano vprašanje sogovornik odvrne, da naša država res nima najboljših rezultatov na področju energetskih sanacij
stavb in posledično energetski učinkovitosti v stavbnem sektorju, zato je treba zdaj najprej analizirati, zakaj je tako in kaj narediti, da bi stanje izboljšali. Pri tem
se nadeja, da bodo novi programi za dano področje
pripravljeni še v letošnjem letu.
»Izboljšati bomo morali tudi programe in posledično črpanje sredstev na Eko skladu,« omeni in doda, da
tudi na tem mestu potekajo analize, na osnovi katerih
bodo sprejeti nadaljnji ukrepi.

Bo odpravljanje posledic koronakrize pospešilo
energetsko tranzicijo?
Blaž Košorok na dano vprašanje brez pomisleka odgovori pozitivno. »Prehod v podnebno nevtralnost bo
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za vsako deželo in državo znotraj Evropske unije prinesel tudi dodatno konkurenčnost, seveda pa zahtevajo konkretni ukrepi za dosego tega cilja hkrati tudi
nekaj dodatnega napora,« pravi.
Po njegovem mnenju je slovenski energetski sistem
v kriznem času zelo dobro deloval. »Naš sistem se je izkazal kot zelo dober in robusten, tudi dispečerji in vsi
zadolženi za njegovo delovanje — tako na elektroenergetskem kot na plinskem omrežju — so pokazali izjemno vnemo in zavzetost, pri čemer pa na teh lovorikah ne smemo zaspati in moramo delati na tem, da bomo robustnost omrežij pripeljali na še višjo raven.«
Kakšno prihodnost pa napoveduje plinu? »Plin bo v
tem ‘zelenem prehodu’ zagotovo odigral svojo vlogo,
po drugi strani pa se — kot je znano — opušča premog,«
pravi sogovornik in omeni pripravo strategije za pravičen prehod in prestrukturiranje premogovnih regij.
Ta naj bi bila pripravljena jeseni, pričakuje državni sekretar, pri čemer izpostavlja tudi nujnost povezovanja
sektorjev pri tem. »Navsezadnje gre za gospodarsko in
energetsko prestrukturiranje regij,« poudari.

Kje čaka slovensko energetiko še delo?
V sklepnem delu našega pogovora smo državnega
sekretarja povprašali še po morebitnih spremembah na
področju elektrodistribucije, pri čemer se je sogovornik navezal na nedavni sestanek s predstavniki Računskega sodišča, ki da se prav tako sprašuje o smotrnosti organiziranosti, ki jo imamo danes s sistemskim
operaterjem distribucijskega omrežja, družbo SODO,
ki je pod upravljanjem vlade, in petih elektrodistribucijskih podjetij, ki so pod upravljanjem SDH.
Upoštevati je treba tudi, da so nekatere trgovske
družbe, ki so hčerinska podjetja elektrodistribucij, še
v prodaji, tako da bo moral na koncu upravljavec premoženja SDH sprejeti konkretnejšo odločitev, kako
naprej. Blaž Košorok sicer ne pričakuje hitrih sprememb, saj te nikdar niso zaželene, »še posebej, če upoštevamo, da se o ureditvi te konkretne zadeve razmišlja
že zadnjih deset let«.
Pri tem se naveže še na ukrep znižanja obračunske
moči za gospodinjstva in manjše poslovne odjemalce
(zaradi česar je izpadel del prihodkov operaterjem na
elektroenergetskem področju, o čemer pišemo na strani 6; op. p.), ki ga je v času koronakrize sprejela Agencija za energijo. »Regulator je zelo dobro pokazal, kako se lahko peljejo stvari v času krize,« pravi državni
sekretar, ki na splošno vidi opravljanje vloge agencije
kot povsem korektno.
Ker pa je kot sekretar na infrastrukturnem ministrstvu zadolžen tudi za promet, za sklep doda še, da bi
morala Slovenija na tem mestu bolj dosledno slediti že
zastavljeni agendi na področju mobilnosti, ki zajema
denimo tudi prehod ‘s cest na železnice’. Alternativna
mobilnost namreč niso le električna vozila, sklene. n
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Energetski sistem prihodnosti bo
'sistem sistemov'
»V energetskih sistemih, predvsem elektroenergetskih,
opažamo jasne tendence v smeri decentralizacije.
Predvidevamo, da bo energetski sistem prihodnosti leta
2030 imel obliko sistema sistemov, ki bodo medsebojno
povezani in bodo med seboj komunicirali. Obseg takega
sistema bo odvisen od geografskih razsežnosti, saj bomo na
eni ravni evropski sistem in na drugi več nacionalnih in
lokalnih sistemov. Kakšno bo njihovo upravljanje, bo
odvisno od čezmejnega sodelovanja in povezovanja ter,
seveda, od usklajevanja med lokalnimi in nacionalnimi
sistemi pri optimizaciji rabe obnovljivih virov energije.
Bodoči predpisi morajo zato spodbujati aktivno lokalno
sodelovanje, proizvajalce-odjemalce ter tesnejše
sodelovanje med operaterji distribucijskih in prenosnih
sistemov,« je na junijskem spletnem seminarju v
organizaciji združenja SolarPower Europe dejala Mathilde
Lallemand iz Evropskega združenja operaterjev prenosnih
sistemov za električno energijo (ENTSO-E).
Kot je nadaljeval Torsten Knop, vodja področja evropske regulative v družbi Innogy, je aktualni cilj prehod na trajnostno energijo
in doseči ga je treba po nižji ceni, brez ogrožanja zanesljive oskrbe,
obenem pa zanj graditi javno podporo prek decentraliziranih struktur. »Odjemalci se začenjajo spreminjati v odjemalce-proizvajalce,
saj energijo tudi proizvajajo, ne zgolj porabljajo. Z rabo solarnih panelov predstavljajo najmanjše energetske sisteme, ki so del različnih
energetskih skupnosti. Energetske skupnosti so kot gradniki energetskega sistema, organiziranega od spodaj navzgor,« je pojasnil
Knop. Kar zadeva prihodnje izzive na področju distribucijskih sistemov, bo po njegovem mnenju ključno uspešnejše vključevanje
decentralizirane nestalne proizvodnje, predvsem v podeželskih
omrežjih. »Poleg tega je treba okrepiti zmožnost opazovanja in avtomatiziranega krmiljenja distribucijskih omrežij. Proizvodnja in
obremenitev se bosta tako avtomatizirano krmilili na vseh napetostnih ravneh. Digitalizacija omogoča aktivno upravljanje sistema
z inteligentnimi avtomatiziranimi mehanizmi. Potrebujemo kreativne rešitve za povečanje prožnosti, sodelovanje različnih akterjev
po vsej vrednostni verigi v realnem času ter optimizacijo energetskih sistemov, ki vključujejo različne vire energije, kot so električna
energija, plin, vodik, toplota ipd.,« je še povedal.

Zmogljivost proizvodnih sredstev se zmanjšuje
Sanjeet Sanghera, višji sodelavec pri Bloomberg New Energy Finance, je medtem pojasnil, da se proizvodna sredstva po zmogljivosti že zmanjšujejo. »Trend v smeri decentralizacije se nadaljuje.
Število majhnih sončnih elektrarn se povečuje, zmogljivost teh naprav pa je običajno samo nekaj kilovatov. V prihodnje bodo tovrstne
elektrarne predstavljale največji del proizvodnih sredstev. To pomeni, da se visokonapetostni sistemi ne bodo več uporabljali enako
kot danes in da bo prožnost igrala ključno vlogo pri upravljanju decentraliziranih sistemov, ki jih bodo sestavljale tovrstne elektrarne.
Med pandemijo koronavirusa smo zabeležili občutno zmanjšanje
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porabe energije. Zato se je zmanjšala tudi proizvodnja, a obenem se
je proizvodnja iz obnovljivih virov nadaljevala. Potreba po prožnosti
na strani odjema je bila velika, vendar je pandemija to prožnost močno ogrozila. To kaže, da je treba za uspešno upravljanje omrežja zagotoviti prožnost na vseh treh segmentih — v proizvodnji, odjemu
in shranjevanju,« je sklenil Sanghera.
Naomi Chevillard, svetovalka za politiko pri SolarPower Europe,
je ob tem dodala, da bodo v središču procesa razogljičenja obnovljivi
viri in vodik. »Obnovljivi viri se bodo pospešeno vključevali v strukturo proizvodnih virov, med njimi tudi sončna energija. Po nekaterih scenarijih bo leta 2050 v sončnih elektrarnah proizvedenih približno 48 ali celo 68 odstotkov vse električne energije v Evropi. Evropa bo tako več kot potrojila skupni obseg svojih komercialnih in
industrijskih fotonapetostnih zmogljivosti. Gradnja omrežja za leto 2030 bo zahtevala naložbe in novo vizijo sistema. Samo do leta
2025 bo treba v evropska elektroenergetska omrežja vložiti med 31
in 39 milijard evrov,« je pojasnila.

Potrebujemo boljše čezmejno sodelovanje
Kot je dejal Andreas Wade, direktor za globalna trajnostna vprašanja v podjetju First Solar, za zdaj še ne moremo govoriti o evropskem elektroenergetskem omrežju, temveč o skupku nacionalnih
omrežij, za katera veljajo različni predpisi in pravila o priključevanju naprav. »Eden glavnih izzivov, s katerim se trenutno soočajo vlagatelji, se nanaša na dejstvo, da pravzaprav govorimo o skupku različnih predpisov ter da se omrežja upravlja regionalno namesto
medregionalno. Omrežja so še vedno večinoma nacionalizirana. V
prihodnjih desetih letih moramo priti do tega, da bomo govorili
o evropskem omrežju, v katerem bodo predpisi med nacionalnimi
omrežji bolj usklajeni,« meni Wade. In če bomo olajšali priključitev na omrežje, bodo s tem sončne elektrarne postale ekonomsko
še privlačnejše. »Stroški priključitve so lahko pomemben dejavnik
pri uresničevanju novih projektov,« je poudaril.
Tadgh Cullen, ki v je podjetju Solarcentury odgovoren za področje shranjevanja energije, pa je izpostavil ugotovitev, da je pandemija pospešila zaton fosilnih goriv. »Obnovljivi viri so edini zmagovalec pandemije. Struktura proizvodnih virov se zaradi nje spreminja veliko hitreje, kot smo pričakovali. Omrežja se bodo na ta novi izziv morala pripraviti. Trenutno ni na voljo dovolj spodbud za
prožnejše rešitve,« je še povedal Cullen.
n
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Evropska komisarka za energijo:
Ambiciozni podnebni cilji v ospredju
načrta EU za okrevanje
Tanja Srnovršnik
Evropska unija ne namerava prelagati svojih ambicioznih
okoljskih ciljev. Ti ostajajo v središču načrta Evropske
komisije za okrevanje, kar je tudi jasen signal za zasebne
investicije, ki jih bo Evropa potrebovala, če bo želela doseči
cilj podnebne nevtralnosti, je v nedavni spletni razpravi
dejala evropska komisarka za energijo Kadri Simson. Prvi
mož italijanskega energetskega giganta Enel Francesco
Starace je ob tem izpostavil, da je to morda pravi čas »za
pospešen prehod«. Kot je dodal, bi morale države članice
EU pokazati več zanimanja za medsebojno povezanost in
omrežja. Ekonomist Mojmir Mrak pa meni, da bo načrt EU za
okrevanje ključen vir investicij v Sloveniji v naslednjih letih.

Evropska komisija je konec maja predlagala sveženj za okrevanje
Evrope po pandemiji v vrednosti 1850 milijard evrov, ki vključuje 1100 milijard evrov za prihodnji večletni proračun EU in dodatnih 750 milijard evrov za nov instrument za okrevanje, Next Generation EU. Zeleni in digitalni prehod naj bi bila ob tem v ospredju predlaganega načrta za okrevanje.
Kot razkriva predlog, se je odločila Komisija na to krizo, ki je
brez primere, odzvati na dveh frontah. »Najbolj nujno bo spodbuditi evropsko gospodarstvo, ob čemer bi lahko ta trenutek v
Evropi izkoristili za pospešen prehod na bolj trajnostno in tehnološko napredno gospodarstvo,« je pojasnila Simsonova ter dodala, da bo evropsko gospodarstvo s tem postalo tudi konkurenčnejše. »Zeleni dogovor bo v samem jedru tega načrta za okrevanje,« je izpostavila.
Kot je pojasnila komisarka, bodo različni programi v okviru omenjenega evropskega svežnja v pomoč pri (ponovni) izgradnji infrastrukture, ki bo kos prihodnjim izzivom, ob čemer bo poudarek na
obnovljivih virih, medomrežnih povezavah in na obnovi stavb.
»Ne pozabimo, da 10 odstotkov BDP po celi EU izhaja iz gradbenega sektorja, ki pa je utrpel močan udarec. Obnovitveni val lahko
ob tem prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest v različnih regijah, kar nam lahko pomaga doseči cilje na področju energetske
učinkovitosti in obenem zagotovi zaposlitve,« je dejala Simsonova.
»Cilj bo z regulativno in finančno podporo, kot je podvojitev velikosti okvira za trajnostno infrastrukturo v programu InvestEU,
vsaj podvojiti letno stopnjo prenove obstoječega stavbnega fonda,«
so sporočili iz Komisije. Kot je dodala Simsonova, bo posebna pozornost namenjena šolam, bolnišnicam in stanovanjem. »Energetska učinkovitost je še vedno naša glavna ambicija,« je izpostavila.

Pridobivanje konkurenčne prednosti
Toda ali bo ideja zelenega okrevanja v pomoč energetskemu sektorju? Kot pojasni Starace, je bila Evropa v preteklosti »združena v
veliki šibkosti, ki jo je predstavljala odvisnost od fosilnih goriv. To
je bila — in je še vedno — šibka točka z vidika varnosti oskrbe v Evropi.
Manj ko se zanašamo na fosilna goriva, vse bolj smo varni s strateškega vidika in vse bolj konkurenčno korakamo naprej.«
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»V Komisiji so že pred koronakrizo predvidevali, da bi bilo povezovanje zelenega dogovora z odločnimi prizadevanji na področju digitalne transformacije zelo smiselno za pospeševanje transformacije, ki je že bila v teku. Tehnološke spremembe, ki spodbujajo to
transformacijo, so neustavljive in menim, da je bilo pametno, da je
Komisija to prepoznala in dejansko uporabila kot orodje za nadaljnje spodbujanje gospodarstva,« je dejal Starace.
Kot je pojasnil, je struktura tranzicije pred koronakrizo slonela na
dveh velikih temeljih - zelenem dogovoru in skladu za pravičen
prehod. »Morda lahko celo rečemo, da je bil koronavirus katalizator pospešitve razvoja v tej smeri. Menim, da bi bilo zelo pametno,
če ne bi ponavljali nekaterih napak, ki smo jih naredili v času prejšnje gospodarske krize, ko se je veliko denarja zapravilo za ponovno
vzpostavljanje sistemov, za katere smo vedeli, da so že pri koncu svoje uporabne življenjske dobe in da na srednji do dolgi rok ne predstavljajo trajnostne rešitve. Torej je bila ob ravno pravem času sprejeta preudarna odločitev, da bo imel sklad za okrevanje močno konotacijo povezovanja pravičnega prehoda z okrepljenim financiranjem in z vzpostavljanjem jasnih preferenčnih kriterijev glede tega,
v čem se energetska tranzicija pomika v pravo smer.«
Kot je izpostavil Starace, »se bo dvodelni razvoj, ki ga sestavljata
razogljičenje in z njim povezana temeljita elektrifikacija gospodarstva, odvil povsod po svetu. In če se določena vlada ali nek del sveta zavestno odloči podati v to smer, to območje pridobi tudi na konkurenčnosti.«

»Sveženj seveda ni popoln, nekatere stvari lahko še izboljšamo.
Toda sveženj, ki je v 80 odstotkih ustrezen, je pravzaprav že
čudež in zdi se, da ta že presega to mejo,« je glede predloga
Komisije dejal prvi mož italijanskega energetskega giganta Enel
Francesco Starace in izpostavil, da je »pametno, da je Komisija
končno prepoznala medsebojno povezanost kot ključno točko.«
Da za zagotovitev prožnega delovanja omrežja ob vse večjem deležu obnovljivih virov potrebujemo več infrastrukture, pa je v podkastu Montel Weekly poudarila Susanne Nies, ki je pri ameriški
družbi Smart Wires odgovorna za nemški trg. Ob tem je izpostavila, »da obstoječa omrežja danes absolutno niso optimalno izkoriščena.« EU je prav zato izdala določbo, da mora biti 70 odstotkov

zmogljivosti medomrežnih povezav na voljo trgu. Danes v mnogih
primerih trgu ni na razpolago niti 30 odstotkov zmogljivosti medomrežnih povezav,« je dejala. »To se mora spremeniti in tehnologije so že na voljo,« je še izpostavila Niesova in dodala, da morajo regulativa in ministrstva »če želijo to omogočiti, veliko več staviti na
nove rešitve«.

Treba je pospešiti postopek pridobivanja dovoljenj
Sveženj Komisije za okrevanje sicer po besedah komisarke Kadri
Simson vključuje tako kratkoročne kot dolgoročne ukrepe. »Nekatere rešitve se nanašajo na projekte, ki so že v pripravi in ki jih lahko hitro financiramo. Obenem pa ne smemo pozabiti, da bodo glede na nedavno poročilo Mednarodne agencije za energijo svetovne
energetske naložbe letos močno upadle — za kar 20 odstotkov oziroma skoraj 400 milijard dolarjev. To opažamo tudi v Evropi,« je dejala Simsonova ter izpostavila, da je to močno vplivalo tudi na sektor obnovljivih virov.
»Nekatere naložbe lahko sicer nadomestimo, a brez zasebnih naložb ne bomo dosegli svojih ciljev. Torej moramo poslati jasno sporočilo, da ne nameravamo prelagati svojih ambicioznih podnebnih ciljev. Ti so še vedno v središču našega načrta za okrevanje. To je
tudi jasen signal za zasebne investicije,« je izpostavila Simsonova in
naznanila, da bo Komisija jeseni predstavila tudi svoj strateški dokument za proizvodnjo energije na morju.
Komisarka je ob tem omenila še novo pobudo, imenovano
REACT-EU, ki je del instrumenta Next Generation EU in ki trenutnim programom kohezijske politike v obdobju do leta 2022 zagotavlja dodatnih 55 milijard evrov sredstev. »To bo tudi podpora za
zelene naložbe. Porabi se jo lahko za obnovitveni val ali potencialno za lokalna elektroenergetska omrežja ali za inovativne rešitve na
področju proizvodnje ‘čistega’ vodika,« je pojasnila.
Medtem je Francesco Starace izpostavil, da se za energetsko družbo, kot je Enel, najpomembnejši del »niti ne nanaša na financiranje,
temveč na omogočanje hitrejše mobilizacije kapitala v krajšem času. Če pogledamo načrte evropskih družb na področju razogljičenja
(zapiranje termoelektrarn, širitev obnovljivih zmogljivosti, digitalizacija distribucijskih sistemov, dodajanje medomrežnih povezav

med različnimi področji v Evropi), postane jasno, da bi lahko izvajanje teh načrtov pospešili, če bi skrajšali sicer dolgotrajne postopke pridobivanja dovoljenj, ki obstajajo v različnih državah. Menim,
da gre tu bolj za vprašanje časa kot denarja, vsaj v našem poslu.«
Medtem pa je domači ekonomist Mojmir Mrak ocenil, da je čas,
da Slovenija »pripravi nek nacionalni razvojni program, ki bi vseboval ključne projekte. Za pripravo takšnega programa pa je treba
imeti neko osnovno generalno strategijo, kaj hočemo narediti s svojo državo. Finančnih virov iz evropskega proračuna bo ogromno. To
bo ključen vir naših investicij v naslednjih letih in ključna stvar
razvoja države v naslednjih sedmih, osmih letih,« meni Mrak.

Podpora strateških vrednostnih verig
Kot je še omenila Simsonova, je EU ob preložitvi izvedbe nekaterih projektov na področju obnovljivih virov zaradi prekinjene
oskrbovalne verige nenadoma odkrila, da je zelo odvisna od proizvodnje zunaj Unije. »Iz tega razloga sem torej vztrajno zatrjevala,
da predstavlja energetika strateško pomemben ekosistem za evropsko industrijsko gospodarstvo,« je dejala in dodala, da je Komisija torej »ustvarila nov sklad za strateške naložbe, ki je namenjen
podpori naložb v strateške evropske vrednostne verige.«
Ta sklad naj bi prek instrumenta Next Generation EU prejel prispevek v višini 15 milijard evrov in Simsonova je »prepričana, da bodo ta sredstva koristila tudi energetskemu sektorju. Z njimi lahko
podpremo infrastrukturo, tehnologije na področju obnovljive energije ali shranjevanja, ‘čisti’ vodik ali aplikacije gorivnih celic.«
Kot je dodal Starace, bo vodik »postal v obdobju 5 do 10 let izjemno pomemben. Po naši oceni bi lahko Evropa v prihodnje prevzela vodilno vlogo na področju proizvodnje zelenega vodika. Pri
tem se bo treba zelo osredotočiti na to, katere tehnološke izboljšave so potrebne na področju tehnologij za hidrolizo in kot vemo, je
to možno storiti v obdobju petih let. To stališče podpira tudi IEA.«
Starace je pa je še prepričan, da bi sredstva s strani EU v primeru
vodika »nedvomno spodbudila vzpostavljanje evropske industrije
na tem področju. Danes sicer prav nihče — niti Kitajska — ne more
trditi, da je vodilna industrijska sila na tem področju. Torej gre za
povsem nedotaknjen prostor.«
n
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Začetki povsem novega gospodarstva
Peter Palčec
»Pandemija koronavirusa je razkrila ranljivosti sedanjega
gospodarskega modela. Kot kažejo nekatere analize, je
naše gospodarstvo že pred krizo ponovno drselo v
nestabilnost. Zdaj se gospodarstvo spreminja.
Eksperimentirati moramo z novimi gospodarskimi in
političnimi modeli. To pomeni, da moramo ne le povečati
učinkovitost, temveč tudi inovirati in iskati nove rešitve. To
bo tisto, kar bo po krizi poganjalo novi gospodarskoposlovni svet. Poslovni model, ki je temeljil na kompromisu
med trajnostnim razvojem in dobičkom, se spreminja.
Precej podjetij se že trudi ustvarjati dobiček, ki ima tudi
pozitivne učinke na družbo.
Trajnostni razvoj in dobiček postajata vse bolj medsebojno povezana in to prinaša nove poslovne paradigme. Podjetja, ki že sledijo
novemu modelu trajnostnega gospodarstva, se veliko uspešneje
soočajo s krizo. Trajnostna podjetja glede na analize beležijo večjo
uspešnost od drugih podjetij, trajnostni menedžment pa bo igral
ključno vlogo pri implementaciji teh novih gospodarskih modelov,«
je na spletnem seminarju z naslovom ‘COVID-19 — Gonilna sila
trajnostnega menedžmenta?’, ki ga je konec maja pripravila
Poslovna šola Bled - IEDC, nanizal profesor na poslovni šoli v
Kölnu ter na IEDC René Schmidpeter.
Kot je pojasnil, je glavno vprašanje, ki si ga trenutno zastavljajo
vsi, kaj se bo zgodilo po pandemiji in kaj bo ‘nova normalnost’.
»Prihodnost bo v veliki meri odvisna od naših dejanj in od odločitev, ki jih bomo sprejeli. Kriza bo imela ne glede na to, kako se bo
razvila, občutne gospodarske posledice. Že zdaj je hujša od finančne

krize, ki je nastopila leta 2008, lahko pa bi bila celo hujša od velike
depresije v tridesetih letih preteklega stoletja. Smo v času velikih gospodarskih sprememb, ob čemer se spreminja tudi sama struktura
našega gospodarstva,« je dejal Schmidpeter.
Ob tem je dodal, da je učinek krize v nekaterih panogah, denimo
v prehranski, manj opazen. Po drugi strani pa se je moral energetski sektor zaradi pandemije soočiti z mnogimi spremembami.
»Opažamo začetke povsem novega gospodarstva. Sam sicer menim, da se je začelo gospodarstvo spreminjati že pred pandemijo. V
preteklosti so nekatera podjetja preživela samo zaradi izkoriščanja
naravnih virov, znanstveniki pa se strinjajo, da smo že prešli mejo
izkoriščanja naravnih virov našega planeta. Koronavirus je samo
prvi korak k temu, kar nas čaka, če ne bomo spremenili svojih
navad,« je izpostavil Schmidpeter.
Kot je še omenil, je bil dosedanji poslovni model zaradi omejenosti virov in zaradi novih družbenih pritiskov deležen vse več kritik. »Celo trgi nam kažejo, da postaja trajnostni razvoj novo ključno
gonilo gospodarstva. Če nam družbe ne bo uspelo upravljati na
trajnosten način, gospodarstva sčasoma preprosto ne bo več. Izognimo se torej ponovnemu vzpostavljanju starega gospodarskega
modela in se raje lotimo povsem nove zasnove, ki bo prinesla odpornejše in inovativnejše gospodarstvo. Že sedaj lahko vidimo, da
prinaša kriza mnoge priložnosti. Na področju energetike, mobilnosti, stavb in izobraževanja potrebujemo nove sisteme. Nova
paradigma bo trajnostni razvoj vključila v poslovno miselnost,«
je še dejal Schmidpeter.
n
Celoten prispevek si lahko preberete na portalu Energetika.NET
(www.energetika.net).
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Sloveniji iz okrepljenega sklada za pravičen
zeleni prehod 538 milijonov evrov
Tanja Srnovršnik
Evropska komisija v okviru novega evropskega svežnja za
okrevanje predvideva okrepitev sklada za pravičen zeleni
prehod s 7,5 milijarde na 40 milijard evrov. Delež
Slovenije se po predlogu Komisije povečuje z 92 milijonov
na 538 milijonov evrov.

prehoda v najhuje prizadetih regijah, denimo s podpiranjem
prekvalificiranja delavcev, pomočjo malim in srednjim podjetjem
pri ustvarjanju novih gospodarskih priložnosti, splošno diverzifikacijo gospodarskih dejavnosti in naložbami za prihodnost v
najbolj prizadetih regijah.

Da bi najbolj ranljivim regijam pomagala pri obvladovanju socialno-ekonomskih učinkov prehoda, je Komisija januarja 2020
predlagala mehanizem za pravični prehod, ki bo obsegal 100 milijard evrov in bo sestavljen iz treh stebrov: sklada za pravični prehod,
programa za pravični prehod v okviru InvestEU in instrumenta za
posojila v javnem sektorju. Mehanizem je del naložbenega načrta za
evropski zeleni dogovor v vrednosti enega bilijona evrov, ki je bil
predlagan januarja.
A zaradi koronavirusne krize je »poleg potrebe po trajnostnem,
zelenem okrevanju še toliko nujnejše tudi zagotavljanje podpore
najbolj ranljivim regijam. Zato želi Evropska komisija okrepiti mehanizem za pravični prehod v okviru mehanizma za odzivanje na
krize tudi v novem predlogu za naslednji dolgoročni proračun EU.
Skupni proračun sklada za pravični prehod se bo povečal na 40 milijard evrov, okrepil pa se bo tudi program za pravični prehod v
okviru InvestEU«.
Komisija poleg predlaganih 7,5 milijarde evrov predlaga znatna
dodatna sredstva v višini 2,5 milijarde evrov v okviru naslednjega dolgoročnega proračuna EU in 30 milijard evrov iz instrumenta Next Generation EU. »To pomeni sredstva za sklad za
pravični prehod v višini 40 milijard evrov,« so koncem maja
sporočili iz Komisije. Kot pojasnjujejo, se bodo finančna sredstva
uporabljala za ublažitev socialno-ekonomskih učinkov zelenega

Instrument za posojila v javnem sektorju
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Hkrati je Evropska komisija koncem maja predstavila svoj predlog za instrument za posojila v javnem sektorju v okviru mehanizma za pravični prehod. Instrument se bo izvajal v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko (EIB) in bo spodbujal naložbe, ki podpirajo prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo. Do njegove
uporabe bodo upravičene premogovniške regije in regije z ogljično
intenzivnim gospodarstvom. Vključeval bo za 1,5 milijarde evrov
nepovratnih sredstev iz proračuna EU in do 10 milijard evrov v obliki posojil iz lastnih virov EIB. Pomagal bo mobilizirati naložbe v višini 25 do 30 milijard evrov v regijah in območjih, ki jih bo prehod
na podnebno nevtralno gospodarstvo najbolj prizadel, pri čemer bodo imele prednost tiste z omejenimi zmogljivostmi za soočanje s
stroški prehoda, pojasnjujejo v Komisiji.
Področja za naložbe bodo vključevala energetsko in prometno infrastrukturo, omrežja za daljinsko ogrevanje, javni prevoz, ukrepe
za energijsko učinkovitost in socialno infrastrukturo ter druge projekte, ki lahko neposredno koristijo skupnostim v prizadetih regijah in zmanjšajo socialno-ekonomske stroške prehoda na podnebno
nevtralno Evropo do leta 2050, dodajajo v Komisiji.
n

Celoten prispevek si lahko preberete na portalu Energetika.NET
(www.energetika.net).
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Banka Slovenije: Epidemija koronavirusa
priložnost za določene panoge
Tanja Srnovršnik
Medtem ko bo okrevanje določenih dejavnosti, predvsem
turizma, po epidemiji koronavirusa zelo počasno, se na
drugi strani za določene panoge odpirajo nove priložnosti,
pravijo v Banki Slovenije. Tako je pričakovati pospešeno
digitalizacijo gospodarstva, možno pa je tudi krajšanje
proizvodnih verig evropskih podjetij. »Priložnost za
spodbujanje investicij ponuja tudi evropski zeleni dogovor,
ki bi ob primerni podpori države lahko prispeval k okoljsko
bolj vzdržnem gospodarstvu,« so konec maja sporočili iz
Banke Slovenije.
»Čeprav je omejevanje socialnih stikov močan omejitveni dejavnik za številne tradicionalne storitve, po drugi strani pospešuje digitalizacijo gospodarstva in krepi razvoj tehnološko zahtevnejših
storitev in njihov izvozni potencial. Prav tako lahko izkušnje podjetij z organiziranjem proizvodnje v času boja proti koronavirusu
pripomorejo k tehnološkemu posodabljanju v smeri večje avtomatizacije,« je Banka Slovenije zapisala v publikaciji ‘Povzetek makroekonomskih gibanj’.
»Nove priložnosti za Slovenijo lahko predstavlja tudi morebitno
krajšanje proizvodnih verig evropskih podjetij, ki bodo proizvodnjo prenesle iz Azije nazaj v Evropo z namenom zagotavljanja varnejšega dostopa do vmesnih proizvodov. To bi lahko povečalo pritoke neposrednih tujih naložb in prispevalo k izboljševanju razmer
na trgu dela,« pravijo.

Sicer pa v Banki Slovenije ugotavljajo, da zgodovinsko najizrazitejši padci številnih ekonomskih kazalnikov, ki dosegajo nižje ravni
kot med finančno krizo v letih 2008-09, kažejo na obsežno recesijo
svetovnega gospodarstva v prvi polovici leta 2020. Gospodarska
aktivnost v evrskem območju se je že v letošnjem prvem četrtletju
skrčila za 3,8 %, medletno pa za 3,2 %. »Še občutnejši padec gospodarske aktivnosti in s tem izrazito poslabšanje na trgu dela lahko pričakujemo v drugem četrtletju,« poudarjajo.
Tudi slovensko gospodarstvo se po navedbah Banke Slovenije
»sooča z obsežno krizo. Nekateri kazalniki zaupanja (gospodarska
klima, zaupanje v dejavnostih, napoved povpraševanja, zaupanje
potrošnikov) so aprila dosegli najnižje vrednosti, odkar so na voljo
podatki. Maja so se večinoma zasukali navzgor, a ostali močno pod
ravnmi iz lanskega maja. Izvoz in uvoz sta bila marca medletno
manjša za več kot desetino, pri čemer je bil pričakovano izrazit
zlasti padec v turizmu. Obseg prodaje v trgovini na drobno je padel
za 15,1 %, zmanjšala sta se tudi industrijska proizvodnja in gradbena
aktivnost«.
V Banki Slovenije so še omenili, da je bila poraba električne
energije v drugem tednu aprila medletno manjša za 20 %, kar je
primerljivo največjemu padcu v letu 2009, v predzadnjem tednu
maja pa za 12 %.
n
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IEA: Svetovne energetske
naložbe bodo letos zaradi
koronavirusa padle za 20 %
Potem ko je koronavirusna kriza v nekaj
mesecih ustavila velik del svetovnega
gospodarstva, je pričakovati, da bodo svetovne
energetske naložbe leta 2020 upadle za 20
odstotkov oziroma skoraj 400 milijard
ameriških dolarjev v primerjavi z lanskim letom,
so konec maja sporočili iz Mednarodne agencije
za energijo (IEA).
Na začetku leta 2020 je IEA pričakovala, da bodo
svetovne energetske naložbe letos zrasle za približno
dva odstotka, kar bi bil največja letna rast v šestih letih,
pravijo v IEA. Vendar pa je pandemija koronavirusa
»sprožila največji padec svetovnih energetskih naložb
v zgodovini, pri čemer naj bi se poraba denarja v letošnjem letu znižala v vseh večjih sektorjih - od fosilnih goriv do obnovljivih virov energije in učinkovitosti,« je IEA zapisala v svojem novem poročilo o svetovnih energetskih naložbah v letu 2020.
»Upad, kakršnega še ni bilo, je neverjeten tako po
obsegu kot hitrosti in lahko resno vpliva na energetsko
varnost in prehod na čisto energijo,« so opozorili v
IEA. »Zgodovinski padec svetovnih energetskih naložb je iz več razlogov globoko zaskrbljujoč. To pomeni izgubljena delovna mesta in gospodarske priložnosti danes, pa tudi izgubljeno oskrbo z energijo, ki
jo bomo morda potrebovali jutri, ko bo gospodarstvo
okrevalo. Upočasnitev porabe sredstev za ključne tehnologije čiste energije prav tako tvega spodkopavanje
prepotrebnega prehoda na bolj prožne in trajnostne
energetske sisteme,« je dejal izvršni direktor IEA Fatih
Birol.
IEA je nedavno sporočila tudi, da bo letos zaradi posledic koronavirusne krize po svetu zgrajenih manj
vetrnih turbin, sončnih elektrarn in drugih naprav, ki
proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov,
kar bo prvi letni upad na novo dodanih obnovljivih
zmogljivosti v 20 letih. Novo poročilo agencije IEA sicer temelji na »najnovejših razpoložljivih podatkih o
naložbah in napovedih vlad in podjetij do sredine maja, spremljanju napredka pri posameznih projektih,
intervjujih z vodilnimi osebnostmi v industriji in vlagatelji ter najnovejših analizah IEA. Ocene za leto 2020
nato količinsko ovrednotijo možne posledice za celoletno porabo sredstev, ki temeljijo na predpostavkah o
trajanju ukrepov zaradi virusa in obliki morebitnega
okrevanja«.
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Energetski prihodki naj bi padli za več kot
1000 milijard dolarjev
»Kombinacija padajočega povpraševanja, nižjih cen
in porasta primerov neplačevanja računov pomeni, da
bodo prihodki od energije, namenjeni vladam in industriji, leta 2020 padli za precej več kot 1000 milijard
dolarjev,« piše v poročilu IEA. »Večina tega upada
predstavlja nafta, saj bo znesek, ki ga globalni potrošnik porabi za nafto prvič padel pod znesek, porabljen
za električno energijo,« poudarja agencija.
»Podjetja z oslabljenimi bilancami in bolj negotovimi pričakovanji povpraševanja zmanjšujejo naložbe,
medtem ko projekte ovirajo tudi zaustavitve in motene dobavne verige. Dolgoročno bo po krizi zapuščina
višjih dolgov predstavljala dolgotrajna tveganja za naložbe,« pravijo v IEA.
Po navedbah agencije »bi to lahko še posebej škodilo napovedim v nekaterih državah v razvoju, kjer so
možnosti financiranja in obseg vlagateljev bolj omejeni. Nova analiza v letošnjem poročilu poudarja, da
podjetja v državni lasti predstavljajo več kot polovico
energetskih naložb v gospodarstvih v razvoju«.
Izdatki v elektroenergetskem sektorju se bodo
zmanjšali za 10 %
Svetovne naložbe v nafto in plin naj bi se leta 2020
zmanjšale za skoraj tretjino, medtem ko naj bi se izdatki v elektroenergetskem sektorju letos zmanjšali za 10
odstotkov, »kar prinaša zaskrbljujoče signale za razvoj
varnejših in trajnostnih elektroenergetskih sistemov«.
»Naložbe v obnovljive vire so bile v času krize bolj
odporne od naložb v fosilna goriva, vendar je bil vpliv
na naložbe gospodinjstev in podjetij v sončne elektrarne na strehah velik, končne naložbene odločitve za
nove vetrne in sončne projekte pa so v prvem četrtletju
leta 2020 padle nazaj na ravni pred tremi leti,« so dejali v IEA.

Ilustracija: Roman Peklaj
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IEA prav tako pričakuje po velikem padcu leta 2019
letos pričakuje 9-odstotno zmanjšanje naložb v elektroenergetska omrežja. Zastale so tudi naložbe v pomembne vire fleksibilnosti elektroenergetskih sistemov, naložbe v elektrarne na zemeljski plin stagnirajo, naložbe v baterije pa se izravnavajo.
»Elektroenergetska omrežja so imela ključno vlogo
pri odzivu na zdravstveno krizo - in tudi za gospodarske in socialne dejavnosti, ki so se lahko nadaljevale v
zastoju,« je dejal Fatih Birol.
»Ta omrežja morajo biti prožna in pametna, da bodo zaščitena pred prihodnjimi šoki ter da bodo lahko
vključevala naraščajoče deleže vetrne in sončne energije. Današnji trendi naložb predstavljajo jasne opozorilne znake za prihodnjo varnost oskrbe z električno
energijo,« je še opozoril.
»Tudi naložbe v energetsko učinkovitost, ki je še en
osrednji steber prehoda na čisto energijo, trpijo. Ocenjene naložbe v energetsko učinkovitost in aplikacije
za končno uporabo naj bi se zmanjšale za približno 1015 odstotkov, saj prodaja vozil in gradbena dejavnost
slabita, naložbe v učinkovitejše naprave in opremo pa
so manjše,« dodaja IEA.

»Skupni delež svetovnih energetskih naložb, namenjenih za tehnologije čiste energije - vključno z obnovljivimi viri energije, energetsko učinkovitostjo, jedrsko energijo in zajemom, izkoriščanjem in skladiščenjem ogljika -, je v zadnjih letih predstavljal približno tretjino naložb. Leta 2020 bo poskočil na 40
odstotkov, vendar le zaradi velikega padca naložb v
fosilna goriva. V absolutnem smislu pa naložbe v čisto
energijo ostajajo daleč pod nivoji, ki bi bili potrebni
za pospešitev energetskega prehoda,« poudarjajo v
IEA.
n
Celoten prispevek si lahko preberete na portalu
Energetika.NET (www.energetika.net).
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Koronavirus lahko povzroči
rahel udarec pri prodaji EV,
dolgoročni obeti ostajajo svetli
Tanja Srnovršnik

Kljub koronavirusni krizi bi lahko prodaja
električnih avtomobilov letos dosegla rekorden
delež na celotnem trgu avtomobilov, so maja
sporočili iz Mednarodne agencije za energijo
(IEA) in dodali, da je »povsem mogoče, da bo
svetovna prodaja električnih avtomobilov leta
2020 nadaljevala trend rasti«. Medtem pa
raziskovalno podjetje BloombergNEF (BNEF)
pričakuje, da se bo prodaja električnih vozil
(EV) v letu 2020 zmanjšala za 18 % na
približno 1,7 milijona, so zapisali v svoji peti
letni dolgoročni napovedi za električna vozila.
Vendar pa dolgoročni obeti za električna vozila
ostajajo svetli, ugotavlja BNEF.
Električni avtomobili so po navedbah IEA doživeli
desetletje hitre rasti. Globalna prodaja se je v zadnjem
desetletju vsako leto povečala za več kot 60 %, razen leta 2019, ko se je rast upočasnila na 6 %, saj se je na Kitajskem spremenilo regulativno okolje, prodaja osebnih avtomobilov na večjih trgih pa se je zmanjšala.
»Kljub temu je prodaja električnih vozil v lanskem
letu še vedno dosegla 2,2 milijona, kar je zagotovilo njihov najvišji delež - 2,6 % - na svetovnem trgu avtomobilov,« so v majskem komentarju zapisali strokovnjaki IEA. Vendar je treba tržna pričakovanja za električne
avtomobile gledati v okviru splošnih gibanj na trgu avtomobilov, so poudarili. »V prvih štirih mesecih leta

24

Energetika.NET

2020 se je svetovna prodaja avtomobilov izjemno
zmanjšala. Ocenjujemo, da se je svetovna prodaja avtomobilov med januarjem in aprilom letos zmanjšala
za približno tretjino v primerjavi z enakim obdobjem
leta 2019, prodanih pa je bilo za približno 9 milijonov
manj avtomobilov,« so zapisali v IEA.
IEA trenutno pričakuje, da bo v prvi polovici leta
2020 svetovna prodaja avtomobilov za približno
30 % nižja kot v enakem obdobju lani. Medtem lahko na splošno pričakujemo, da se bo prodaja avtomobilov povečala v drugi polovici leta 2020, pravijo
v agenciji.
Toda »obseg in hitrost okrevanja bosta odvisna od
vrste dejavnikov, vključno s hitrostjo lajšanja oziroma umikanja ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa, morebitnimi drugimi valovi izbruha pandemije,
hitrostjo okrevanja gospodarstva ter pripravljenostjo
in sposobnostjo potrošnikov in podjetij za nakup novih avtomobilov. Ključna bo tudi vladna politika«, so
našteli v IEA.
Medtem pa v BNEF pričakujejo, da bo svetovna prodaja osebnih vozil leta 2020 upadla za neverjetnih
23 %. V BNEF prav tako ocenjujejo, da si svetovna prodaja avtomobilov ne bo opomogla pred letom 2025.
»Prodaja komercialnih vozil prav tako upada, vendar bo do leta 2022 okrevala zaradi naraščajočega e-poslovanja in vse večjega povpraševanja po tovoru na
Kitajskem in gospodarstih v vzponu,« pravijo v BNEF.
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Medtem bodo električni avtomobili »verjetno imeli veliko boljše leto 2020 kot preostala avtomobilska industrija«, so ocenili v IEA. Medtem ko je koronavirusna kriza vzbudila skrbi, da bi gospodarska kriza
lahko privedla do vladnih ukrepov blaženja standardov glede učinkovitosti goriva, da s tem zmanjšajo
pritisk na močne avtomobilske proizvajalce, ali zmanjšanja podpornih ukrepov za električne avtomobile,
da sprostijo sredstva za uporabo drugje, se to doslej ni
zgodilo, ugotavljajo v agenciji.
»Poleg tega je tipični kupec električnih avtomobilov
v mnogih državah še vedno bogatejši od povprečnega
potrošnika in ga lahko gospodarska recesija manj prizadene. Pričakuje se, da bo v letu 2020 na voljo približno 100 novih modelov električnih avtomobilov,
kar bo povečalo izbiro za potencialne kupce,« so dejali
v IEA.
»Glede na to je povsem mogoče, da se bo letos nadaljevala rast svetovne prodaje električnih avtomobilov in da bo vpliv na ta segment bistveno manjši kot
na celotnem trgu avtomobilov. Naša današnja osrednja ocena je, da bo svetovna prodaja električnih avtomobilov nekoliko presegla skupno iz leta 2019 in dosegla več kot 2,3 milijona ter s tem rekordni delež na
celotnem trgu avtomobilov - več kot 3 %. S tem bo
skupno število električnih avtomobilov na cesti po
vsem svetu zraslo na približno 10 milijonov, kar je
približno 1 % svetovne zaloge avtomobilov,« so pojasnili v IEA.
Medtem ko se v BNEF strinjajo, da se prodaja električnih vozil »na večini trgov drži bolje kot vozila na

notranje zgorevanje, zaradi zaostankov naročil, novih
modelov in zlasti podporne politike v Evropi in na
Kitajskem«, menijo, da bo kljub vsemu prvič v moderni dobi doživela padec - za 18 % do približno 1,7
milijona leta 2020.

V prihodnje pričakovana rast
Vendar pa »dolgoročni obeti za električna vozila
ostajajo svetli, saj temeljni stroški in izboljšave tehnologije odtehtajo kratkoročne vplive pandemije.
Nekatere kratkoročne predstavitve modelov EV se
bodo zavlekle, vendar se proizvajalci do zdaj držijo
svojih dolgoročnih zavez glede elektrifikacije,« so
poudarili v BNEF in dodali, da bo do leta 2022 na svetovni ravni na voljo več kot 500 različnih modelov
električnih vozil.
»Možnost izbire in konkurenčne cene bodo ključni
za privabljanje novih kupcev na trg,« menijo v BNEF.
Medtem ko bo prodaja potniških električnih vozil
leta 2020 padla, se bo po tem še naprej povečevala,
in sicer zaradi »padanja cen baterij, izboljšane energijske gostote, širjenja polnilne infrastrukture in širjenja prodaje na nove trge«. Tako naj bi do leta 2025
prodaja električnih vozil narasla na 8,5 milijona, do
leta 2030 na 26 milijonov in do leta 2040 na 54 milijonov, napovedujejo v BNEF.
»Delež električnih vozil v celotni prodaji vozil je še
vedno majhen, vendar se hitro povečuje. Do leta 2040
bo polovica vseh prodanih osebnih vozil električnih.
Trgi, kot so Kitajska in deli Evrope, dosegajo veliko
večji prodor, vendar manjša uporaba električnih vozil
na trgih v vzponu zmanjšuje svetovno povprečje,«
še dodajajo v BNEF.
n

Ilustracija: Roman Peklaj

Električnim vozilom gre bolje kot preostali
avtomobilski industriji
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PwC: Dolgoročna strategija
energetskih podjetij v JVE naj bo
usmerjena v rast in inovacije
Tanja Srnovršnik

Energetska podjetja v jugovzhodni Evropi (JVE)
so učinke koronakrize občutila vzdolž celotne
vrednostne verige, z upadom povpraševanja po
električni energiji in volatilnimi cenami na čelu,
je v nedavno izdanem poročilu zapisalo
svetovalno podjetje PwC. Promptne cene
električne energije v regiji so sicer od začetka
krize padle za okrog 50 odstotkov, a naj bi se
glede na tržna pričakovanja v drugi polovici leta
vrnile na predkrizne ravni, navajajo v PwC.
Podjetje torej energetskim družbam v JVE
svetuje, naj se osredotočijo na upravljanje
likvidnosti in stroškov in naj svoje dolgoročne
strategije usmerijo v rast in inovacije.
»Elektroenergetska podjetja in druge javne službe
sicer beležijo disrupcije vzdolž celotne vrednostne verige, a je bil učinek krize doslej zmernejši kot v drugih
sektorjih,« je v poročilu z naslovom ‘Vpliv koronavirusa in gospodarskega zastoja na elektroenergetska
podjetja in druge javne službe v jugovzhodni Evropi’
zapisal PwC.
Splošen učinek koronavirusa na ponudbo in povpraševanje v elektroenergetskem sektorju dosega na
svetovni ravni nižjo srednjo raven, ob čemer finančnim direktorjem v sektorju »povzročajo skrbi predvsem trenutne težave z likvidnostjo in dolgoročni učinek na gospodarstvo,« so zapisali v PwC.»Evropska
energetska podjetja so ob nastopu krize kljub večji odpornosti od 500 največjih ameriških podjetij (S&P 500)
utrpela občuten (okrog 25-odstoten) padec tržne kapitalizacije, po čemer zdaj počasi okrevajo. Njihove ključne ambicije, strateške usmeritve in vodstvene agende
vodilnih se sicer med krizo niso občutno spremenile:
glavne prioritete ostajajo dekarbonizacija, decentralizacija in digitalizacija,« ugotavljajo v PwC.Kot izpostavijo, bi lahko bile energetske družbe glede na preteklo stopnjo uspešnosti manj odporne na tržne pretrese od primerljivih evropskih družb, ob čemer so nekatera podjetja (denimo Holding Slovenske elektrarne
(HSE) in Bolgarski energetski holding) bolj izpostavljena izzivom na področju likvidnosti, denarnih tokov in financiranja dolga.

10-odstotni letni upad povpraševanja
Energetska podjetja v JVE so učinke koronakrize
občutila vzdolž celotne vrednostne verige, najbolj pa se
je to odražalo na porabi in cenah, ugotavljajo v PwC.
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Glede porabe in navad porabnikov so ob tem ugotovili, da je skupno povpraševanje po električni energiji v
JVE od začetka krize vsak teden upadlo za okrog 20 odstotkov (in za okrog 10 odstotkov glede na enako obdobje lani). »Kot smo opazili, so zajezitveni ukrepi v regiji vplivali tudi na spremembo porabe v gospodinjstvih v primerjavi z industrijo in storitvenim sektorjem. Ta vpliv je bil najbolj občuten pri povpraševanju
storitvenega sektorja, medtem ko je začela industrija
krepiti svoje dejavnosti, a ob zmanjšani zmogljivosti,« so pojasnili v PwC, kjer ocenjujejo, da »bosta stopnja kratkoročnega gospodarskega okrevanja in uspešnost turistične sezone ključna dejavnika pri opredeljevanju nadaljnjega razvoja povpraševanja v letu
2020.«Kot kaže analiza PwC, bo nadaljnja kriza najbolj
prizadela energetsko intenzivne industrije, kar bo vplivalo na upad povpraševanja po električni energiji.

Trg se bo predvidoma stabiliziral v drugi
polovici leta 2020
Glede cen in trga so v PwC zapisali, da so bile
promptne cene na vseh trgih JVE izrazito nestanovitne, saj so se med februarjem in aprilom znižale za kar
46 odstotkov.»Trgovanje na trgu za dan vnaprej lahko
neto uvoznikom glede na nedavni padec promptne
cene na kratki rok omogoči zmanjšanje splošnih stroškov uvoza električne energije,« pravijo v PwC, ob čemer opozarjajo, da »bi morali izvozniki razmisliti o
uporabi trgovalnih instrumentov za varovanje pred
tveganji. «Kljub trenutno nizkim veleprodajnim cenam se na trgu v drugi polovici leta pričakuje vrnitev
na predkrizne ravni, pravijo v PwC. »V primeru nadaljnjega neravnovesja in volatilnosti pa bi lahko bile
v izvoz usmerjene energetske družbe izpostavljene
določenim tveganjem,« so dodali. »Srbska, bosanska in
makedonska elektroenergetska podjetja in druge javne
službe imajo omejen manevrski prostor za nadaljnje
obvladovanje morebitnih cenovnih intervencij,« so še
izpostavili v PwC. Po drugi strani pa je bil učinek na
oskrbovalno in proizvodno elektroenergetsko mešanico majhen do srednje velik. Kot izpostavijo v PwC,
»je poceni plin delno izravnal negativni pritisk na
proizvodnjo električne energije, ki je izhajal iz manjšega povpraševanja, tržnih cen in slabe hidrologije.« V
JVE je bilo opaziti tudi rahlo povečanje proizvodnje
električne energije iz sonca in vetra. Elektrarne sicer
obratujejo normalno, v skladu z načrtovanim razporedom in s stabilnimi vzdrževalnimi dejavnostmi.
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»Nova realnost je energetska podjetja v regiji prisilila
v prilagoditev delovanja, ob čemer so se morala osredotočiti na zagotavljanje neprekinjene oskrbe in na
varstvo potrošnika,« so zapisali v PwC.Regionalna
energetska podjetja so »se uspešno prilagodila ‘novi
normalnosti’, tako da so se digitalizirala in vpeljala
strožje ukrepe za varnost delavcev. Nekatera podjetja so
zaradi manjših zamud v oskrbovalni verigi tudi ponovno odprla pogodbena pogajanja z dobavitelji ali aktivirala rezervne opcije.« »Podjetja se zdaj osredotočajo
predvsem na stabilizacijo lastne likvidnosti, medtem ko
se večji kapitalski projekti nadaljujejo z manjšimi zamudami,« pravijo v PwC, kjer dodajo, da »družbe, ki so
v predkriznem času proaktivno delale na notranji učinkovitosti, so zdaj bolje pripravljene.«Glede odziva na
državni ravni so v PwC omenili, da »nameravajo voditelji EU nadaljevati z načrtovano agendo v okviru zelenega dogovora, ob čemer Evropska komisija sporoča, da
koronavirus ne bo vplival na časovnico. Voditelji EU so
tako vlade pozvali k povečanju ambicij na področju
okolja in k izdaji trajnostnih svežnjev pomoči.«Vlade v
JVE sicer še niso naznanile nikakršnih sprememb
državnih podnebnih politik zaradi koronakrize, a bodo »najverjetneje sledile priporočilom Evropske komisije in Energetske skupnosti,« so še zapisali v PwC.
Svetovalno podjetje vladam v JVE torej svetuje, naj
»spodbujajo naložbe v obnovljive vire in ponovno izkažejo svojo predanost trajnostnemu razvoju«.
»Z zaključevanjem disruptivnega obdobja za elektroenergetska podjetja in druge javne službe je treba
miselnost preusmeriti v okrevanje in preobrazbo,« izpostavijo v PwC. Kot menijo, bi se morala energetska
podjetja na kratki rok osredotočiti na upravljanje likvidnosti, optimizacijo stroškov in večanje operativne učinkovitosti. V PwC podjetjem denimo predlagajo, da v naslednjih šestih mesecih v modele trgovanja vključijo tudi fizična tveganja, kot so pandemija in
podnebne spremembe, ter pripravijo načrte za primer
nepredvidljivih dogodkov.
n
Celoten prispevek si lahko preberete na portalu
Energetika.NET (www.energetika.net).
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Ilustracija: Roman Peklaj

Poudarek na neprekinjeni oskrbi in varstvu
potrošnika
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V središču zelenega okrevanja
gospodarstva naj bo človek
V zadnjem času so vse glasnejši pozivi slovenskega
in širše evropskega gospodarstva, naj država korona
krizo vzame kot priložnost za trajnostno preobrazbo
gospodarstva in družbe v celoti. Pojavljajo se različne
pobude, med njimi Zavezništvo za zeleno okrevanje
Slovenije, katerega podpornik je tudi družba Petrol.
V Petrolu so pomen vlaganja v nizkoogljično
gospodarstvo prepoznali že pred leti. Ob tem
poudarjajo, da morajo v središču trajnostnih rešitev
ostati prebivalci mest in skupnosti, ki so jim pametne
in učinkovite rešitve dejansko namenjene.
Pametne tehnološke rešitve lahko rešijo
marsikateri izziv in mestom prinesejo
prihranke, so prepričani v Petrolu, a na
temeljne izzive sodobnega časa in
prihodnosti lahko zares odgovori le
kognitivna skupnost, ki na prvo mesto
postavlja prebivalca mesta oziroma lokalne
skupnosti in njegove potrebe. Po epidemiji
so se potrebe družbe spremenile, do izraza
so prišle napredne rešitve, ki so v času
epidemije omogočile minimalen pulz
gospodarstva in življenja na splošno. Gre
za digitalne rešitve namenjene upravljanju
infrastrukturnih sistemov, s katerimi v
Petrolu pomagajo zagotavljati varno in
nemoteno oskrbo s pitno vodo in toploto,
optimizirati investicijske in operativne
stroške, dosegati prihranke, zmanjševati
ogljični odtis in obenem skrbeti za standard
udobja prebivalcev.
Nepričakovan zasuk dogajanja v svetu v
začetku pomladi je presenetil vse in
ustvaril novo realnost. Jože Bajuk, član
uprave Petrola, odgovoren za področje
Energetski in okoljski sistemi, ob tem
izpostavlja: »V Petrolu se globalnega izziva
podnebnih sprememb zavedamo, sledimo
vsem zavezam in zahtevam za znižanje
ogljičnega odtisa, podnebnim sporazumom,
evropski in domači zakonodaji ter
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smernicam. K temu prispevamo s
skupnimi, partnerskimi projekti na področju
energetike in okolja, saj razumemo, da
prihodnji razvoj temelji na sodelovanju in
povezanih akcijah več deležnikov. Obenem
intenzivno razvijamo našo edinstveno
platformo Tango, s katero soustvarjamo
pametna in uporabnikom prijazna mesta
ter skupnosti na trgih jugovzhodne Evrope.
Nove tehnologije namreč omogočajo
doseganje posameznih ciljev drugače in
bolj učinkovito v smislu izpustov, dodane
vrednosti na zaposlene ter nam pomagajo
sodelovati v novi realnosti, ki se vzpostavlja.
Zato ostajamo zelo aktivni, in v prihodnjih
letih načrtujemo še povečevanje aktivnosti
na področju energetskih prenov stavb.«
Posamezni akterji, kot je Petrol, lahko
sodelujejo pri okrevanju evropske
gospodarske skupnosti s strokovnim
znanjem, tehnično podporo in
investiranjem v posamezne tehnologije in
trajnostne projekte. Ključno je, da znajo
sistemsko povezati različna poslovna
področja, tako razvoj novih poslovnih
rešitev, digitalnih rešitev in tehnološko
integracijo in tudi dobavo energentov ter
upravljanje energij na trgu. V Petrolu
pozdravljajo, da EU odpira priložnosti za
nadaljnje projekte za izboljševanje
energetske učinkovitosti z novim svežnjem
ukrepov za okrevanje po epidemiji, ki
vključuje tudi pospeševanje projektov
energetske prenove stavb in projektov
spodbujanja obnovljivih virov energije.
Z energetskimi prenovami stavb so v
Petrolu začeli že pred dvajsetimi leti,
pionirsko v partnerstvu z Mestno občino
Kranj, in v tem času so se energetske
prenove stavb izkazale kot pomemben
gradnik bolj trajnostne in nizkoogljične
družbe. Ključen pri tem je model
energetskega pogodbeništva, ki predvsem
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občinam in javnemu sektorju pomaga brez
zadolževanja prenoviti precejšnji delež
stavbnega fonda.
V Petrolu so pred leti v svojo strategijo
vtkali zavezo prehodu v nizkoogljično
družbo. Menijo, da je to prava smer, ki
omogoča ohranjanje planeta tudi za
prihodnje generacije. Zaradi tega tudi v
najbolj zahtevnih časih projektom
energetske prenove namenjajo posebno
pozornost in gradijo partnerstva, da lahko
razvoj teče še naprej. Tako so v maju 2020
začeli dva nova projekta energetske
prenove stavb. V prvem gre za javno
zasebno partnerstvo z Univerzo v
Mariboru, v okviru katerega bo Petrol v
konzorciju energetsko prenovil štiri
pomembne izobraževalne stavbe v Kranju.
S tem bo Univerza v Mariboru prihranila
230.000 evrov ter zmanjšala emisije CO2
za malo več kot 400 ton letno, kar
predstavlja količino, ki jo letno vsrka skoraj
20.000 dreves. V drugem primeru pa gre
za javno zasebno partnerstvo z občino
Brežice, v okviru katerega bo Petrol v
konzorciju energetsko prenovil 15 javnih

stavb. Z energetskim pogodbeništvom bo
občina Brežice prihranila 308.267 evrov
letno oz. zmanjšala izpuste toplogrednih
plinov za 485 ton CO2 letno, kar je enako
količini, ki bi jo letno vsrkalo 25.000 dreves.
Tudi v prihodnje bodo v Petrolu razvijali
celovite rešitve za pametna mesta in
skupnosti, prilagojene potrebam končnih
uporabnikov, in rešitve, ki povečujejo
energetsko učinkovitost. Potencial za
zeleno okrevanje vidijo v kombinaciji
storitev celovitega upravljanja energije in
infrastrukturnih sistemov, od upravljanja
vodovodnih sistemov in čistilnih naprav
do daljinskega ogrevanja in proizvodnje
električne energije iz obnovljivih virov.
Velik potencial imajo projekti samooskrbnih,
»pametnih« skupnosti (na primer projekt
Compile) in proizvodnja elektrike iz
obnovljivih virov energije. Vodilo razvoja
družbe Petrol ostaja celovita energetska
oskrba, s poudarkom na izboljšanju
kakovosti življenja ter učinkoviti, trajnostni
rabi energije in vode ter digitalizaciji
infrastrukturnih sistemov v mestih in
lokalnih skupnostih.
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Dan potem je lahko zelen ali siv
Mag. Janez Kopač, foto: arhiv Energetike.NET
Gospodarska kriza kot posledica ustavitve ekonomije zaradi
koronavirusa je žalostno razgalila države z nereformirano
energetiko. Kjer je monopolist na trgu električne energije
preživel le zaradi subvencij za proizvodnjo energije iz
premoga, je kriza tako podjetje še bolj naslonila na državni
proračun. Nerealno nizke cene električne energije za
gospodinjstva so ob zamudi plačil še dodatno načela
likvidnost dobaviteljev. Distributerji brez vgrajenih
pametnih števcev so bili zaradi prepovedi nenujnih
opravkov, kamor so sodili tudi nadzorniki števcev, obsojeni
na milost potrošnikov in njihovega informiranja.
Nereformirani sistemi feed-in tarif za obnovljive vire
energije so v času krize postali še dražji in neznosnejši.
Največja dilema intervencij držav in mednarodnih finančnih institucij bo, ali reševati le delovna mesta ali v hudi časovni stiski storiti še kaj več, npr. spodbuditi prehod na trajnostno energetiko. Sekretariat Energetske skupnosti vidi to krizo kot priložnost za boljšo energetsko politiko, ki bi gradila na energetski učinkovitosti in
obnovljivih virih energije, a šanse za to so morda manj kot polovične. Modrost v pregreti političnih razmerah ni vedno na prvem
mestu.
V finančni krizi leta 2008-09 se je izpust CO2 strmo znižal, a je že
od 2010 v stalnem porastu vse do rekordnih zgodovinskih vrednosti pred začetkom tokratne krize. Pred več kot desetimi leti je predsednik Barack Obama znal in upal pogojevati državno pomoč avtomobilskemu velikanu Chryslerju z začetkom izdelave električnih avtomobilov. Če bi takrat vse vlade in mednarodne finančne institucije ravnale podobno, bi bil danes Zeleni dogovor nove
Evropske komisije že splošna svetovna razvojna usmeritev. EU kljub
nekaterim nesoglasjem nadaljuje z ambiciozno politiko dekarbonizacije, cirkularne ekonomije in energetske učinkovitosti s pomočjo bogatega sklada za pravično tranzicijo. V tej misiji se poskuša znova najti kot vodilna sila sveta, saj je drugje vodilno vlogo izgubila.
Kaj pa preostali svet in predvsem sosedstvo? V prvih dneh po začetku vsesplošne izolacije in prekinitve dejavnosti je EBRD priporočila, da bi se morala vsa podjetja, ki se jim bo iz krize pomagalo z
javnim denarjem, v zameno zavezati k zmanjševanju svojega ogljičnega odtisa. Ne nujno v proizvodnji. Tudi organizacija poslovanja
in dobavne verige ima večji ali manjši ogljični odtis. Vsakdo lahko ta
odtis zmanjša. Ne da bi imel finančno krizo, se je Sekretariat Energetske skupnosti v upočasnjenih dneh, ki so nudila čas za razmislek,
odločil za pridobitev certifikata EMAS, spoznali pa smo tudi, da so
številna naša srečanja možna brez stotin letalskih prevozov udeležencev in zaposlenih tudi po ukinitvi omejitev gibanja. Naš ogljični
odtis je malenkosten, a tudi to bo majhen kamenček v mozaiku.
Samo upamo lahko, da bo EBRD-jev poziv postal splošna usmeritev mednarodnih finančnih institucij in bogatih vlad. Ena sama
banka se sicer hitro prilagodi drugim v boju za tržni delež. In kot še
pravi EBRD: »Podnebne spremembe, izguba biodiverzitete in finančne krize imajo nekaj skupnega — ne ozirajo se na nacionalne
meje in rešujemo jih lahko le s kolektivno akcijo.«

Pomoč mednarodne skupnosti je nujna takoj in mora biti dvojna
— kratkoročna in dolgoročna. Kratkoročno je treba zagotoviti likvidnost trgovcem, distributerjem in proizvajalcem ter posredno seveda najprej malim in srednjim podjetjem, ki morajo dobavljeno
energijo tudi plačati. Tu lahko pomagajo poslovne banke, EBRD in
KfW neposredno, pa tudi druge mednarodne finančne institucije, ki
kreditirajo domače poslovne banke. Pri kratkoročni pomoči so najbolj potrebni instrumenti delitve rizika (portfeljske garancije ipd.),
poceni posojila za delovni kapital in jamstva za podporo državnim
jamstvom. Nekatere mednarodne finančne institucije (npr. IMF) z
makrofiskalno podporo skušajo pomagati pri zagotavljanju likvidnosti državnih proračunov, ki so nenadoma izgubili številne
davkoplačevalce. Na kratki rok je treba samo pomagati preživeti, ne
glede na strukturo energetskega sektorja.
Dolgoročna pomoč bodo morala biti poceni dolgoročna posojila,
tako proračunskim kot razvojnim projektom. Prav tu pa je možnost
vsebinskega zasuka razvojne politike velika in upam, da jo bodo
odločevalci izkoristili. V državah članicah Energetske skupnosti bi
si želel, da bo vsak program odpravljanja energetske revščine namesto nizke cene elektrike zajemal zamenjavo starih peči na drva
ali kurilno olje s kakovostnimi pečmi na drva in izolacijo stavb. Začasno nizke tržne cene elektrike so odlična priložnost za začetek obdavčevanja CO2 in za odpravo reguliranih cen elektrike. Interventna pomoč energetskemu sektorju bi morala biti pogojena s
sistematičnim odpravljanjem nezakonitih državnih pomoči premogovnemu sektorju. Nobena nova pomoč obnovljivim virom
energije pa ne bi smela biti več v obliki zajamčenih odkupnih cen.
Ali bo ta priložnost zamujena, pa je odvisno od vseh, ki bodo v prihodnjih tednih in mesecih plasirali javni denar za ekonomsko oživljanje v pokriznih časih. Ameriški pregovor pravi, da nikoli ne zavrži dobre krize. Ostajam polovični optimist.
n

Mag. Janez Kopač je direktor Sekretariata Energetske skupnosti na
Dunaju.
Stališča avtorja ne odražajo nujno stališča uredništva
Energetike.NET.
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Koronanauki: Kakšna bo nova
normalnost ali v kakšni normalnosti
smo živeli zadnja leta?
Franc Bogovič
foto: Evropski
parlament

Naše življenje pred pandemijo z novim
koronavirusom SARS-CoV-2 in boleznijo
COVID-19 je bilo za vse nas v Sloveniji, Evropi
in po svetu povsem normalno. Živeli smo po
običajnih tirnicah, predvsem pa hitro, potovali
smo brez omejitev in zaprtih meja ter se družili
na javnih dogodkih. Živeli smo v globaliziranem
svetu, v katerem je Evropa veliko svoje
proizvodnje zaradi cenejše delovne sile preselila
v Azijo.
Internet je povezal ves svet, poenostavil in naredil
poslovne procese učinkovitejše, z razvojem digitalnih
platform so se spremenili številni poslovni modeli. Kapitalska vrednost korporacij, kot so Google, Microsoft,
Amazon, Apple, Facebook, Tesla, je v nekaj letih postala velikokrat večja, kot je vrednost proizvodnih podjetij, ki so se razvijala desetletja ali celo stoletja.
Ob prodornih Japoncih in Južnih Korejcih so se kar
naenkrat pojavila številna kitajska podjetja, ki so začela
prevzemati vodilno vlogo na področju digitalizacije,
pametne inteligence, obnovljivih virov energije in hitrih vlakov. Nekaj posameznikov ima v lasti premoženje, ki je veliko večje, kot so proračuni številnih držav.
Vsako leto smo komaj čakali na nov model mobilnega
telefona.
Krepil se je storitveni sektor, pojavili in uveljavili
so se novi poslovni modeli na osnovi delitvene ekonomije (Booking, Airbnb, Uber), ki so izpodrivali svojo
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konkurenco v tradicionalnih poslovnih modelih. Priča smo bili razcvetu nizkocenovnih letalskih družb, s
katerimi smo za smešno nizke zneske leteli po vsem
svetu. Vse pogosteje smo dopustovali v tujini, po možnosti na povsem drugem koncu sveta. Nakupi in druženje v supermarketih je velikokrat nadomestilo obisk
svete maše ali družinsko druženje.
Res je bilo videti, da nič ne more zaustaviti rasti komoditete, le Zemlja je postajala malce premajhna za toliko ljudi, ki je vsako leto porabilo več energije, več
naravnih virov. S tem smo začeli rušiti ravnovesja v
naravi, planet se je začel segrevati, saj smo enostavno
pridelali preveč izpustov, da bi jih svetovni gozdovi,
rastlinje uspelo spreminjati v kisik. Ja, malce smo se začeli dušiti v svetu, polnem dobrot in najrazličnejših lagodnosti.
Tudi poraba hrane, predvsem beljakovin živalskega
izvora (meso, mleko, siri …), je hitro naraščala, saj je postala dostopna številnim ljudem v razvijajočih se državah, kjer so pred tridesetimi leti, pred dobo globalizacije in digitalizacije, dobesedno živeli od pesti riža.
Podobno, kot drugi proizvodi, je tudi hrana začela
iskati potrošnike po vsej zemeljski obli.

Ali je bilo res treba početi vse, kar smo počeli
doslej?
Se da kaj spremeniti, smo ljudje pripravljeni narediti kdaj tudi korak nazaj in se vprašati, ali nismo mogoče malce pretiravali v našem življenjskem slogu?
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Nismo mogoče malce pozabili na naravo, pa tudi na
ljudi okoli sebe, včasih tudi na naše družinske člane?
Odgovorov na ta vprašanja, ki se so se nam zastavljale v koronavirusni krizi in katerih si včasih niti postaviti nismo želeli, nikakor nismo mogli ali pa hoteli
najti. Potem pa se je »tam nekje daleč«, na Kitajskem,
najprej začelo govoriti o nekem novem virusu, ki je
očitno ušel izpod nadzora. Še danes ne vemo, komu natanko je ušel virus izpod nadzora, ali znanstvenikom
iz inštituta za virologijo v Wuhanu, ali kitajskemu
zdravstvenemu sistemu, ki ga ni pravočasno prepoznal ter poskušal zaustaviti, ali pa vsaj ves svet opozoriti, za kako nevaren tip virusa v resnici gre. Ta nevidni virus pa je v rekordnem času dodobra spremenil
podobo sveta in nam na silo ponudil številne odgovore, tudi neko povsem novo podobo sveta.
Letala so ob razglasitvi pandemije nenadoma ostala
prizemljena na letališčih, gostilne in hoteli so zaprli
svoja vrata, ljudi smo poskušali na hitro spraviti domov z vseh koncev sveta in jih zaprli v njihove domove. Zaustavil se je javni promet, zaprli smo šole in vrtce,
številna podjetja so prav tako zaprla svoja vrata.
Bistveno zmanjšana gospodarska aktivnost po vsem
svetu in zaustavitev prometa sta zmanjšala porabo
energentov, cena nafte je strmoglavila celo v negativno
vrednost. Zmanjšala se je poraba električne energije,
uporaba fosilnih goriv, tako da so v številnih delih sveta znova videli zvezde na nebu, v Indiji pa so po tridesetih letih znova zagledali mogočno Himalajo, v beneških kanalih pa so znova zaplavale ribe.
Na hitro smo videli, da se da na hitro odpraviti marsikaj, kar nas je mučilo do pred nekaj meseci. V prihodnjih tednih, mesecih pa bomo tudi na hitro spoznali, kakšna je cena teh velikih sprememb, koliko delovnih mest bomo izgubili. Danes je že jasno, da je letošnje leto izgubljeno za svetovni turizem, da bodo
številne letalske družbe zelo težko preživele letošnje
poslovno leto in da si ne upamo napovedati, ali se bo in
kako hitro, letalski promet vrnil v stare tokove. Slej
ko prej bomo spoznali, kako veliko ljudi bo plačalo
ceno svetovne pandemije v gospodarski in socialni krizi, v katerih se bomo znašli v tem letu.
Tega se je takoj zavedala tako Vlada RS, ki je hitro
sprejemala odločne protikoronske ukrepe za blažitev
gospodarske in socialne krize v Slovenije, in prav tako
tudi EU, ki je ocenila, da je Evropa pred recesijo zgodovinskih razsežnosti. Po ocenah Evropske komisije
naj bi se gospodarstvo EU v letu 2020 zmanjšalo za
več kot 7 %, brezposelnost pa povečala na 9 %, kar bo
nesorazmerno močno prizadelo zlasti mlade in nizkokvalificirane začasne delavce ter življenje v revnejših
gospodinjstvih. Zato predlog EK za okrevanje s posebnim dodatnim instrumentom vrednosti 750 milijard evrov ocenjujem kot zelo pogumen korak v pravo
smer, pri čemer pa bo pomembno skupno in kohezivno okrevanje v Evropi.
V krizi smo tudi spoznali, kako pomembne so kakovostne širokopasovne povezave, kako se lahko na
hitro naučimo učenja na daljavo, e-nakupovanja in dela na daljavo, kako lahko sestankujemo od doma. Podjetja, ki se ukvarjajo s spletno trgovino, so v koronavi-

rusni krizi le s težavo sledila povpraševanju, zaposlovala nove ljudi in pridelala velike dobičke.
Izkušnje s pomanjkanjem zaščitnih mask in respiratorjev pa so na najbolj brutalen način pokazale, kako ranljiva je svetovna globalna ureditev. .Ta lekcija
nam tudi že prinaša spremembe v razmišljanju, da je
nujno, da je del proizvodnje strateških produktov vendarle tudi na evropskih tleh.

Nauki za naprej in kako naj nadaljujemo, ko bo
korona situacija popustila
Pričakujem lokalizacijo proizvodnje na številnih
področjih v prihodnosti. Hrano bomo pridelovali v
svojem vrtu, odkupovali od lokalnih pridelovalcev, jo
naročali prek spleta od naprednih kmetov in jo prejemali dostavljeno domov, lokalnim pridelovalcem hrane pa bomo zaupali tudi, ko ne bo več problemov z virozami. Med dopustom bomo večkrat spoznavali lepote Slovenije, ki so nam doslej ostale prikrite, saj smo
velikokrat raje potovali po svetu. Ohranitev strateških
podjetij v evropski lasti sedaj postaja zelo pomembna.
Na to smo v preteklosti pozabili oziroma podcenjevali pasti, ki jih je ob velikih pozitivnih stvareh prinesla
globalizacija.
Pomembnost samooskrbe na strateških področjih,
kot so energetika, prehranska varnost, javno zdravje, se
spet izpostavlja v ospredje, na številnih področjih. Ta
samooskrba bo ponovno mišljena tako na ravni EU ko
tudi na ravni držav članic samih.
Zagotovo bomo v prihodnosti več vlagali v zelene
tehnologije, nizkoogljične vire energije, učinkovito
rabo virov in krožno gospodarstvo, na ta način pa
zmanjšali naše vplive na okolje.
Z nadaljnjim vlaganjem v digitalizacijo moramo
čim prej omogočiti slehernemu državljanu kakovostno širokopasovno povezavo, digitalizirati naše gospodarstvo in z digitalnimi veščinami usposobiti ljudi, od najmlajših do starejših, ki jih bodo vsi lahko
bolj učinkovito uporabljali pri svojem vsakdanjem delu in življenju.
Ob vsem tehnološkem napredku, ki se bo dogajal tudi v prihodnje, nikakor ne bomo smeli pozabiti tudi na
učinkovite javne sisteme. Predvsem zdravstveni sistem
mora biti v prihodnje robustnejši, tudi bolje povezan
znotraj EU, ki si ne sme več dovoliti, da bo tudi v prihodnje zdravstvo odvisno od kitajske medicinske opreme. Zavetje družinskega okolja se je pokazalo kot najboljše zatočišče v času karantene. Za številne je bila
očitno neobičajno velika bližina v času karantene kar
velika preizkušnja trdnosti družinskih vezi.
Nova normalnost po koronavirusni krizi bo kar precej spremenjena, zato bomo morali sprejemati včasih
tudi težke odločitve, in sicer tako družba kot posamezniki.
Novo realnost bomo skupaj ustvarjali, morali jo bomo sprejeti in znati živeti v njej.
n

Franc Bogovič je poslanec Slovenske ljudske stranke
v Evropskem parlamentu (SLS/EPP).
Stališča avtorja ne odražajo nujno stališča uredništva
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Izkušnja 'koronačasa' prinesla novo zavedanje
o pomembnosti povezovanja
Marjan Eberlinc
Foto: arhiv
Energetike.NET

Minuli meseci delovanja operaterja prenosnega
sistema zemeljskega plina v posebnih razmerah
že dopuščajo prve komentarje in misli, kako
bodo nastale razmere, ki jih je prinesla
razglašena epidemija koronavirusa, dolgoročno
vplivale na energetski sektor in seveda tudi na
delovanje ter prihodnji razvoj prenosne
plinovodne infrastrukture.
Naše prve misli, odzivi in aktivnosti so bile v zgodnji fazi pojava tveganja okužbe in širitve epidemije
koronavirusa namenjene takojšnji vzpostavitvi in prehodu na izreden režim dela. Najvišjo prioriteto ima
naš center vodenja z zagotavljanjem varnega, neprekinjenega ter zanesljivega delovanja plinovodnega sistema. To, česar zagotovo nihče ni mogel prej predvideti, je prav širina vpliva virusa in vesel sem, da nam je
uspelo takoj zagotoviti popolno izolacijo nadzorne
ekipe za njeno celotedensko delo in nemoteno delovanje nadzornega sistema. Vse je tako praktično popolnoma odrezano in izolirano od preostalega sveta, a
se naloge brezhibno izvajajo.
Za družbo Plinovodi, d. o. o., je bila novost predvsem prepoznati širino potencialne nevarnosti ter
čim prej uresničiti ukrepe za njeno zajezitev. Sedaj
lahko ocenim, da se je zelo pozitivno izkazala izred-
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na pripadnost in požrtvovalnost vseh naših zaposlenih, ki so v trenutku odločitve vzpostavili svoja delovna mesta na daljavo. Tista, ki so nujna za prisotnost,
pa smo v celoti prilagodili posebnim in izrednim pogojem.
V družbi naša ukrepanja in vzpostavitev delovanja v
kriznih razmerah ocenjujem za zelo uspešna. Analiza
najrazličnejših scenarijev po dolžini trajanja in jakosti
nam omogoča, da glede na dejanske razmere stopenjsko prehajamo med njimi in s tem zagotavljamo vse
ključne funkcije delovanja družbe praktično neokrnjene. Ponosen sem na svoje sodelavce, ki so v izredno
kratkem času, praktično čez noč, vzpostavili sistem
delovanja na daljavo. Zanj lahko rečem, da danes deluje v izrednih razmerah enako učinkovito. Dodatno
smo prepoznali prednosti dela na daljavo, ki dodatno
krepi samozavest in samostojnost ter samoiniciativnost zaposlenih.
Upam, da bo z nadaljnjim sproščanjem ukrepov delo le prešlo v stare tirnice. Ko se ozrem nazaj, lahko povzamem preteklo obdobje kot uspešen test takojšnjega
in uspešnega prehoda ključnih kriznih ekip na izreden
način dela, za vse druge pa uspešen prehod na delo na
daljavo. A vendarle to ni bil le test. Danes lahko ugotovim, da praktično vse funkcije družbe dobro delujejo in to v okviru obstoječih rokov in načrtov.

GOSTUJOČI KOMENTARJI

Epidemija koronavirusa, ki je danes uradno za nami,
pa nam že nalaga nekaj temeljnih razmislekov. Ključen
bo dolgoročni vpliv na delo in delovni proces. Socialni
vidik dela in sobivanje na delovnem mestu dobivata
novo dimenzijo in zanesljivo se bodo nekateri vzpostavljeni ukrepi za najbolj kritične infrastrukture v
postopno manjši intenziteti izvajali tudi v prihodnje.
Verjetno vse do faze, ko bodo postali del našega delovnega vsakdana. Neizogibno bodo potrebne tudi prilagoditve in že danes lahko ugotovim, da se potrjujejo
naša razmišljanja pri načrtovanju novega centra vodenja, ki je v razvojnih načrtih operaterja prenosnega
sistema zemeljskega plina že nekaj let. Kar nekaj vsebinskih rešitev za še učinkovitejše obvladovanje tovrstnih primerov smo že vključili v prvotne načrte in
to je le dodatna potrditev, da smo pri zasnovi pravilno
razmišljali, zaznali nujnost novih rešitev in prepoznali pomembnost avtonomije centra vodenja z vsemi
operativnimi in življenjskimi funkcijami takšnega objekta.
Primer epidemije koronavirusa bo neizbežno pustil posledice in bo vplival na prihodnji razvoj energetskega sektorja. Lahko tudi podam hitro preliminarno oceno, da se je slovenska energetika znala na
primeren način odzvati, zato težav na nobenem od
sektorjev oskrbe z energijo do sedaj nismo zaznali.
Dolgoročno pa seveda takšnih ali podobnih pojavov
— epidemij nikakor ne smemo zanemariti. Še pred časom si česa takšnega nismo mogli niti zamisliti, danes je tukaj in pripravljeni moramo biti, da bomo
časovno hitro in učinkovito obvladovali energetske
infrastrukture tudi v prihodnjih izrednih razmerah
ali celo težko predvidljivih situacijah. Še večkrat se
bomo namreč morali vprašati, ali smo pomislili na
vse, in ves čas znova in znova kreirati najrazličnejše
scenarije kriznih situacij. In seveda lahko že sedaj
napovemo, da bo epidemija povzročila celo vrsto dodatnih izzivov in seveda tudi priložnosti. Za tehten
premislek in poglobljene analize bo še čas, a v tem
trenutku je že jasno, da bodo naši ključni izzivi za
prihodnost tudi ocena morebitnega prehoda na različne možnosti dela na daljavo, na stopenjsko in povečano avtonomnost ključnih funkcij delovanja energetske infrastrukture, na ustrezni opremljenosti ter
v določenih delih na še večjo mobilno decentralizacijo sistemov vzdrževanja in še bi lahko našteval. Vse
to se že danes kaže kot nov pristop in nov model delovanja za prihodnje in s tem širše obvladovanje najtežjih in izrednih kriznih situacij.

»Skupaj zmoremo!«
Ko se z izkušnjo vzpostavitve sistema izrednega delovanja družbe pri izvajanju ukrepov za preprečevanje
širjenja okužbe s koronavirusom oziram v prihodnost,
se mi vedno znova pojavita dva ključna dejavnika: v
prvi vrsti so to naši visoko strokovno usposobljeni in
lojalni zaposleni ter visokozmogljiva ter zanesljiva
tehnologija. Vse to se mi potrjuje tudi pri dnevnih
kontaktih z direktorji operaterjev prenosnih sistemov
v sosednjih državah in na podlagi tega lahko rečem, da
evropski prenosni plinovodni sistem v teh razmerah
diha kot eno veliko in vzdržljivo srce. Ne bojim se, da
takšen sistem ne bi zmogel odigrati svoje pomembne
vloge tudi v prihodnje in se hkrati soočiti z vsemi izzivi, ki jih pred nas postavljajo prihajajoči cilji podnebne nevtralnosti z uvajanjem trajnostnih tehnologij
in povezovanja sektorjev plina in elektrike. Izkušnja t.
i. koronačasa je prinesla novo zavedanje o pomembnosti povezovanja, zato lahko za energetski sektor zagotovo potrdim v teh dneh odmevajoče besede Skupaj
zmoremo.
Za prihodnost slovenske energetike v obdobju po
koronavirusu si želim predvsem še bolj učinkovitega
mreženja ključnih akterjev tudi na ravni povezovanja
sistemov in infrastruktur, kjer je nujno povezovanje na
področju novih tehnoloških procesov in le skupaj bomo zmogli zgraditi novo pot. Zemeljski plin bo v prihodnje prav kmalu obogaten z obnovljivimi plini, po
mojem mnenju tudi v precejšnjem deležu domačega,
slovenskega izvora. Prepričan sem, da imamo energetiki skupaj resen in pravi izziv, in vem, da Skupaj zmoremo. Z odločnim odzivom na pojav epidemije in z
zagotovitvijo uspešnega izrednega načina dela z brezhibnim delovanjem ključnih infrastruktur nam je
uspelo, da vsak zase tvorimo odlično delujoče in zelo
zanesljive dele oskrbovalne verige. Epidemija nas je na
splošno gledano na nek način zaprla v lastne meje, a
prav to nam je odprlo nove priložnosti za večje koriščenje domačih virov, hkrati pa smo del dobro delujočega evropskega sistema, zato lahko tako v domačem
kot tudi tujem pogledu pogumno zremo v prihodnost.
Naj na koncu izrazim priznanje zaposlenim v vseh
slovenskih energetskih družbah za brezhibno delovanje sistemov, direktorjem vseh energetskih družb za
vodenje procesov v zahtevnih pogojih delovanja, uporabnikom sistemov in odjemalcem, posebej pa še vsem,
ki nas razumejo in delijo mnenje z nami, čeprav niso
neposredno vpeti v proces energetske oskrbe Slovenije. In res je: skupaj zmoremo.
n

Marjan Eberlinc je glavni direktor družbe Plinovodi,
d. o. o. in predsednik Energetske zbornice Slovenije
Stališča avtorja ne odražajo nujno stališča uredništva
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Spremembe so težke.
Mogoče ne tako zelo, kot smo mislili.

Urška Jež

V teh časih se je izredno težko izogniti
omembi koronavirusa, analiziranju življenja
prej, med in potem. In prav je tako! Tako
temu namenjam tudi svoje današnje
razmišljanje. Še nedavno smo vsi, ki se
ukvarjamo z inovacijami, s strateškim
svetovanjem, coachingom in mentoriranjem,
s podjetji po dolgem in počez analizirali,
koncipirali in uvajali sisteme za digitalno
transformacijo podjetij. Kar seveda v prvi
vrsti pomeni delo z ljudmi, opolnomočenje
zaposlenih, da so odprti za novosti in da
imajo priložnost, da si upajo. Vsi, ki ste že
konkretno zakorakali na to pot, pa veste,
kako dolgotrajen in naporen je ta proces. Bil!
Čez noč smo bili primorani ostati doma in
začeti delati – drugače.
In občutek, da je čas, ko bo, po Oxfordovi študiji iz
leta 2016, v prihodnjih 25 letih 47 % služb »izumrlo«,
prišel veliko prej, nas ne vara. To je nova realnost, s katero se moramo spopasti pogumno. To je čas, ko običajno prosperirajo drznejši, inovativnejši in tisti, ki
vedo, da je partnerski ekosistem ključen za gradnjo
novih poslovnih modelov in posledično uspehov.

Ekosistemi, inovacije, nov način dela in
virtualni svet
Nenadna, vseprisotna odvisnost od digitalnih orodij
nam je pokazala, kako nevešči in neuki smo bili še
pred karanteno. Tehnologija, ki smo se jo vsi čez noč
naučili uporabljati, je že bila prisotna in v uporabi.
Vendar pri peščici. Sedaj, tri mesece kasneje, smo vsi
strokovnjaki v Zoomanju, MSteamsih, Webexih, slackih … Pokazala nam je tudi, da je oxfordska študija
dejansko imela prav, saj smo sami dnevno doživljali
vprašanja, kako se bodo naša delovna mesta spremenila in … ali smo res vsi potrebni ali pa bo v bližnji prihodnosti množico naših del enostavno prevzel digitalni svet. In večno vprašanje, ali nam bo uspelo prenesti človečnost in povezljivost v vsa ta orodja, ki jih
danes (že radi) uporabljamo.
Edinstven primer uspešnega, digitalnega ekosistema, ki je danes še kako živahen, je sprožila pobuda
Evropske komisije, da v času koronavirusa zažene
največji svetovni digitalni hackathon — #EUvsVirus.
Sama ideja se je porodila iz potrebe po reševanju ključnih izzivov, ki sta jih korona in posledično koronska
karantena naplavili na površje. Tako je več kot 20.000
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mladih po duši iz vsega sveta kreiralo različne rešitve
s področij: Zdravje & življenje, Poslovna kontinuiteta,
Socialna in politična kohezija, Daljinsko delo in izobraževanje, Digitalne finance in razno. Ekipam je pomagalo več kot 2500 mentorjev in več kot 400 organizatorjev — prostovoljcev. Kako je bil možen tako velik
organizacijski — prostovoljski zalogaj? Vsi vpleteni smo
pristopili k projektu, ker smo verjeli v poslanstvo in vizijo projekta. In to je — pomagati družbi, da se naredi
konkreten korak v boljši jutri in da s kako rešitvijo dejansko nekdo lahko reši življenja. To je le še en jasen
dokaz, da so velike spremembe mogoče tudi v kratkem
času, če so le-te potrebne. Ali so vzdržne, pa bo pokazal
čas.
In kje je tukaj ekosistem, se vprašate. Sam hackathon
je bil sprožilec še večje pobude, ki je prišla s strani startupov in prostovoljcev — #EUvsVirus Matchathonom.
Vsako od 120 zmagovalnih ekip smo v času enega meseca povezali z vsaj enim korporativnim partnerjem,
vsaj eno univerzo oz. raziskovalnim laboratorijem.
Namen — pomagati ekipam, da njihovi projekti dejansko zaživijo. To pa je smisel vseh novonastajajočih poslovnih modelov, aktivnosti in nastopov na trgih. Vsi
vpleteni morajo namreč videti dobrobit tudi zase. Vse
vpletene v projekt nas je gnala želja po boljši družbi in
svetu po koroni. To pa samo po sebi ni vzdržno. S povezovanjem interesnih skupin, ki pokrivajo različna
področja, se zgradi gospodarski ekosistem, ki temelji
na vzajemnem poslovnem doprinosu. V primeru
#EUvsVIrus Matchathona je bil to sklenjen krog:
start-up prejme vso potrebno pomoč za dejanski zagon
podjetja, korporativni partner pridobi inovativni produkt, ki ga s svojo mrežo pomaga unovčiti in obogatiti svoj prodajni in — nezanemarljivo — promocijski
portfelj, univerza oziroma raziskovalni laboratorij pa
pri tem pridobi novo področje raziskave in korporativno sodelovanje. Seveda je v tej fazi še prezgodaj govoriti o daljnosežnih vplivih in kaj se bo s temi projekti v
prihodnosti dejansko dogajalo. Vedno pa je potreben
pogum, da se začne nekaj novega. Zatem pa zaupanje
in podpora, da postanejo take in podobne pobude
vzdržne in trajne. V dotičnem primeru je 120 projektov/start-upov prejelo zavezo, da bo z njimi delalo 2235!
korporacij in akademikov.
Evropska komisija je s tem projektom dobila jasen signal, da se lahko presežejo meje držav, meje v
industrijah in — najbolj trdovratne — meje v glavah in
da je absolutno možno motivirati različne strokovnjake in poslovneže, da vodijo prostovoljno iniciativo.

GOSTUJOČI KOMENTARJI

za tuje trge. In to je najboljši primer gradnje odprtega
poslovnega interesnega ekosistema. Odličen primer, ko
se podjetje odpira navzven in ne išče rešitev le znotraj
svojega poslovnega sistema. S tem pa postane tudi
zanimiv zaposlovalec za nove talente, kar pa je v teh
časih še kako pomembno za nadaljnji razvoj.

Čas za refleksijo in … pogum

Foto: osebni arhiv

Iz našega zornega kota naj dodam še to, da so se v
mesecu in pol spletle resnične prijateljske vezi med
ljudmi, ki se v živo še niso srečali in o katerih bi še
pred korono jaz osebno dvomila. Danes pa sem pričevalka.

Kaj pa naše okolje? Fizično in digitalno?
Slovenski poslovni prostor se pri sodelovanju, povezovanju in gradnji ekosistemov šele prebuja. Kakor
je že pred časom slovenski start-up ekosistem postal
med živahnejšimi v širši regiji, pa je akademski in
korporativni/poslovni svet večkrat sodeloval v vlogi
opazovalca. Individualne povezave se delajo, različne
poslovne organizacije skrbijo za promocijo, dogodkov
z mreženjem imamo veliko. Ko pa je prišlo do dejanskih skupnih projektov, smo bili pred korono zelo zadržani in ozko usmerjeni. V času krize pa smo tudi
Slovenci pokazali izjemno mero solidarnosti in moči
povezovanja. Nastalo je veliko malih interesnih
skupnosti, ki so si smiselno razdelile opravila — vsa z
namenom zmanjšati posledice virusa in karantene.
Resnejši, vidnejši zagon širšega ekosistema, ki ga
vidimo te dni, pa je pobuda kranjskega podjetja Iskratel, d. d., Teden !Novativnosti. V roku enega tedna
bodo namreč v svojem podjetju organizirali serijo povezovalnih dogodkov, kot so hackathon za dijake, hackathon za študente in zaposlene, okroglo mizo s predstavniki šolskega sistema in zaključili s poslovno okroglo mizo. Ne gre le za tedenski dogodek, gre za uvod v
serijo aktivnosti povezovanja s šolami, fakultetami in
drugimi slovenskimi podjetji za razvoj skupnih rešitev

Seveda je za vse potreben čas. Sedaj, ko je korone
konec, si ne smemo privoščiti, da se zgolj zaženemo v
zaostalo delo, temveč si moramo vzeti čas za refleksijo
delovnih procesov. Takoj po koronski karanteni lahko
konkretno ocenimo, kaj so bili direktni pozitivni učinki (delo od doma, zadovoljstvo zaposlenih, okoljski
vplivi …). Znotraj vsakega podjetja si jih moramo vzeti za merljive točke, ko bomo nastavljali strategije
poslovanja in transformacije za prihodnost. Nekatera
podjetja so preizkusno prenesla delno delo od doma
kot način za povečanje učinkovitosti in zadovoljstva na
delovnem mestu. Vzporedno ni emisij zaradi vožnje,
ceste so nekoliko varnejše. Druga podjetja so, po sili
razmer, odprla svoja vrata in začela s, še nedolgo tega
konkurenčnimi, drugimi podjetji skupaj inovirati in
iskati nove priložnosti, zunaj dosedanjih meja poslovanja. Spet tretja, kot je primer Iskratel, so nemudoma
na široko odprla svoja vrata in se odločila za inoviranje
in vključevanje. Vsem pa je skupno, da postavljajo skrb
za soljudi in okolje v ospredje in da kreirajo trajnostne
inovativne rešitve. Te spremembe od nekoč normalnega niso enostavne. Zato je za vsako spremembo potreben pogum. V časih velikih sprememb bodo ravno
pogumni prosperirali.

Zaključek
Veliko se govori o novi normalnosti … Čas je, da
pustimo »nova« za seboj in se soočimo s tem, da je
prihodnost prišla prej, kot smo si predstavljali. In da
lahko prinaša popolnoma nove možnosti za prihajajoče čase.
Mogoče je to bila za modernega človeka prva izmed
številnih serij nagle zaustavitve življenja. Nujno je, da
se iz tega nekaj naučimo in znamo biti pripravljeni na
velike miselne preskoke za drugačen jutri. Nova »normalnost« je ravno v tem, da si bodo disruptivni dogodki sledili z večjo intenziteto, kot smo to kadarkoli
pričakovali.
Ali bomo znali izkoristiti izjemnost časa, ko se je ves
svet ustavil, resetiral in zagnal z boljšim zavedanjem
o sebi, družbi in svetu, pa je že tema drugega razmišljanja.
n

Urška Jež je ustanoviteljica in direktorica podjetja
Transformation Lighthouse.
Stališča avtorice ne odražajo nujno stališča
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Ali je že čas za energetski sistem
z nižjimi emisijami?
Dag Kralj, foto: arhiv BISOL Group
Čeprav je pandemija ustvarila situacijo, ki narekuje
velikanske spremembe v skorajda vsaki panogi, so po vsem
svetu še posebej odmevale novice o zmanjšanju emisij
toplogrednih plinov, obenem pa o vrtoglavem
strmoglavljenju cen nafte in drugih neobnovljivih virov
energije. Nezavidljiva situacija na naftnem trgu ima hude
posledice za stabilnost svetovnega gospodarstva, kar
neizogibno odpira priložnost, da človeštvo spozna pomen
prehoda v trajnostno energetiko, ki je cilj skupine BISOL
Group že od vsega začetka pred dobrimi 15 leti.
Pomembno je poskrbeti za pravičen in stabilen prehod na trajnosten način pridobivanja energije, kar je mogoče le z načelom, da
Evropa vse različne, že obstoječe nacionalne načrte dekarbonizacije sinhronizira v enoten sistem, ki mu nato sledijo vse države članice EU, s postopnim uveljavljanjem ukrepov in uravnoteženjem morebitnih konfliktov v času prehoda, predvsem zaradi številnih interesnih skupin iz industrij, pri katerih se sproščajo velike količine
ogljika. Odločitve bi morale iti v smer obnovljivih virov energije,
med katerimi je seveda sončna energija.
Evropa sicer predstavlja le nekaj manj kot četrtino svetovne proizvodnje energije iz obnovljivih virov, je pa v lanskem letu doživela
drugo največje povečanje, takoj za Azijo. Zmanjšanje povpraševanja
po energiji in posledično njene cene bi lahko na prednostno listo postavilo obnovljive vire energije, ki dandanes dosledno proizvajajo cenejšo električno energijo kot fosilna goriva. Še več, fotovoltaika je bila pred desetletjem in več med dražjimi obnovljivimi viri, ekonomija obsega pa je povzročila, da so v zadnjem desetletju cene padle
za 80 in več odstotkov.
Evropski potrošnik lahko tako dandanes upa, da bo smer, v katero se EU, vsaj deklarativno, bolj pogumno podaja, pomenila, da bodo države sprostile birokratske ovire za samooskrbo, finančni ministri pa obrzdali željo, da obnovljivega vira, ki se je v zadnjem desetletju osvobodil odvisnosti od subvencij ter postal tržno konkurenčen, prav zaradi te konkurenčnosti ne bodo »kaznovali« z vsemi
mogočimi davki.
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Javne naložbe bi se morale osredotočiti na vključitev obnovljivih
virov v javno omrežje, kar v Evropi pomeni tudi čezmejno povezovanje in mednarodno shranjevanje električne energije. Pomemben
cilj bi moralo biti tudi opremljanje starih zgradb za večjo energetsko učinkovitost. Tudi vlade bi morale razmisliti, kako izkoristiti
kratkoročni odziv na krizo koronavirusa, da bi transformirale industrije, ki dekarbonizacijo najbolj potrebujejo. Sonce, ki nam je na
voljo vsem, neusahljivo proizvaja sončno energijo, čisto zeleno elektriko, pridobljeno preprosto iz sončne svetlobe. S fotovoltaiko je
sonce postalo človeštvu dostopno kot najbolj samozadosten vir obnovljive energije. Namen skupine BISOL Group je poskrbeti za okolje tako, da ljudem pomagamo pri proizvajanju zelene elektrike z
uporabo sončnih elektrarn tako doma kot v njihovih podjetjih, saj,
kot že omenjeno, uporaba sončne energije poleg okolju prijaznega
ravnanja pomeni tudi zmanjšanje računov za elektriko in prihranek
denarja. Upam si trditi, da sončna elektrika lahko v visokem deležu nadomesti porabo energije, ki je odgovorna za visok ogljični odtis in onesnaženje okolja.
Obnovljivi viri, še posebej solarni, so v zadnjem desetletju — že takrat, neodvisno od situacije s koronavirusom — postali stroškovno
bolj učinkoviti od običajnih virov energije po svetu, kar se je tudi v
skupini BISOL Group že odražalo v neprestanem napredku in povišanih naročilih. V naši vlogi služenja mednarodnemu solarnemu
okolju je BISOL šel skozi več faz povečevanja proizvodne zmogljivosti, modernizacije tehnologije in najsodobnejše avtomatizacije
proizvodnih procesov. Prav v času koronavirusa smo šli skozi še
eno fazo širjenja proizvodnje, s čimer smo v teh časih podjetje, ki zaposluje nove delavce in posameznikom venomer ponuja priložnost
za poslovni razvoj.
Še kratek odgovor na v naslovu zastavljeno vprašanje. Že zadnjih
nekaj let je čas za sinhroniziran energetski sistem z nižjimi emisijami. Izkoristimo krizo, ki jo je prinesel koronavirus, da se končno
pomaknemo v pravo, okolju prijazno smer.
n

Dag Kralj je član uprave skupine BISOL Group.
Stališča avtorja ne odražajo nujno stališča uredništva Energetike.NET.
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Naj bo naša prihodnost
ogljično nevtralna

Nina Bračko Colja,
foto: Samo Trebižan

Vsakdo izmed nas se včasih na sončen dan
zbudi, pogleda v nebo in se mu zazdi, da dan
preprosto ne more biti bolj jasen in zrak, ki ga
vdihuje, bolj čist. Pa na žalost ni tako. V
zadnjih petih letih smo kar dvakrat doživeli
najvišje izmerjene temperature površja Zemlje
v zgodovini našega planeta. NASA leti 2016
in 2019 namreč označuje kot najbolj vroči
leti v zgodovini, kar je zelo verjetno več kot
le naključje. V resnici je bilo zadnjih pet let
najtoplejših v zadnjih 140 letih, odkar se
temperature površja Zemlje beležijo v
zgodovinskih zapisih. Da se to zgodi, mora zelo
verjetno obstajati neki ključni dejavnik in zdi
se, da se le-ta imenuje globalno segrevanje.
Stopnja segrevanja v zadnjih tridesetih letih pospešeno narašča, in sicer kar trikrat hitreje od stoletnega
trenda. Massachusetts Institute of Technology (MIT) v
svoji raziskavi ugotavlja, da je prišlo v letih od 1970 do
danes do 100-odstotnega povečanja intenzivnosti in
trajanja orkanov ter tropskih neviht. Slednje gre pripisati povečani količini emisij CO2 v naši atmosferi. Zaradi povečane koncentracije izpustov se je posledično
zvišala temperatura površine Zemlje, toplejše vreme
pa povzroča povečanje intenzivnosti tropskih neviht in
orkanov.
Na žalost se z globalnim segrevanjem povezujejo
tudi druge naravne katastrofe, kot so neobvladljivi požari, potresi in poplave. Narava sama nam je pokazala
odraz dejanskih posledic. Verjamem, da so le redki
spregledali njeno prebujanje na območjih, ki so v zadnjem obdobju, zaradi znižanja delovanja visoko onesnaževalne industrije in posledično tudi zmanjšanja
emisij, vzbrstela v vsej svoji lepoti. Torej le še dodatna
potrditev in podkrepitev statističnih podatkov, ki dokazujejo, da globalno segrevanje, ki je nedvomno posledica izpustov CO2 v ozračje, povzroča uničujoče
spremembe na našem planetu. In čas je, da se tega začnemo zavedati.
Verjamem, da se vsakdo izmed nas v življenju kdaj
vpraša: »Kam vse to pelje?«, pa naj si gre za podnebne

spremembe, navade ali čisto nekaj drugega. Redko pa
se zamislimo in se iskreno vprašamo: »Kaj pa lahko
storim, da bo drugače?«. Mogoče zato, ker je manj naporno doživeti učinek spremembe, kot pa biti njen
stvarnik. Ujeti smo namreč v kolesje razvoja, ki ga včasih preprosto ne dohajamo, vsi pa si želimo, da bi ga
lahko vsaj za trenutek prehiteli in mu spremenili smer.
Čas je, da začnemo izkoriščati vzvode, preko katerih
lahko omogočimo te spremembe. Čas je, da postanemo
ogljično nevtralni in s tem pokažemo, da nam ni vseeno za okolje. Ogljično nevtralna podjetja so okolju
prijaznejša in korak pred konkurenco. Zmanjševanje
emisij pa hkrati vodi do večje energetske učinkovitosti,
nižjih stroškov in manj onesnaženja.
Številni ob prebranem zdaj verjetno razmišljate,
kaj sploh pomeni biti ogljično nevtralen. Odgovor je
preprost. Ogljično nevtralna podjetja, izdelki in subjekti so temelj naše prihodnosti, saj ne onesnažujejo
okolja z izpustom toplogrednih plinov. Prvi korak k
boljšemu upravljanju emisij je njihovo merjenje, torej
določitev ogljičnega odtisa. To je skupna proizvedena
količina toplogrednih plinov, ki so neposredna ali posredna posledica naših aktivnosti, gre za seštevek vseh
emisij toplogrednih plinov, ki jih povzročajo človek,
organizacije, dogodki ali proizvodi. Določitev ogljičnega odtisa posamezne organizacije, ki se, mimogrede, izraža v tonah CO2 ekvivalenta, je tako prvi korak v načrtovanju zmanjševanja emisij, ki jih povzroča. Ogljično nevtralna podjetja ta ogljični odtis z
ustreznimi vzvodi izravnavajo in s tem sporočajo, da
skrbijo za učinkovito rabo energije, manj emisijskih
izpustov ter posledično boljšo prihodnost našega planeta. Zato bodimo sprememba, ki si jo želimo videti v
drugih. Postanimo ogljično nevtralni in pokažimo,
da nam ni vseeno za našo prihodnost in prihodnost
naših zanamcev.
n

Nina Bračko Colja je ustanoviteljica in direktorica Next
Move Energy, direktorica razvoja trgov družbe Europe
energy in strokovnjakinja za ogljično nevtralnost.
Stališča avtorice ne odražajo nujno stališča
uredništva Energetike.NET.
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Energetska prihodnost
Valerija Hozjan in Tanja Srnovršnik, foto: arhiv Energetike.NET

»Prožnost je temelj sodobnega energetskega sistema. Čeprav smo
šele na začetku, smo naredili že nekaj pomembnih korakov,« je na
trinajsti tradicionalni konferenci En.odmev 020, ki jo je tik pred
razglasitvijo epidemije koronavirusa izpeljala Energetika.NET,
poudarila mag. Duška Godina, direktorica Agencije za energijo.
Omenila je, da je poleg uporabe prožne proizvodnje treba izkoristiti
tudi prožen aktivni odjem v kombinaciji s shranjevanjem energije.
Ob tem pa je direktor in solastnik družbe NGEN Roman Bernard
napovedal, da v podjetju načrtujejo postavitev 10 tisočih majhnih
hranilnikov.

mag. Duska Godina,
direktorica Agencije za
energijo
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Prožnost po besedah Duške Godina potrebujemo,
ker morata biti proizvodnja in odjem v elektroenergetskem sistemu (EES) izravnana. »Poleg uporabe prožne proizvodnje (sedanje stanje) je treba izkoristiti tudi prožen aktivni odjem (prihodnost) v kombinaciji s
hrambo, saj je proizvodnja iz obnovljivih virov energije (OVE) (sonce, veter) odvisna od razpoložljivosti virov oziroma vremenskih razmer.« Izkoriščanje prožnosti nas lahko po njenih besedah pripelje do večje izkoriščenosti omrežij in s tem večjo integracijo OVE v sistem, do zamikanja investicij v ojačitev omrežij, ki so
in še bodo potrebne zaradi razpršenih virov proizvodnje in tudi sprememb na strani odjema (polnjenje električnih vozil, toplotne črpalke), v nekaterih primerih
lahko z učinkovito uporabo ukrepov prožnosti investicije v ojačitve omrežij celo preprečimo, kar pa seveda vpliva na višino omrežnine in stroške odjemalcev.
Vsi v energetiki sicer stremijo k temu, da so odstopanja v sistemu čim manjša. Pri tem je glavna prednost

Povezovalec En.odmeva 020 Tin Vodopivec
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Christian Zinglersen, direktor Agencije za sodelovanje
energetskih regulatorjev
Jutranji energetski klepet z Romanom Bernardom

hranilnikov ta, »da ima storitev dodano vrednost, da je
odzivna oziroma da ne odstopa«, je medtem poudaril
Roman Bernard. »Če ga primerjamo s klasičnimi sistemi, ki zahtevajo svojo inercijo, se lahko hranilnik
odzove praktično takoj, medtem ko je naprava, ki je bila do zdaj v sistemu regulacije, sicer izvedla pravilno sistemsko storitev, a je bilo kljub temu določeno odstopanje,« je pojasnil.
Potem, ko je oktobra lani njegovo podjetje NGEN na
Jesenicah slavnostno zagnalo 12,6-megavatni baterijski
hranilnik električne energije, je naslednji cilj NGENa postavitev 10 tisoč majhnih hranilnikov, pri čemer
bodo prvi testni majhni hranilniki postavljeni že letos,
je omenil Bernard. »Hranilniki bodo igrali v prihodnje
eno ključnih vlog, niso pa sposobni biti popolnoma samozadostni. Zato v portfelj NGEN-a vabimo vse povezave, kot so na primer hidroelektrarne in tudi termoelektrarne, saj lahko tako pokrijemo tisto, kar oni
ne morejo,« je še dejal Bernard.

Spajanje sektorjev
Da je pri uvajanju prožnosti v energetskem sektorju ključno zaupanje v prihodnost in medsebojna podpora različnih deležnikov, je izpostavil novi direktor

Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev
(ACER) Christian Zinglersen. Z razvojem energetskega sektorja bo po njegovih besedah prišlo do veliko
večje integracije strani ponudbe in povpraševanja. »V
prihodnosti bodo rešitve s strani ponudbe tekmovale
z rešitvami na strani povpraševanja, kot so na primer
baterije,« je dejal.
Zinglersen je obenem poudaril, da bo spajanje sektorjev verjetno ena glavnih rešitev za naslovitev dekarbonizacije, pri tem pa je zelo pomembno, da ustvarimo enake pogoje za vse. Direktor družbe Siemens
Energy Aleš Prešern pa je pristavil, da sta pretvorba
električne energije v druge vire energije (power-to-x) in
vodik ključni tehnologiji za spajanje sektorjev.
»Spajanje sektorjev električne energije in plina je
velika priložnost za operaterje prenosnih sistemov,
ki ne bodo proizvajalci energije, ampak omogočajo
vsem akterjem na trgu, da to dejavnost izvajajo. V Sloveniji je dovolj energije in možnosti za vse nas, ki smo
akterji na trgu z energijo,« pa je poudaril direktor
družbe Plinovodi in predsednik Energetske zbornice
Slovenija (EZS) Marjan Eberlinc, ki sicer ne vidi, da bi
se v Sloveniji obetal ‘boj’ med plinsko in jedrsko dejavnostjo.

Omizje o energetski
prihodnosti na strani
ponudbe
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Omizje o energetski prihodnosti
na strani povpraševanja

Philippe Vangeel, generalni sekretar Evropskega združenja
za elektromobilnost

Pawel Bialka, partner v vodilni svetovni raziskovalni
in svetovalni hiši Gartner

»Slovenija bo iskala kompatibilne možnosti obeh
igralcev, ki se bosta brez dvoma lahko preigravala na
tem igrišču in našla rešitve. So pa velike prednosti na
obeh straneh - tako na jedrski kot plinski. Tudi v Sloveniji bomo našli konsenz za pomembne odločitve.
Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) pa je
postavil pomembno podlago, da se o teh vprašanjih tudi odloča,« je dejal Eberlinc.
Poslovni direktor GEN energije Danijel Levičar je
nadalje opozoril, da je pri ciljih v NEPN »ostalo odprtih kar nekaj vprašanj in da niso vsi v interesu družbe
oz. države«. »Na nek način vidimo, da del energetike
ostaja odprt. Predvsem na proizvodnem delu nismo
opazili rešitve za izgradnjo novih hidroelektrarn, ki
danes proizvajajo tretjino brezogljične električne energije, prav tako manjka odločitev glede jedrske energije (ki tudi proizvaja tretjino brezogljične električne
energije). V NEPN sta torej zamolčani dve tretjini vse
brezogljične električne energije, ki se proizvaja danes,
in tu čutimo manko,« je poudaril in dodal, da medtem
opažajo napredek na distribucijsko prenosnem sistemu, kjer se bo veliko vlagalo. NEPN sicer predvideva 28
milijard evrov vlaganj v naslednjih 10 letih, »kar je
ogromno denarja«, je omenil Levičar.

Aktivni odjemalec bo ključen
Aktivni odjemalec bo pri energetski tranziciji ključen, pri čemer mu je treba ponuditi orodje, da postane
aktiven, pa je izpostavil mag. Matjaž Osvald, izvršni direktor Elektra Ljubljana.
A če določene tehnološke rešitve za izvajanje prožnosti v energetskem sistemu že obstajajo, je največji
izziv dogovor med deležniki, ki med seboj sodelujejo,
je poudaril Aleš Koželjnik, direktor področja Upravljanje energentov in energije v skupini Petrol. Vloga
aktivnega odjemalca bo zlasti v luči prožnosti v pri-
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Tradicionalno obdarovanje dam na
En.odmevu v luči Dneva žena

hodnje izjemno pomembna, je menil in dodal, da bodo
v okviru projekta X-Flex, v katerem sodeluje tudi Petrol, med drugim demonstrirani učinki, ki jih lahko dosežemo z aktivnim odjemalcem. Obremenjenost elektroenergetskega omrežja vpliva na zanesljivost dobave
energije in, kot poudarja Koželjnik, bodo v prihodnosti najbolj uspešne hitre in prožne enote, ne največje.
Prožnost v elektroenergetskem sistemu bodo sicer
lahko zagotavljala tudi električna vozila, to pa s pomočjo tehnologije ‘vehicle-to-grid’ (za pretok energije
iz vozila v omrežje), je omenil Philippe Vangeel, generalni sekretar Evropskega združenja za elektromobilnost (AVERE). Avtomobil tako po njegovem predstavlja prostor za shranjevanje energije in ogromno priložnosti za uporabo.
Pawel Bialka, partner v vodilni svetovni raziskovalni in svetovalni hiši Gartner, pa je v luči transformacije, ki se odvija v energetiki, poudaril, da morajo podjetja imeti cilj, kot tudi jasno poslovno, okoljsko in
družbeno sliko, proti kateri gredo, da zgolj ne navigirajo skozi nevihto. Disrupcijam, med katere lahko štejemo vse od inovacij do politik in družbe na splošno, se
mora podjetje prilagoditi. Treba je biti buden, je poudaril Bialka in izpostavil, da je eden od večjih izzivov
prepoznati za podjetje koristno disrupcijo in na drugi
strani trend. Ključno vprašanje pri tem je, ali je noviteta resnično koristna za podjetje, pri čemer mora biti slednje vedno korak pred konkurenco.
Pomembno je »nenehno predvidevanje«, je še menil
Bialka in sklenil, da živimo v volatilnem, nezanesljivem, kompleksnem in dvoumnem času, in če želimo
rešiti izzive, moramo biti usmerjeni v dosego ciljev.
Teden dni po dogodku je bila razglašena epidemija koronavirusa, ki je dodobra posegla ne le v celotna gospodarstva, ampak v vsa življenja vsakega
slehernika.
n
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Količevo Karton obeležuje 100 let;
v omrežje oddali prve kilovate zelene elektrike
Besedilo in foto: Valerija Hozjan
Družba Količevo Karton, ki letos obeležuje 100
let obstoja, je v začetku maja v omrežje oddala
prve kilovate zelene električne energije. V 96
let staro stavbo so namreč umestili nov SPTE
postroj, ki med drugim prinaša 25-odstotni
prihranek na porabi zemeljskega plina.
Investicija je znašala 16 milijonov evrov.
»Učiti se moramo iz preteklosti in se ozirati za prihodnostjo,« je ob stoletnici obstoja družbe Količevo
Karton dejal generalni direktor Peter Putz. Po njegovih
besedah jih čaka letos veliko izzivov zaradi epidemije
novega koronavirusa. »Še vedno smo znotraj poslovnih načrtov,« je povedal za Energetiko.NET. »Živimo
v spremenljivem svetu, zato moramo vedno bolj slediti
trajnostnim načelom in ozeleniti proizvodnjo predvsem v smislu energetske učinkovitosti,« pravi.
Sicer pa se je zgodba družbe Količevo Karton začela
pisati že leta 1913, ko je zemljišče, kjer stoji danes tovarna, kupil Fran Bonač, a mu je načrte takrat prekrižala 1. svetovna vojna. Leta 1920 je nato vendarle ustanovil tovarno lepenke, kartona in papirja na Količevem, je ob slovesni 100-letnici obstoja papirnice dejal
nekdanji direktor Količevo Kartona Branko Rožič. Če
so leta 1928 proizvedli s starim, v nemških deželah kupljenim strojem, 600 ton izdelkov, so lani izdelali nekaj čez 260 tisoč ton kartona - z leti so proizvodnjo lepenke in papirja ukinili. Proizvodna kapaciteta se je z
leti in novimi stroji povečevala, kot tudi število zaposlenih, ki je leta 1960 obsegalo čez 500 zaposlenih, takrat so proizvedli že 12.700 izdelkov letno. Danes imajo čez 380 zaposlenih. Kot je izpostavil Rožič, je Bonač
zaposloval okoliški proletariat, papirnica je takrat pomenila stičišče krajanov. Zgodba premaznih kartonov,
ki ji sledijo še danes, se je po pripovedovanju nekdanjega direktorja, ki je stolček zasedal 20 let, pričela v letu 1968. Rožič poudarja, da so zaposleni tudi v kriznih
časih rešili papirnico. »Enkrat papirničar, zmeraj papirničar,« pravi nekdanji direktor.
Po njegovih besedah prihajajo zdaj časi, ki, posebej
v Evropi, niso naklonjeni velikim industrijskim proizvajalcem. »Stare industrije, tovarne, ki jih je še nekaj,
morajo najti svoj položaj v teh novih časih. To so izzivi za naslednje obdobje, ki čakajo tudi Količevo Karton,« je povedal Rožič za naš portal.
Dodaja, da sodi tovarna Količevo Karton, kar zadeva porabo vode in energije na enoto proizvoda, v sam
evropski vrh. »Ta nivo še izboljšujemo.« Velik napredek v to smer predstavlja po njegovih besedah tudi
nova naprava za soproizvodnjo električne energije in
toplote (SPTE).
V začetku maja letos so namreč v omrežje oddali tudi prve kilovate električne energije, proizvedene na no-

Z leve proti desni: Nekdanji direktor Branko Rožič, sedanji
Peter Putz in Rado Kunavar

Stavba s SPTE postrojem v
notranjosti

Zunanji zalogovnik

vem SPTE postroju, ki je umeščen v 96 let stari stavbi,
kjer se še vedno nahaja plinski kotel. Slednji služi tudi
kot hladna rezerva. Energija, od tega je v soproizvodnji
proizvedeno 20 odstotkov toplotne energije - gledano
na trenutno proizvodnjo vse toplote s pomočjo plinskega kotla -, je proizvedena iz lesne biomase, njihovega stranskega produkta (sekanci, lubje, odčelki,…),
pri čemer 15-20 odstotkov biomase dokupijo.
Po besedah Boruta Kaplje, vodje energetike v Količevo Karton, je generator dimenzioniran za proizvodnjo električne energije do 1350 kWh. V omrežje lahko
oddajo 999 kWh, preostanek pa izkoristijo za lastno rabo (energija za delovanje samega postroja). Z novim
kotlom se bo zmanjšala proizvodnja pare na obstoječem plinskem kotlu, kar posledično prinaša prihranek na porabi zemeljskega plina do 25 odstotkov, še
pojasni Kaplja.
Stane Oražem, vodja priprav investicij v podjetju, pa
pridaja, da je izkoristek SPTE naprave več kot 90odstotni. Celotna investicija je znašala 16 milijonov
evrov, vračilna doba pa bo trajala 7 let. S koncem junija bodo začeli s poskusnim obratovanjem. »To je
investicija narejena za jutri,« še sklene nekdanji
direktor Branko Rožič.
n
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Začetki povsem novega gospodarstva

Alenka Lena Klopčič,
urednica in direktorica
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Naslov pričujoče 'zadnje besede' sem si sposodila od
kolega Petra Palčca, ki v svojem prispevku piše, da je
razglašena epidemija koronavirusa razkrila ranljivosti (do)sedanjega gospodarskega modela, gospodarstvo
pa da je že pred korona krizo drselo v nestabilnost.
Zdaj se vse to spreminja, piše Peter, pri čemer povzema
nemškega ekonomista Renéja Schmidpetra iz enega
od številnih spletnih seminarjev, ki so zapolnili spletni
prostor v 'koronaobdobju'.
In ko smo že pri webinarjih, lahko omenim, da je tudi Montel, naša materinska družba, za letošnje leto odpovedal domala vse svoje 'dogodke v živo' — sem in tja
bodo pripravili kakšno manjše energetsko druženje -,
namesto tega pa je napovedal paleto novih — v spletni
izvedbi. Ta paleta je celo širša od prej načrtovanih 'živih
dogodkov', zato vabljeni k spremljanju. Preprek, kot je
pomanjkanje časa, ki ga zahtevajo potovanja, s tem ni
več.
V koronaobdobju je Montel ustanovil tudi Montel
TV in se s tem podal na pot spletnega predvajanja energetskih vsebin — tudi v video obliki. Skupina Montelovih strokovnjakov in ključnih tržnih udeležencev bo tako iz Montelovega novega televizijskega studia v Oslu
udeležence na trgu informirala o trenutnem dogajanju
na evropskih energetskih trgih.
Tudi na Energetiki.NET smo v danem obdobju intervjuje nadomestili z novo rubriko, imenovano En.vizija, s katero želimo deliti poglede (skozi gostujoče komentarje različnih energetikov) naprej. V jutri. Ko bo
zaživelo 'povsem novo gospodarstvo'. Kot vidimo, bo to
še v večji meri oz. z ekstra (korona)pospeškom temeljilo na digitalnem.
In če se kolegica Tanja Srnovršnik v uvodniku ob
omembi prihodnosti naveže tudi na velikega Shakespeara, bom sama spomnila na ugotovitev še enega velikega gospoda nekega časa — Adama Smitha, znanega
kot 'očeta ekonomije', sicer pa moralnega filozofa.
Smith je, denimo, med drugim dejal: »Reči, ki imajo največjo uporabno vrednost, imajo pogostoma majhno ali ničelno menjalno vrednost; in nasprotno, tiste, ki
imajo največjo menjalno vrednost, imajo pogostoma
majhno ali nično uporabno vrednost. Nič ni uporabnejšega od vode, vendar zanjo ne dobimo skoraj nič, in
skoraj ni reči, za katero bi se dala zamenjati. Diamant,
nasprotno, nima skoraj nobene uporabne vrednosti,
vendar navadno lahko dobimo zanj veliko drugih dobrin.«

To bi lahko imeli v mislih tudi zdaj, ob teh naših 'začetkih povsem novega gospodarstva', in morda — po
več kot dveh stoletjih od Smithovega časa (!) — celo upoštevali na način, da se postavi dobrinam oz. rečem, kot
jih imenuje Smith, pravično ceno oz. menjalno vrednost po Smithovo. Morda nam tudi to lahko pomaga do
tako želene trajnostne prihodnosti.
In ko smo že pri Adamu Smithu, ne moremo mimo
njegove 'nevidne roke trga', ki jo je še en veliki ekonomist — Avstrijec Friedrich August van Hayek — razumel kot metaforo spontano ustvarjenega reda kot posledice delovanja tisoče posameznikov, ne da bi se ti
zavedali posledic svojega delovanja.
Vse to me vrne k besedam profesorja, ki nam je (še
skupini študentov) nekoč položil na srce, naj se z vsemi
velikimi vprašanji obračamo k velikim mislecem, saj
da so že oni imeli vse potrebne odgovore. Čeprav se
'koronačas' zdi edinstven, je to le iz naše — aktualne —
perspektive, medtem ko so se človeštvu veliki odkloni
(vključujoč preboje in revolucije, kakopak) od zastavljenih poti že dogajali. Velikokrat. In drži, da so marsikateri odgovori na velika vprašanja že obelodanjeni.
Le pobrskati je treba za njimi, saj tovrstne materije ne
počijo ven iz instant družbenih omrežij in žal tudi ne
iz 'mainstream' medijev.
Tako da iskreno upam, da bomo, kot posamezniki,
znali v aktualnem času, ki mu dominirajo družbena in
druga medijska omrežja s svojimi t. i. vplivneži, vendarle izluščiti kredibilne vire informacij, hkrati pa ne
biti preponosni za to, da se obrnemo na pomoč pri okrevanju — pa čeprav kdaj na živeče v katerem od minulih
stoletij.
Če bomo znali združiti njihovo modrost z zahtevami aktualnega časa, se morda celo lahko prelevimo v posameznike, ki se zavedajo svojega delovanja in z zavednim delovanjem ustvarijo red (prilagojeno po Hayeku). In le tako bomo, po mojem skromnem mnenju,
lahko zares zakorakali v zares trajnostno prihodnost.
Prihodnost, o kakršni piše tudi ena naših kolumnistk
Urška Jež, ki glede 'nove normalnosti' pravi, da je čas,
da pustimo 'nova' za seboj in se soočimo s tem, da je
pač prihodnost prišla prej, kot smo si predstavljali in
da le-ta lahko prinaša popolnoma nove možnosti za
prihajajoče čase.
●
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