Posebna izdaja revije Energetika.NET - Poletje 2021

En.vizija – videorazprave:
• Energetska razprava s Christianom
Zinglersenom (ACER) in Blažem
Košorokom (MzI)
• Energetska učinkovitost z mikro in
makro perspektive v Sloveniji: od
gospodinjstev do gospodarstva
Energetske investicije in pravični prehod:
• Pravično razogljičenje slovenske
energetike
• Investicije na področju čistih
energetskih tehnologij
• Kako se odvija pohod električnih vozil?
• Kako nekdanji 'fosilneži' postajajo 'zeleni'
• Poroka zemeljskega plina in vodika

En.vizija – videointervjuji:
• Dag Kralj, Bisol
• Gorazd Lampič, Elaphe
• Bogdan Kronovšek, Kronoterm
• Gregor Novak, SunContract
• Roman Bernard, NGEN
En.občina & En.management 021:
Prihodnost pametnih mest in lokalnih
energetskih skupnosti

Po dveh
letih ponoventsoko
znane enerogdorne
najbolj pr ke
slovens
občine

• Real-time data for every major European energy market, from electricity to EUAs
• More than 30 dedicated reporters across Europe
• Advanced online charting tools, extensive interactive maps and a customisable interface
• Direct Excel and API feed solutions

There’s never been a better time to come and get to know Montel Online.

UVODNA BESEDA

Upajmo si!
Tanja Srnovršnik
glavna urednica Energetike.NET

Dosega neto ničelnih emisij do leta 2050 zahteva
»neprecedenčno transformacijo načinov zagotavljanja energije«, to pa med drugim zahteva takojšnje prenehanje z novimi investicijami v nafto, zemeljski plin
in premog, je maja opozorila Mednarodna agencija za
energijo (IEA). Njen direktor Fatih Birol meni, da je naloga sicer težka, a še vedno izvedljiva, obenem pa predstavlja celo »največji izziv, s katerim se je človeštvo
kdajkoli soočilo«.
Zdaj je na nas samih kot posameznikih kot tudi
podjetjih in državah, da se hitro obrnemo in začnemo
aktivno ukrepati. Status quo namreč ni več mogoč. Pa
ne zgolj zaradi zakonodajnih sprememb, ki se obetajo na ravni EU kot posledično tudi na ravni držav, pač
pa tudi zaradi pritiska tržnih fundamentov, investitorjev, okoljevarstvenikov, pa tudi že posameznikov
samih.
Visoke cene ogljika so na primer že pahnile večino
evropskih termoelektrarn v rdeče, v težavah je tudi
slovenska Termoelektrarna Šoštanj. Za premog se tako
zdi, »da po letu 2025 ne bo imel več nobene prihodnosti«, je maja v spletni razpravi Energetike.NET o slovenskem energetskem prehodu dejal glavni urednik
Montela za Evropo Snjólfur Richard Sverrisson.

Tudi na Balkanu, kjer nekatere države proizvedejo
precej več električne energije iz premoga kot Slovenija - Srbija na primer 70 odstotkov, so ugotovili, da se res
bliža konec ere premoga. Srbsko energetsko ministrstvo je tako Elektroprivredo Srbije pozvalo k opustitvi
projekta novega premogovnega bloka Kolubara B, saj
bi njegova izvedba predstavljala prevelik udarec za
proračun države in državljanov, zdaj pa vse bolj kaže,
da bo morala projekt izgradnje nove enote v termoelektrarni Tuzla opustiti tudi Elektroprivreda BiH. General Electric, ki bi moral dobaviti opremo, se je namreč zaradi pritiska EU umaknil iz projekta.
Skoraj že dnevne napovedi novih projektov obnovljivih virov energije, predvsem na področju vetra in
sonca, kaže, da upanje vendarle obstaja, da sta energetski prehod in s tem razogljičenje možna. Majhna
Severna Makedonija je na primer napovedala, da bo do
leta 2027 v energetiko vložila kar 3,1 milijarde evrov, od
tega velik del v vetrne in fotovoltaične projekte, čeprav še vedno stavi tudi na plin. Optimistični so tudi v
slovenskem GEN-I, kjer ocenjujejo, da lahko slovensko
elektroenergetiko razogljičimo že do leta 2040, obenem pa napovedujejo, da bodo do leta 2030 postavili za
1.000 MW novih zmogljivosti sončnih elektrarn.
Vse to so neki nastavki, ki kažejo v pravo smer. Zdaj
si moramo le še več upati in skočiti.
■
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Energetika Ljubljana v gradnjo nove SPTE
enote na plin
Energetika Ljubljana bo na lokaciji toplarne v Šiški
začela graditi novo enoto za soproizvodnjo toplote in
električne energije (SPTE) na zemeljski plin, ki bo nadomestila manjšo in dotrajano enoto na tej lokaciji.
Nova naprava z močjo 7,52 MW bo namenjena proizvodnji električne energije, tehnološke pare in toplote
za sistem daljinskega ogrevanja mesta Ljubljane. Na
letnem nivoju bo proizvedla 61.800 MWh električne
energije, 100.300 MWh toplote za proizvodnjo tehnološke pare in vroče vode. Vrednost pogodbenih del,
vključno z vzdrževanjem za obdobje 10 let, znaša 14,62
milijona evrov brez DDV, od tega je vrednost gradnje
9,68 milijona evrov brez DDV. Začetek obratovanja je
predviden avgusta prihodnje leto, sporočajo iz Energetike Ljubljana.
Energetika Ljubljana pa ima poleg proizvodne lokacije v Šiški še proizvodno enoto TE-TOL v Mostah,
kjer je trenutno v polnem teku izgradnja plinsko-parne enote, ki bo nadomestila dva premogovna bloka. Investicija v izgradnjo plinsko parne enote PPE-TOL bo
končana predvidoma do konca maja 2022.

Na dopolnjenem seznamu pomembnih investicij
tudi vetrni projekti
Vlada je sredi maja sprejela dopolnjen seznam pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji novega koronavirusa. Seznamu sta se na področju energetike pridružila dva vetrna projekta: vetrni
park Pohorje in vetrni park Slovenska Bistrica.
Vetrni park Pohorje predstavlja več sklopov vetrnih
stojišč. »Polje vetrnih elektrarn Mislinja (PVE Mislinja), ki je bilo prvotno zasnovano v obsegu 15 stojišč, je
na zahtevo Zavoda za varstvo narave optimizirano na
štiri stojišča,« je za Energetiko.NET pojasnil Franc
Sajko, prokurist družbe Stiria Invest iz Rogaške Slatine, investitor v vetrni park Pohorje.
Nova zasnova je po sogovornikovih navedbah zahtevala tudi »nova poimenovanja posameznih sklopov
stojišč, med njimi je tudi PVE Lasina«. Odvisno od izbora tehnološke opreme oziroma tehnologije in končnega števila stojišč bo za vsa vetrna polja potreben
vložek med 55 in 80 milijoni evrov, je še povedal.
Medtem je naložba v vetrni park Slovenska Bistrica
(podravska regija), zmogljivosti 122,5 MW, plod sodelovanja večih družb: Energija na veter, Ovesol, Formentor in Estivo HMB, so nam povedali na MzI. Pri
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tem so investitorji v pobudi za uvrstitev na seznam
pomembnih investicij ocenili, da bodo vetrne elektrarne gradili že letos, še dodajajo na ministrstvu za infrastrukturo (MzI).
»Dejstvo, da gre za pomembno investicijo, še ne pomeni, da bo investicija tudi izvedena,« ob tem opozarjajo na ministrstvu za okolje in prostor (MOP). Z
ozirom na težave umeščanja v prostor imajo več možnosti za izvedbo manjši (vetrni) projekti, ugotavljajo
investitorji in poudarjajo na MzI.
Med energetskimi projekti, uvrščenimi na seznam
pomembnih investicij, so med drugim še HE Mokrice,
odlagališče za nizko- in srednje radioaktivne odpadke,
suho skladišče za izrabljeno jedrsko gorivo, jedrska
elektrarna, investicija plinsko-parne enote PPE-TOL
ter projekti izgradnje prenosnih plinovodov, daljnovodov in kablovodov.

Daljnovod Cirkovce–Pince v poskusno
obratovanje marca 2022
Slovenski sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja ELES je konec maja začel z zagonskimi in funkcionalnimi preizkusi novega 400 kV
stikališča v razdelilni transformatorski postaji (RTP)
Cirkovce. Slednje je bilo načrtovano skupaj z umestitvijo novega dvosistemskega 400 kV daljnovoda Cirkovce-Pince, ki bo slovensko prenosno elektroenergetsko omrežje povezal z madžarskim.
Predvidoma julija bo z obratovanjem pričel tudi
drugi transformator 400/110 kV, so še sporočili iz družbe ELES. Zaključek vseh del je predviden marca 2022,
ko bo daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce—Pince pripravljen za poskusno obratovanje.
Spomnimo, da je daljnovod Cirkovce-Pince vlada
uvrstila na seznam pomembnih investicij za zagon
gospodarstva po epidemiji novega koronavirusa.

Sončni park družbe DEM z gradbenim
dovoljenjem – začetek večje sončne zgodbe
znotraj HSE
Družba Dravske elektrarne Maribor (DEM), ki deluje kot del skupine Holding Slovenske elektrarne
(HSE), je konec maja letos prejela gradbeno dovoljenje
za prvi del sončnega parka na kanalih hidroelektrarn
(HE) Zlatoličje in Formin — segment pet.
Skupna nazivna moč elektrarne z načrtovano letno
proizvodnjo približno 3 GWh znaša 2,7 MWp. Kot pojasnjujejo v DEM, bo 5.820 fotonapetostnih modulov
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postavljenih na neizkoriščeno strmino odvodnega kanala.
Podpis pogodbe za začetek gradnje je predviden v
juniju, zaključek del pa v decembru letos. V DEM načrtujejo, da bo elektrarna konec tega oziroma v začetku naslednjega leta vključena v omrežje.
Segment pet sončne elektrarne Zlatoličje je sicer del
večje sončne zgodbe v nastajanju. Sončna elektrarna s
skupno nazivno močjo okrog 30 MWp in predvideno
letno proizvodnjo dobrih 37 GWh bo zgrajena na dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektrarn Zlatoličje
in Formin v naslednjih letih, pojasnjujejo v DEM.
Prav tako maja je tudi družba HSE prejela pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo sončne elektrarne Prapretno z nazivno močjo dobre 3 MWp. Elektrarna Prapretno bo prvo energijo v omrežje oddala
predvidoma konec letošnjega leta.

Kranjska in trboveljska komunala vlagata v
sončno prihodnost
V Komunali Kranj bodo v naslednjih dveh letih v zelene tehnologije vložili približno pol milijona evrov,
predvidoma še pol milijona pa v nadaljnjih treh do
petih letih, so povedali za Energetiko.NET. Glavnina
naložb bo usmerjena v boljšo izrabo toplote s kogeneracijo za potrebe sušenja odpadnega blata, izrabo drugih virov toplote s pomočjo toplotnih črpalk (vodavoda) in izmenjevalcev ali drugih oblik geotermalne
energije (npr. geosonda).
Načrtovana pa je tudi sončna elektrarna skupne moči 420 kW, ki bo omogočila samozadostnost podjetja.
Ocenjena vrednost je 350 tisoč evrov.
Tudi v trboveljski komunali načrtujejo postavitev
sončnih elektrarn na strehah svojih objektov. Ker pa
so trenutno v fazi idejne zasnove in iskanja dodatnih
finančnih sredstev preko razpisov, konkretnih podatkov glede tega projekta še ne morejo dati, pojasnjujejo.
So pa v Komunali Trbovlje v začetku letošnjega leta
poskusno zagnali prvo malo hidroelektrarno (MHE) na
vodovodnem omrežju. Moč MHE znaša 3,609 kW, letno pa naj bi proizvedla nekaj več kot 31.000 kWh električne energije. A do zdaj še niso proizvedli električne
energije, saj je elektrarna zagnana le poizkusno, pravijo. Projekt je sicer vreden okoli 30.000 evrov, prihodke, ustvarjene s proizvedeno energijo, pa bodo v
Komunali Trbovlje namenili za zmanjševanje pritiska
na dvigovanje cen pitne vode. So pa tekom projekta naleteli na »precej težav, v prvi fazi je šlo za administra-

tivne ovire, saj za tovrstne objekte ni ustaljene prakse«.
Zaradi slabih izkušenj s prvim objektom ostaja v mirovanju načrt za izgradnjo še enega podobnega objekta na vodovodu, kjer je padec vode primeren.

Slovenija v pripravo ustreznih podlag za prvo
demonstracijsko geotermalno elektrarno
V okviru nacionalnega energetskega in podnebnega
načrta (NEPN) je do leta 2030 predvidena izvedba prve
demonstracijske geotermalne elektrarne. Za daljnoročno ekonomsko upravičeno obratovanje tovrstne naložbe so zdaj na ministrstvu za infrastrukturo (MzI) v
pripravi vse potrebne podlage, ki urejajo finančne
spodbude za tovrstne naložbe, kot so npr. investicijske
spodbude, obratovalna podpora idr.
Geološki zavod Slovenije bo medtem vzporedno pripravil karto z geotermalnim potencialom, na podlagi
katere bodo določena najbolj primerna območja za postavitev geotermalne elektrarne. Rok izvedbe je 31. marec 2023, so povedali za Energetiko.NET na MzI.
Medtem mora ministrstvo za okolje in prostor
(MOP) skladno z vladnim sklepom pospešiti tudi aktivnosti v zvezi z nadgradnjo državnega monitoringa
geotermalnih vodonosnikov.
So pa družbe Dravske elektrarne Maribor (DEM),
Petrol in Nafta Lendava v začetku tega leta podpisale
pismo o nameri za vzpostavitev pilotne geotermalne
elektrarne v občini Lendava. Namen raziskovalno —
aplikativnega pilotnega projekta je praktična izvedba
in uporaba v svetu povsem novega načina proizvodnje
električne energije z geotermalno gravitacijsko toplotno cevjo, ki je plod slovenskega znanja, so sporočili
iz skupine Holding Slovenske elektrarne (HSE), pod
katero okrilje spada DEM.
Kot smo pisali na Energetiki.NET, je pilotni projekt predviden v naselju Čentiba v občini Lendava in se
nanaša na že obstoječo, vendar neproduktivno vrtino
Pg-8.

Milijarda evrov za zeleni prehod
Slovenija bo do konca leta 2026 iz evropskega sklada za okrevanje počrpala 2,5 milijarde evrov, je razvidno iz načrta za okrevanje in odpornost, ki ga je vlada že poslala v Evropsko komisijo.
Za zeleni prehod bo Slovenija z ozirom na načrt namenila 1,05 milijarde evrov. Ocenjena vrednost investicij na področju OVE je 469 milijonov evrov brez
DDV, predvideno financiranje iz načrta za okrevanje in
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odpornost pa znaša 141 milijonov evrov, od tega 41 milijonov evrov nepovratnih in 100 milijonov evrov povratnih sredstev.
Konkretne investicije med drugim vključujejo krepitev distribucijskega omrežja električne energije,
spodbujanje prestrukturiranja daljinskih sistemov na
OVE in proizvodnjo elektrike iz OVE.
Pri slednji bo fokus na hidroenergiji in geotermalni
energiji oziroma potencialno na sončni energiji. Za te
investicije je predvidenih 50 milijonov evrov povratnih sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost.
Načrt za okrevanje in odpornost naj bi spodbudil
postavitev vsaj 35 MW novih naprav za proizvodnjo
električne energije na OVE ter s podporo pri pridobivanju soglasij in dovoljenj omogočil vsaj 55 MW dodatne moči iz novih proizvodnih naprav na OVE za samooskrbo.

Leto 2023 bo prineslo prve spremembe
metodologije obračuna omrežnine za
elektrooperaterje
Spremembo metodologije obračunavanja omrežnine za elektrooperaterje je pričakovati že s 1. januarjem
2023, njena nadgradnja pa se bo izvajala vse do leta
2030, je konec aprila na prvi delavnici v okviru javnega posvetovanja glede projekta prenove metodologije
obrac�
unavanja omrežnine in tarifnega sistema dejala
direktorica Agencije za energijo mag. Duška Godina.
Končna ciljna metodologija bo veliko bolj odražala
stroške, a je za njeno uveljavitev potrebnih več podatkov, ki še trenutno niso na voljo, je pojasnil Tomas Gomez San Roman z Univerze Comillas, ki je zunanji izvajalec projekta.
Na Agenciji za energijo so v okviru projekta reforme
metodologije obračunavanja omrežnine in tarifnega
sistema, ki so ga predstavili na spletni delavnici, že zaključili fazo zasnove metodologij in identifikacije
vhodnih podatkov, zdaj pa prehajajo v fazo obdelave
podatkov in njihove prilagoditve. Sledila bo faza razvoja modelov, testiranje in potem priprava končnega
poročila.
Poleg aprilske delavnice z zainteresiranimi deležniki sta predvideni še dve - naslednja v začetku julija,
ko bodo analizirali vplive posameznih sprememb na
posamezne uporabniške skupine.
■
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Francoska Voltalia zmagala še na eni
fotovoltaični dražbi v Albaniji
Francosko podjetje Voltalia je marca zmagalo še na
eni dražbi za sončne zmogljivosti v Albaniji. Potem
ko je bilo lani izbrano, da postavi 140 MW sončni park
Karavasta - pri tem se je Voltalia zavezala, da bo pol
proizvedene električne energije prodala državi po ceni 24,89 EUR/MWh, je bilo zdaj izbrano še za izgradnjo 100 MW sončnega parka Spitalle. Voltalia bo 70
odstotkov električne energije iz tega parka prodala albanskemu operaterju distribucijskega sistema po ceni
29,89 EUR/MWh, ostalo pa bo prodala na prostem
trgu. Albanija večino električne energije proizvede v hidroelektrarnah, zaradi česar ima težave zlasti v sušnih obdobjih. Država se je zato odločila diverzificirati
svoje vire z izgradnjo sončnih in vetrnih elektrarn.
Mednarodna agencija za obnovljivo energijo IRENA je
marca stroškovno učinkovit sončni in vetrni potencial
države ocenila na več kot 7 GW.

Bolgarija bi lahko podvojila svoje obnovljive
zmogljivosti
Bolgarski operater prenosnega elektroenergetskega sistema ESO je do sredine maja letos prejel zahteve
za priključitev 1,97 GW obnovljivih zmogljivosti, kar
je štirikrat več kot v enakem obdobju lani. Zmogljivosti obnovljivih virov energije v Bolgariji, ne vključujoč
hidroelektrarne, trenutno znašajo približno 2 GW. Izvršni podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je medtem ocenil, da bi lahko Bolgarija postala središče obnovljivih virov energije za vso balkansko regijo. A do leta 2030 naj bi prevladujoč vir za
proizvodnjo električne energije v državi ostala jedrska
energija, pravijo v podjetju GlobalData.

Tri energetske družbe v BiH bodo do 2030
dodale 2 GW obnovljivih zmogljivosti
Tri glavne energetske družbe v Bosni in Hercegovini (BiH) - Elektroprivreda BiH, Elektroprivreda Republike Srpske (ERS) in Elektroprivreda HZHB - nameravajo do leta 2030 zgraditi vsaj 2 GW novih zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Elektroprivreda BiH namerava zgraditi
700 MW takšnih zmogljivosti, pri čemer trenutno že
razvija dva 50 MW vetrna projekta, načrtuje pa tudi
objavo pozivov za 150 MW fotovoltaičnih kapacitet. Dodala bo tudi 200-250 MW hidro zmogljivosti.
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ERS načrtuje izgradnjo 1.000 MW obnovljivih zmogljivosti. V družbi so že začeli z gradnjo 160 MW hidroelektrarne Dabar, razvijajo pa tudi svoj prvi projekt
vetrnega parka - Hrgud - z zmogljivostjo 48 MW. V
Trebinju bodo medtem postavili 73 MW sončni park.
Elektroprivreda HZHB, katere proizvodni portfelj je že
sedaj popolnoma obnovljiv in ki je kot prva v BiH zgradila vetrni park - 50,6 MW Mesihovino, namerava v naslednjem obdobju postaviti dodatnih 300 MW zmogljivosti, od tega 132 MW vetrni park Poklečani in 150
MW sončni park.

Hrvaška namerava jeseni izvesti dražbo za 400
MW obnovljivih zmogljivosti
Hrvaška bo prvo dražbo za velike projekte obnovljivih virov, namenjeno predvsem sončnim in vetrnim
elektrarnam, verjetno izvedla jeseni, je aprila dejal
državni sekretar na hrvaškem ministrstvu za gospodarstvo in trajnostni razvoj Ivo Milatić. Minister Tomislav Ćorić je sicer februarja dejal, da bo kvota na
prvi dražbi za velike projekte obnovljivih virov 400
MW. Vzporedno s tem ministrstvo pripravlja še eno
dražbo za male projekte obnovljivih virov, je dodal
Milatić. Glede na nizkoogljično razvojno strategijo, ki
jo je pripravila hrvaška vlada, bo Hrvaška v naslednjih
30 letih letno dodala povprečno 110 MW novih vetrnih
in 100 MW novih sončnih zmogljivosti.

Kosovo razvija projekt hibridne elektrarne z
močjo 170 MW
Kosovsko podjetje StubllaEnergy namerava v bližini Prištine namestiti 170 MW hibridno elektrarno, sestavljeno iz vetrnih turbin in sončnih panelov. Kosovo
sicer še vedno večino električne energije proizvede v
elektrarnah na premog. Vendar pa državi do leta 2030
grozi primanjkljaj električne energije v višini 3.300
GWh zaradi 20-odstotnega povečanja povpraševanja
po električni energiji in zaprtja elektrarne na lignit
Kosovo A, je v poročilu zapisal Inštitut za energetsko
ekonomiko in finančne analize (IEEFA). Da bi v državi spodbudili naložbe v obnovljive vire energije, Kosovo skupaj s Sekretariatom Energetske skupnosti pripravlja predlog za tržni mehanizem podpore in prvo
dražbo za obnovljive vire energije.

Črnogorski EPCG bo v štirih letih dodal 800
MW obnovljivih zmogljivosti

ne elektrarne Gvozd naj bi se začela konec letošnjega
leta. Zeleno luč je dobila tudi gradnja sončnega parka
Briska gora, ki bo sprva imel moč 50 MW, z možnostjo povečanja za dodatnih 200 MW. V EPCG načrtujejo
še en sončni park v bližini Podgorice na Veljem Brdu,
ki bi lahko imel zmogljivost 300 MW.

Severna Makedonija bo v veter, sonce in plin
vložila 3,1 milijarde evrov
Severna Makedonija namerava do konca leta 2027 v
energetiko vložiti 3,14 milijarde evrov. Ta sredstva bodo namenjena predvsem postavitvi preko 1 GW vetrnih
in sončnih zmogljivosti ter razvoju plinskega sektorja. Država se namreč želi pri opustitvi premoga nasloniti tudi na plinske elektrarne, je dejal makedonski
premier Zoran Zaev. Makedonsko elektroenergetsko
podjetje ESM sicer namerava do leta 2027 zgraditi 850
MW sonc�
nih in 70 MW vetrnih zmogljivosti in do leta 2040 zapreti svojo zadnjo enoto na premog.

Romunija načrtuje opustitev premoga do leta
2032
Romunija je v dokumentu, ki ga je država poslala
Evropski komisiji v sklopu nacionalnega načrta za
okrevanje in odpornost, zapisala, da načrtuje postopno opustitev premoga do leta 2032 in povečanje cilja
obnovljivih virov energije do leta 2030 s 30,7 odstotka
na 34 odstotkov. Dan Dragan, državni sekretar na romunskem energetskem ministrstvu, je sicer napovedal, da bo država do leta 2030 dodala 6,9 GW zmogljivosti za zeleno proizvodnjo elektrike, medtem ko BloombergNEF ocenjuje, da romunski vetrni in sončni
potencial za naslednjih deset let znaša 10 GW.

Srbija bo zgradila 3 MW plavajočo enoto za
proizvodnjo zelenega vodika
Srbija namerava kot prvi korak v svojih načrtih za vodik zgraditi 3 MW plavajočo enoto za proizvodnjo zelenega vodika na reki Donavi ali Savi, je dejal Zoran Ilić
s srbskega ministrstva za energijo. Načrt srbske strategije za vodik predvideva razvoj 10 MW zmogljivosti za
proizvodnjo zelenega vodika do leta 2025 in 100 MW
zmogljivosti za elektrolizo do leta 2030. Država je sicer
aprila sprejela novi zakon o obnovljivih virih energije,
s čimer namerava znatno pospešiti izgradnjo obnovljivih zmogljivosti. Tako pričakuje, da bo do leta 2030
dodala za 1 GW fotovoltaičnih zmogljivosti.
■

Črnogorsko energetsko podjetje Elektroprivreda
Crne Gore (EPCG) namerava v naslednjih štirih letih v
svoj proizvodni portfelj dodati približno 800 MW obnovljivih zmogljivosti. Dela na izgradnji 50 MW vetr-
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Državni sekretar na MzI in direktor
ACER o energetskih izzivih
Alenka Lena Klopčič in Tanja Srnovršnik
Vsekakor bodo v prihodnjem obdobju največji izzivi slovenske energetike
dosegati že sprejete cilje iz nacionalnega energetskega in podnebnega
načrta (NEPN) na področju obnovljivih virov energije (OVE), saj ciljev v
letu 2020 predvidoma ne bomo dosegli, ter se obenem pripraviti na
bistveno višje ambicije na področju OVE in učinkovite rabe energije
(URE) do leta 2030 ter izvesti pravičen prehod ob odločitvi opustitve
rabe premoga in zagotavljati nadomestne kapacitete, ki hkrati prispevajo
k zelenitvi energetike kot tudi zanesljivi oskrbi, pravijo na ministrstvu za
infrastrukturo (MzI). Koliko pa so proces dela v evropski Agenciji za
sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) otežili pospešeno opuščanje
premoga in razmah obnovljivih virov ter posledično večja obremenitev
omrežja in kaj se je za ACER spremenilo s temi novimi razmerami?
O tem in pa o energetskih prioritetah slovenskega
predsedstva EU teče beseda v videorazpravi Energetike.NET z državnim sekretarjem na ministrstvu za infrastrukturo (MzI) Blažem Košorokom in z direktorjem agencije ACER Christianom Zinglersenom, ki smo
jo zgodaj spomladi posneli kar na strehi MzI, in to natanko na 10. obletnico delovanja agencije ACER. V pogovoru smo se osredotočili predvsem na pragmatični
vidik soočanja z realnimi energetskimi izzivi — od Slovenije do Evropske unije.
V odgovoru na vprašanje, ki se je torej nanašalo na
energetske prioritete slovenskega predsedstva EU in
na pričakovanja agencije ACER, sta oba sogovornika izpostavila pomen svežnja ukrepov za dosego 55-odstotnega zmanjšanja emisij v okviru evropskega zelenega dogovora in delovanja na področju e-mobilnosti,
ki je tesno povezana z elektroenergetskim sistemom.
»Tu je nato še vprašanje razogljičenja plinskega sistema,« je dejal Zinglersen ter dodal, da to morda še ni
tema za slovensko predsedstvo EU, a vseeno ostaja pomemben izziv. Kot je dodal Košorok, bo razogljičenje
plinskega sistema vsekakor fokus slovenskega predsedovanja EU.
Zinglersen je sicer že v jesenski videorazpravi Energetike.NET naštel nekaj ključnih zadolžitev za ACER,
vključujoč prizadevanje za bolj razogljičen plinski sistem in povezovanje elektroenergetskega trga, ki prav
tako zahteva nadaljnje ukrepanje, ter nekatere nove
naloge, na primer na področju spremljanja.

Kaj med drugim prinašata opuščanje premoga
in razmah OVE
Na vprašanje, koliko so proces dela v agenciji ACER
otežili pospešeno opuščanje premoga in razmah obnovljivih virov ter posledično večja obremenitev
omrežja ter kaj se je za agencijo spremenilo s temi novimi razmerami, so nam na ACER nedavno odgovori-
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li, da je s svežnjem Čista energija za vse Evropejce agencija dobila pristojnosti, s katerimi lahko še občutneje
prispeva k izpolnjevanju ciljev zelenega dogovora.
Najpomembnejši prispevek agencije k doseganju teh
ciljev je ta, da spodbuja proces povezovanja trgov. Povezovanje energetskih trgov po vseh Evropi pa je predpogoj, da bodo ambiciozna prizadevanja na področju
razogljičenja uspešna in cenejša.
»Evropski cilji glede razogljičenja zahtevajo občutne prilagoditve evropske energetske ureditve in infrastrukture, saj lahko le tako evropskim odjemalcem
energije zagotovimo ustrezne projekte. Povezovanje
obnovljivih virov v omrežje v takem obsegu in tako hitro, kot je to potrebno za dosego ciljev o razogljičenju, ni lahka naloga, a je nujna. Ta kompleksnost se
odraža v delu agencije in nacionalnih regulatorjev na
različne načine, pri vprašanjih, kot so zadostnost virov,
odnosi med trgovalnimi območji, raba obstoječih medomrežnih povezav in metodologije, ki bodo v prihodnje usmerjale kompenzacijo in prerazporejanje,
česar bo najbrž čedalje več,« so nanizali na agenciji
ACER.
Prvi mož agencije pa pri tem izpostavlja še prizadevanja za večje prilagajanje odjema, s čimer se izravnava čedalje bolj spremenljiva ponudba. »To je za nas
novo, a pomembno področje tako z vidika spremljanja
nekaterih ovir za vstop na trg kot z vidika ocenjevanja
potreb po prilagajanju širokega spektra veljavnih evropskih kodeksov omrežja in smernic.«

Se evropska zakonodaja – pa tudi nacionalne –
dovolj hitro prilagaja tem novim okoliščinam?
»Kar zadeva ACER, smo v celoti zavezani delovanju
v smeri ciljev zelenega dogovora s sprejemanjem cele
vrste novih metodologij bodisi za trg, delovanje
omrežja, infrastrukturo ali zanesljivost dobave. Ko bodo te metodologije dokončno uveljavljene, bodo predvidoma spodbujale proces povezovanja trgov in učinkovito delovanje notranjega energetskega trga, kar sta
pomembna predpogoja za uspešno — in stroškovno
učinkovito — doseganje ciljev zelenega dogovora,« na
dano vprašanje odgovarja Christian Zinglersen.
»Mislim, da je bilo za uveljavitev svežnja Čista energija veliko dela že opravljenega, vendar še zdaleč ne
vse. To ni preprosta naloga, saj morajo vsi akterji poskrbeti, da bodo od njega kar največjo korist imeli odjemalci in da obenem ne povzroči kakršnih koli tveganj ali neupravičenih stroškov. Nekaj je zamud, kar
nas skrbi, in z nacionalnimi regulatorji že iščemo rešitve, da bi jih odpravili.«

VIDEORAZPRAVA ENERGETIKE.NET

ACER: Prihodnost energetike je – čista
»Ker pa je agencija po naravi strokovno telo, se ne
vključujemo v politične razprave, a jasno je, da je prihodnost energetike čista. Čedalje več držav si prizadeva za podnebno nevtralnost. Politična volja torej vsekakor je. Zakonodajni in regulativni okvir se prilagajata. Primer tega je aktualno spreminjanje okvira za
vseevropsko energetsko infrastrukturo, s čimer bi zagotovili stroškovno učinkovito energetsko infrastrukturo, ki jo v Evropi potrebujemo za uresničitev zelenega dogovora,« je Zinglersen nedavno povedal za
Energetiko.NET.
Pri tem je dodal, da so v agenciji evropskim sozakonodajalcem vedno pripravljeni svetovati in nuditi strokovno znanje o ključnih temah zelenega dogovora,
vključno z uredbo o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo, pa tudi denimo o prihajajoči
uredbi o vodiku in pretvorbi električne energije v plin
v sklopu vodikove strategije za podnebno nevtralno
Evropo in strategije povezovanja energetskih sistemov, ki ju je pripravila Komisija, ter v sklopu strategije za energijo iz obnovljivih virov na morju.

Slovenija načrtuje nadaljevanje jedrske,
odločitev o izstopu iz premoga morda že poleti
Blaž Košorok pa je v že jesenski videorazpravi bralce in gledalce vsebin Energetike.NET seznanil z dogajanjem na področju prioritetnih energetskih projektov za Slovenijo, kot so hidroelektrarne na spodnji
Savi, drugi blok jedrske elektrarne Krško (JEK 2) in
elektroenergetska povezava med Slovenijo in Madžarsko. V pomladni videorazpravi smo ga torej povprašali o trenutnem stanju teh projektov, še posebej
JEK-a, ter o opuščanju premoga.
Državni sekretar je najprej omenil hidroelektrarno
Mokrice — projekt, ki je še vedno v obravnavi in ki še
vedno čaka na odločbo sodišča — nato pa še JEK, ki je
nekoliko bliže končni odločitvi glede energetskega dovoljenja za drugi blok. Kot so nam pred kratkim povedali na MzI, »dolgoročna podnebna strategija Slovenije do 2050, sprejeta na vladi 21. aprila, jasno določa, da Slovenija načrtuje dolgoročno rabo jedrske energije. Ko bo strategija potrjena v državnem zboru, bo to
podlaga za vse potrebne upravne postopke in druge
odločitve. Odločitev o izgradnji nove jedrske elektrarne mora biti skladno z nacionalnim energetskim in
podnebnim načrtom (NEPN) sprejeta najpozneje do leta 2027.« Je pa bila, so spomnili na MzI, odločitev o podaljšanju življenjske dobe obstoječega bloka sprejeta
že v letu 2015, medtem ko bo samo podaljšanje ži-

vljenjske dobe, v skladu z upravnimi in sodnimi odločitvami iz leta 2020, podvrženo presoji vplivov na okolje.
Slovenska energetika trenutno čaka tudi na sprejetje dokončne odločitve glede opuščanja premoga — bo
to leta 2033, 2038 ali 2042? Kot je v spomladanski videorazpravi povedal Blaž Košorok, se že samo glede na
cene ogljika utegne to zgoditi še prej. MZI je sicer konec maja na podlagi pripomb iz javne obravnave dopolnilo nacionalno strategijo za izstop iz premoga, ki
so jo skupaj z okoljskim poročilom poslali na ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v odločitev o sprejemljivosti. MOP je dolžno v 30 dneh od prejema dopolnjene strategije izdati odločbo, s katero potrdi ali zavrne njeno sprejemljivost, pojasnjujejo na MzI. Po potrditvi sprejemljivosti strategije bo le-ta predložena v
sprejem vladi. »Odvisno od časovnice zaključka tega
procesa, ki ga upravlja ministrstvo za okolje in prostor,
je najhitrejši možen sprejem odločitve o izstopu iz
premoga pričakovati v poletnih mesecih.«

Vsekakor bodo največji izzivi v prihodnjem obdobju dosegati že
sprejete cilje NEPN na področju OVE, saj ciljev v letu 2020
predvidoma ne bomo dosegli, ter se obenem pripraviti na bistveno
višje ambicije na področju OVE in URE do 2030, ki jih pričakujemo
ob prenovi EU zakonodaje, s katero bomo dosegali zvišane cilje do
2030 (prve zakonodajne predloge bo Komisija predstavila letos
poleti), ter izvesti pravičen prehod ob odločitvi opustitve rabe
premoga in zagotavljati nadomestne kapacitete, ki hkrati prispevajo
k zelenitvi energetike kot tudi zanesljivi oskrbi, na vprašanje glede
energetskih izzivov v bližnji prihodnosti odgovarjajo na MzI.

Kako bo Slovenija povečala zmogljivosti OVE?
NEPN predvideva opazno povečanje proizvodnje
električne energije s pomočjo sonca. V HSE po drugi
strani ocenjujejo, da bi morala Slovenija samo za pokritje proizvodnje električne energije iz bloka 6 TEŠ
vložiti okoli 1,5 milijarde evrov v postavitev 2.885 MW
fovotoltaičnih zmogljivosti, obenem pa še med 3,6 in
5 milijard evrov v hranilnike, da bi to energijo lahko
enakomerno porazdelili. A to navsezadnje temelji na
predpostavki, da bi se Slovenija zanašala predvsem na
sončno energijo. Kaj bi bila torej najboljša mešanica za
Slovenijo z vidika proizvodnje, stroškov in drugih dejavnikov in ali bi morala njena prihodnost bazirati na
sončni energiji in shranjevanju? Kako bo Slovenija pospešila gradnjo zmogljivosti obnovljivih virov?
Odgovornost za pospešitev zelene tranzicije nosijo
tudi vodstva energetskih družb, je pri tem nakazal
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Košorok ter dodal, da bi lahko širitev obnovljivih virov
spodbudili tudi z odpravo administrativnih ovir za
nove vetrne in sončne elektrarne, saj Slovenija v tem
smislu že zaostaja. »Komisija Sloveniji ne bo dovolila,
da se izogne dosegi teh ciljev,« je opozoril.
Ob tem je izpostavil tudi pomen obnovljivih virov v
prometu, kjer bo pomemben tudi vodik. Na MzI dodajajo še, da bo zakon o spodbujanju OVE, ki je bil 21.
aprila sprejet na vladi in poslan v sprejem državnemu
zboru, celovito nadgradil zakonski okvir na področju
OVE.
Do danes je bilo sicer na osmih razpisih, ki jih je izvedla Agencija za energijo, izbranih 437 projektov s
skupno nazivno električno močjo 459,19 MW, od tega
je bilo 336 projektov OVE s skupno nazivno električno
močjo 375,02 MW. V podporno shemo so bili vključeni le tisti projekti, ki so bili izvedeni, takšnih pa je bilo na področju OVE 63 s skupno nazivno močjo 10,33
MW. Glede na opozorila tržnih akterjev predstavljata
oviro tudi umeščanje v prostor in počasna izdaja dovoljenj, v Agenciji za energijo pa skromno izvedbo
projektov pripisujejo tudi posledicam epidemije covida-19.

Dražbe, nestanovitnost cen in dobro delujoči
trgi ter še kaj …
ACER in Svet evropskih energetskih regulatorjev
(CEER) že pripravljata priporočila za usmeritev zakonodaje na področju vodika. Med drugim sta zapisala,
da lahko operaterji prenosnih in distribucijskih sistemov vlagajo v naprave za pretvorbo električne energije v plin (P2G), samo če je to nujno za zagotavljanje varnega, zanesljivega in učinkovitega delovanja omrežja
in če investicije ni pripravljen izvesti noben drug akter
na trgu. V Plinovodih po drugi strani v priporočilih pogrešajo stališče »glede demonstracijskih projektov
P2G, ki se praviloma izvajajo v vseh naprednejših članicah EU in so po našem mnenju pomembna predhodnica za morebitne večje in industrijske sisteme«.

Smo Skupina Elektro Gorenjska,
z elektriko povezujemo Gorenjsko.
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Kakšno je torej stališče regulatorjev glede demonstracijskih projektov P2G in vpletenosti operaterjev v njih?
Zinglersen nam je odgovoril, da imajo lastniki
omrežij nedvomno določeno vlogo pri izvajanju demonstracijskih projektov. Novi projekti se morajo nekje začeti in v demonstracijski fazi je manjše tveganje,
da bo lastništvo omrežja postalo ovira pri vstopu drugih akterjev na trg.Direktorja agencije ACER smo zaprosili še za kakšen primer primere dobre prakse v določeni državi ali regiji, ki se z družbeno-ekonomskega
vidika še posebej učinkovito in smotrno pomika v smeri ogljične nevtralnosti, in ga vprašali, če ima kakšen
predlog za najboljšo možno podporno shemo za obnovljive vire z vidika EU. Odgovoril nam je, da je odgovor bolj splošen, da se med drugim nanaša na izbran
fokus in širše zastavljeno celovito načrtovanje, medtem
ko so v okviru podpornih shem za OVE najbolj preizkušen pristop dražbe, morda v kombinaciji z mehanizmi za zmanjševanje nestanovitnosti cen — če tržni
udeleženci to vidijo kot visoko tveganje, ki torej negativno vpliva na ponudbe. Obenem ne smemo pozabiti
na pomen dobro delujočih likvidnih trgov z ustrezno
tržno zasnovo, ki ostajajo ključni element stroškovno
učinkovitega vključevanja obnovljivih virov, je dodal.Pred nami so izzivi, ki bodo zahtevali spremembo
miselnosti. Obenem se moramo vprašati, kako se teh
sprememb najbolje lotiti, je spomladansko videorazpravo Energetike.NET zaključil državni sekretar, medtem ko je Zinglersen dejal, da se veseli nadaljnjih inovacij na trgu, saj »vsekakor še nismo videli vseh rešitev.«
■

Vabljeni k ogledu zadnje v trojčku videorazprav
s Christianom Zinglersenom in Blažem
Košorokom na www.energetika.net/en-tv!
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Energetska učinkovitost z mikro in
makro perspektive v Sloveniji
Alenka Lena Klopčič
Tehnologijo imamo, znanje imamo, prihodnost je že tu. To je bilo glavno
sporočilo majske videorazprave Energetike.NET o energetski
učinkovitosti.

Vrtec Kamnitnik, Škofja Loka; foto: arhiv Menerga

Videorazpravo z naslovom ‘Energetska učinkovitost v Sloveniji z mikro in makro perspektive: od gospodinjstev do gospodarstva’ smo pripravili po tem, ko
je Slovensko-nemška gospodarska zbornica 21. aprila,
tik pred dnevom Zemlje, podelila priznanja za energetsko učinkovitost v Sloveniji. Projektom oziroma
podjetjem, ki so se uvrstili v ožji izbor, je skupno to, da
so v stavbah po Sloveniji uspešno implementirali energetsko najučinkovitejše in najbolj inovativne nemške
tehnologije. Eden od pomembnejših kriterijev pri izboru je bil vidik energetske učinkovitosti in njihovih
rešitev, je ob podelitvi dejal član strokovne žirije Jure

Nemška podjetja
v tej panogi
letno ustvarijo
približno 72
milijard dolarjev
prometa.

Čižman s Centra za energetsko učinkovitost Inštituta
Jožef Stefan. Žirijo je najbolj prepričalo podjetje Menerga s projektom nizkoenergijskega vrtca Kamnitnik v Škofji Loki. K sodelovanju v razpravi smo povabili predsednico Slovensko-nemške gospodarske zbornice (AHK Slovenija) Gertrud Rantzen in predstavnika
podjetja Menerga Tadeja Muršiča.

Vzgoja za trajnostni razvoj se mora začeti v
vrtcu – in tukaj se je na praktičnem primeru
»V čast nam je, da je bil izbran naš projekt, ker gre za
zares edinstven preplet slovenske in nemške tehnologije. V zmagovalnem objektu nam je uspelo realizirati celosten energetsko učinkovit projekt, ki vključuje
tudi vir obnovljive energije (geotermalno energijo), in
ga dopolniti z učinkovitim ogrevanjem in hlajenjem
stavbe. Po zaslugi slovensko-nemškega sodelovanja
smo dosegli, da so energetske potrebe izjemno majhne in jim lahko v celoti zadostimo z obnovljivimi viri,«
je o rešitvah, ki so jih uporabili v projektu, povedal
Muršič, vodja marketinga v podjetju Menerga.
Ko smo Gertrud Rantzen vprašali, zakaj so se na
zbornici pravzaprav odločili za to, da se s priznanji
poklonijo projektom energetske učinkovitosti — in ne,
denimo, projektom elektromobilnosti ali pa na pri-

mer pametnih omrežij, je odgovorila, da je Nemčija vodilna v svetu na področju učinkovite rabe energije,
najnaprednejša nemška tehnologija pa se uporablja
na najrazličnejših segmentih trga. Med drugim gre za
izolacijske sisteme, zasteklitev z izolacijskim steklom,
tehnologije ogrevanja in hlajenja, učinkovite gospodinjske aparate, pametne števce, energetsko učinkovito osvetljavo, sisteme soproizvodnje toplote in električne energije, pa tudi črpalke in sisteme na stisnjen
zrak.
»To je nekoliko povezano tudi z odnosom nemške
družbe do porabe energije. Po drugi strani se je pokazalo, da je slovenski trg zelo odprt za nemške dobavitelje energetsko učinkovitih proizvodov, sistemov in
storitev,« je dejala predsednica zbornice in dodala, da
»smo lahko uspešni le, če uspešno sodelujemo«.
»Postaviti uporabnika v ospredje je vedno pravilna
odločitev. Kar je dobro za uporabnika, torej mora biti
dobro za družbo, in v tem pogledu smo stavbe pri
zmanjševanju ogljičnega odtisa dolgo zanemarjali,«
meni Muršič. »Se pa smeri razvoja spreminjajo, toda
tehnologijo že imamo in imamo tudi znanje — le porazdeljeno ni zelo dobro,« je dejal in dodal, da bi se ta
smer razvoja morala odločno uveljaviti, in to na znanstvenih temeljih. Potencial za učinkovito rabo energije v stavbah je velik, se je strinjala Gertrud Rantzen, pri
čemer je dodala, da bi se morala vzgoja za trajnostni
razvoj začeti v vrtcu. »Seveda pa so potrebne konkretne smernice in podpora vlade,« je dejala in poudarila,
da se je treba začeti s tem vprašanjem ukvarjati v povsem začetnih korakih ozaveščanja.
Zaposleni v tem sektorju se morajo najprej poenotiti
o tem, katere so najbolj trajnostne rešitve, zato potrebujemo skupno izhodišče glede potrebnih korakov.
Kot je ob vprašanju o tem, ali bi morali v Sloveniji dosledneje slediti evropskim smernicam na področju prenove stavbnega sektorja, pa tudi s tem povezanega izkoriščanja obnovljivih virov energije, ponovno poudaril Muršič, tehnologijo že imamo.

»Leto 2030 je že tukaj«
V Nemčiji je bila 20. oktobra 2020 zagotovljena podpora za prezračevalne in klimatizacijske sisteme, ki
oskrbujejo z zrakom celotne stavbe ali vsaj nadstropja. Nemčija je v izboljšanje prezračevalnih sistemov
vložila 500 milijonov evrov, saj želi s prenovo preprečiti širjenje koronavirusa, ki se z aerosoli prenaša prek
zraka. Denar ni na voljo za nove sisteme, temveč za
nadgradnjo obstoječih prezračevalnih sistemov, ukrepe pa želijo izvesti seveda karseda hitro. Ker je bilo do
sedaj od 500 milijonov porabljenih le 5 milijonov sredstev, so spremenili pogoje za vložitev prošnje, saj so bili ti postavljeni preozko in mnogo stavb ni bilo vključenih v program. Nemško ministrstvo za gospodar-
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stvo in energijo je tako revidiralo smernice za subvencioniranje prenove obstoječih prezračevalnih in klimatskih sistemov, pri čemer spremenjeni pogoji veljajo od aprila dalje.
Kaj se lahko iz tega naučimo v Sloveniji pa tudi širše v regiji jugovzhodne Evrope?
Kot je na to vprašanje odgovorila Gertrud Rantzen,
uveljavljanje novih programov vedno zahteva nekaj
časa, posebej zdaj v pandemskih časih. Slovenija lahko
kot majhna države take programe uvaja nekoliko hitreje, predvsem »ker je tehnologija že na voljo«. Toda
v primeru Slovenije je po njenih besedah še odprto
vprašanje, katero ministrstvo bo to področje prevzelo.
Projekt vrtca Kamnitnik pa je bil zaključen že pred
izbruhom pandemije, se je spominjal Muršič in dodal, da je treba denimo pri načrtovanju prezračevanja
dosledno slediti standardom in smernicam, kar pomeni, da ni mogoče sklepati kompromisov na račun
zdravja ljudi. »Nemčija je s konkretnimi smernicami
za prezračevanje, ki že upoštevajo širjenje covida-19,
orala ledino.«
Pogled v prihodnost mora upoštevati zavezo Evropske unije, da bo do leta 2030 prepolovila svoje emisije, do polovice stoletja pa bo ogljično nevtralna. To
pomeni, da bodo vlaganja tudi v energetsko učinkovite projekte znatna, cilji pa vse strožji. Gertrud Rantzen
zato pričakuje nadaljnje zaveze evropskih voditeljev,
kot tudi gospodarstva — to dvoje mora iti z roko v roki.
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»Večina inovacij izvira iz gospodarstva, politika pa
pozneje začrta formalni okvir,« je pojasnila.
Po njenih besedah Slovenija gradi na treh temeljih —
pametnih skupnostih, zelenem razvoju in zeleni politiki —, toda to je treba prevesti tudi v primere dobrih
praks v gospodarstvu. Kot je še enkrat poudarila, mora
proces v gospodarstvu in politiki potekati vzporedno.
Muršič se strinja, da je ključno imeti ambiciozno
vizijo in določiti ambiciozne cilje, in prav to je tisto, kar
motivira zaposlene v podjetju Menerga. »Če na makro
ravni pridemo do pravih inovacij, se bo tudi dogajanje
z večjo verjetnostjo obrnilo v pravo smer,« je sklenil.
»Leto 2030 je že tukaj.«
■

Vabljeni k ogledu celotne videorazprave
na www.energetika.net/en-tv!
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Ne le premogovne, tudi energetsko
intenzivne regije bi sredstva; pristojni
zagotavljajo podporo
Valerija Hozjan
Do sredstev Evropske unije (EU) iz sklada za pravični prehod (Just Transition
Fund - JTF) sta v Sloveniji upravičeni le Savinjsko-Šaleška regija (SAŠA) in
Zasavje kot premogovni regiji. Predlog ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo (MGRT), da bi bile do sredstev za pravični prehod upravičene tudi
nekatere druge slovenske regije kot energetsko intenzivne regije, namreč ni bil
realiziran. Tudi preostale slovenske statistične regije znatno vplizvajo na
(ne)doseganje regionalnih in tudi nacionalnih podnebno-energetskih ciljev. Med
njimi izstopa Goriška regija, v kateri so industrijske emisije na prebivalca kar
petkrat večje od slovenskega industrijskega povprečja, je pokazala nedavna
študija novogoriške energetske agencije GOLEA.
Predlog za uvrstitev posameznih občin v
SAŠA in Zasavski regiji na seznam sklada za
pravični prehod je leta 2019 podalo ministrstvo za infrastrukturo (MzI). Na tej osnovi so
bile tudi pripravljene podlage za koriščenje
sredstev, ki so bile pred kratkim zaključene,
so za Energetiko.NET pojasnili na službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
(SVRK).
Evropska komisija je tako v ‘Poročilu o
državi — Slovenija 2020’ z dne 26. februarja
2020 izpostavila dve premogovni regiji: Zasavsko, ki prehaja od dejavnosti, povezanih s
premogovništvom, in Savinjsko-Šaleško regijo, ki se spopada z veliki izzivi, povezanimi
z nadaljevanjem izkopavanja in predelave fosilnih goriv, zlasti premoga.
V dokumentu so po navedbah SVRK predstavljena predhodna stališča o prednostnih
področjih za naložbe in okvirni pogoji za
učinkovito izvajanje naložb v okviru sklada
za pravični prehod (SPP) v obdobju 2021—
2027 v Sloveniji.

Na ministrstvu za infrastrukturo
(MzI) si medtem, kot so poudarili
za Energetiko.NET, prizadevajo za
čimprejšnji sprejem nacionalne
strategije za izstop iz premoga, in
sicer še letos, »idealno pred
predsedovanjem Slovenije Svetu
EU«, je nedavno izpostavil državni
sekretar na MzI Blaž Košorok.
Sprejem nacionalne premogovne
strategije je po navedbah
infrastrukturnega ministrstva
namreč pogoj za začetek črpanja
sredstev za pravični prehod.

Za ukrepe gospodarskega prestrukturiranja je na podlagi evropske uredbe o ustanovitvi sklada za pravični prehod (SPP) za obe
premogovni regiji skupaj na voljo 235 milijonov evrov v cenah iz leta 2018 in pred odbitki za tehnično pomoč in upravne odhodke. Del sredstev bo dodeljen iz instrumenta
EU za okrevanje, del pa iz večletnega finančnega okvira 2021—2027.
Omenjena uredba predpisuje višino sredstev za celotno državo »in morebitna širitev
območij bi pomenila oslabitev položaja pri financiranju projektov za prehod obeh navedenih premogovnih regij«, pojasnjujejo na
SVRK.
»Po uredbi sredstva iz SPP dopolnjujejo
sredstva, ki so na voljo v okviru kohezijske
politike, in treba je zagotoviti, da ne bo prihajalo do prekrivanja med različnimi viri financiranja in da se bodo izkoristile sinergije,« izpostavljajo.
Podpora ostalim regijam bo po navedbah
SVRK zagotovljena »v okviru ostalih mehanizmov evropske kohezijske politike«.
Tako naj bi se preko drugih razpoložljivih
razvojnih virov »naslavljali tudi izzivi v regijah v industrijskem prehodu«, pojasnjujejo.
Ukrepi za prehod na podnebno nevtralno
in krožno gospodarstvo bodo tako, če bodo
»skladni z zahtevami in če bodo v programiranju pripoznani kot potrebni«, podprti iz
drugih skladov evropske kohezijske politike, pojasnjujejo. Na primer iz evropskega
sklada za regionalni razvoj, ki bo v okviru
predvidenih teritorialnih pristopov lahko namenjal tudi sredstva za razvoj mest.

Preberite tudi:
Košorok: Zakon o zapiranju
premogovnika morda še letos, a le če
določimo letnico izhoda iz premoga

MGRT: Tudi ostale regije bodo deležne
pomoči; prvi ukrepi v 2022
»MGRT je sicer predlagalo širitev na dodatne upravičene regije (Gorenjsko, Goriško,
Koroško) za financiranje iz naslova sredstev
sklada za pravični prehod, vendar je bila
kljub aktivnostim MGRT sprejeta odločitev,
da se bo s sredstvi tega sklada financiral samo
prehod v obeh premogovnih regijah,« so
nam pojasnili na MGRT.
Kljub temu, da regije z visoko energetsko
intenzivno industrijo ne bodo deležne dodatnih sredstev iz naslova sklada za pravičen
prehod, bodo tudi deležniki iz teh regij upravičeni do določenih sredstev za financiranje
energetskega oziroma zelenega prehoda. In
sicer tudi v okviru načrta za okrevanje in odpornost.
Poleg sofinanciranja ukrepov v okviru reforme energetske učinkovitosti v gospodarstvu - od tehnoloških rešitev na področju
krožnega gradbeništva (BIM) in na področju
trga z emisijami (ETS) do tehnološke platforme, ki bo povezovala manjše ponudnike
energije iz obnovljivih virov energije (OVE),
in testnega laboratorija - bodo na MGRT z
nepovratnimi finančnimi sredstvi podprli
naložbe v podjetjih (tudi velikih) v skupni
vrednosti 138,5 milijona evrov. Od tega bo
88,5 milijona evrov na voljo za večje naložbe
»s konkretnim učinkom na področju energetske učinkovitosti«, pojasnjujejo.
»Z ukrepi bomo pričeli večinoma v prvem
četrtletju 2022,« so dejali za Energetiko.NET.
Kot poudarjajo, si na ministrstvu prizadevajo tudi za zagotovitev ugodnih posojil za
doseganje energetske učinkovitosti v podjetjih, ki bodo dodatno podprla energetski prehod podjetij.
»V zvezi s tem si prizadevamo priglasiti
novo shemo državne pomoči; sicer pa bomo sofinanciranje izvajali skladno z obstoječimi shemami državnih pomoči,« so izpostavili. Med ukrepi z ozirom na zeleni
prehod na MGRT izpostavljajo tudi naložbe v gozdno-lesno verigo. Tudi to področje
bo podprto iz naslova načrta za okrevanje in
odpornost.
Posebna pozornost pa bo med ukrepi namenjena krožnemu gospodarstvu, predvsem
v obliki pomoči malim in srednje velikim
podjetjem (MSP), kjer so predvidene aktiv-
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nosti iz naslova skupnega strateškega projekta razogljičenja Slovenije (t.i. Deep Demonstration Project). Tudi ti ukrepi se bodo
po navedbah MGRT delno financirali iz načrta za okrevanje in odpornost.
Za naslavljanje energetske učinkovitosti v
MSP-jih bo nekaj sredstev na voljo tudi skozi načrtovano prihodnjo kohezijsko ovojnico
2021-2027, »ki pa se šele vsebinsko in finančno programira pod okriljem SVRK«, izpostavljajo na MGRT.

Goriška regija z nadpovprečnimi
emisijami
Z vidika emisij CO2 na prebivalca v Sloveniji imajo znaten vpliv na (ne)doseganje regionalnih in tudi nacionalnih podnebnoenergetskih ciljev tudi vse preostale slovenske statistične regije, zlasti tiste z energetsko
intenzivno industrijo. Med njimi izstopajo
Goriška, Koroška in Gorenjska.
To je pokazala analiza oz. študija za preveritev upravičenosti in utemeljitev priprave
območnih načrtov za Goriško, Gorenjsko in
Koroško regijo z namenom naslavljanja ukrepov in ciljev iz sklada za pravični prehod.
Analiza je potekala pod okriljem Goriške
lokalne energetske agencije Nova Gorica (GOLEA, Nova Gorica) skupaj s partnerji (med
njimi Institut Jožef Stefan Center za energetsko učinkovitost - IJS CEU).
Zasavska in SAŠA regija v okviru študije
nista bili podrobneje obravnavani, kot tudi
ne Posavska glede na njen majhen vpliv na
kumulativne emisije CO2, rabo energije in
na ključne ekonomske kazalce predelovalnih dejavnosti v Sloveniji.
Po podatkih iz leta 2017 so bile preostale tri
regije - Goriška, Gorenjska in Koroška - odgovorne za 50 odstotkov vseh industrijskih
emisij CO2 (brez posrednih emisij iz rabe
električne energije).
Goriška regija je v študiji izpostavljena kot
regija, v kateri so industrijske emisije na prebivalca kar petkrat večje od slovenskega industrijskega povprečja. Občina Kanal ob Soči pa ima na račun Salonita Anhovo v Goriški
regiji največji skupni delež rabe energije ter
posledično največji delež emisij CO2 v regiji
in je prvak na nivoju države, je izpostavljeno
v študiji.
Medtem je Koroška regija v študiji izpostavljena kot energetsko najbolj intenzivna
regija v Sloveniji (po kazalcu rabe končne
energije v industriji na prebivalca), saj znaša
raba končne energije v industriji na prebi-
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valca 52 GJ in je posledično emisijsko precej
obremenjena.
Gorenjsko regijo pa so avtorji študije izpostavili kot regijo, ki tako v rabi končne
energije v industriji (13 %) kot tudi v skupnih
industrijskih emisijah CO2 (13,1 %), predstavlja pomemben delež v slovenskih predelovalnih dejavnostih. Trenutno energetsko intenzivne panoge emitirajo skoraj 70 odstotkov vseh industrijskih emisij v tej regiji.

Prehod v podnebno-nevtralne regije je
nacionalno vprašanje, ne lokalno
Ima pa Gorenjska regija po navedbah iz
študije »velik potencial za izboljšanje energetske infrastrukture preko povezovanja industrijskih in ostalih gospodarskih entitet v
energetske skupnosti (obnovljivi viri energije, izraba industrijske odvečne toplote in povezovanje s sistemi daljinskega ogrevanja)«.
Analiza regijskih kazalcev je obenem pokazala, da potrebujejo predelovalne in energetsko intenzivne dejavnosti v tej regiji »podporo pri prehodu na nizkoogljične tehnologije in pri gospodarski diverzifikaciji, ki bo
temeljila na naložbah in delovnih mestih,
odpornih na podnebne spremembe«.
Prav tako je po navedbah avtorjev študije v
Gorenjski regiji treba vzpostaviti ustrezne
pogoje za javne in zasebne vlagatelje, omogočiti lažji dostop do posojil in finančne podpore ter spodbuditi naložbe in vlaganja v raziskovalne, inovacijske in povezovalne dejavnosti.

Na portalu Energetika.NET
preberite tudi:
Brez subvencij izkoriščanje odpadne
toplote za proizvodnjo elektrike
trenutno ni ekonomsko zanimivo
V Koroški regiji je za sanacijo okoljske škode, ki je nastala v preteklosti (npr. posledice
rudarstva v Mežiški dolini), nujen premišljen
in sistematičen pristop ter učinkovito izvajanje zastavljenih lokalnih in nacionalnih programov, je pojasnjeno v študiji.
Tako so v Koroški regiji po navedbah avtorjev študije demonstracijski projekti »ključnega pomena za pospešeno uvajanje novih
konceptov in idej s področja trajnostne energetike, povečanja snovne učinkovitosti in pospešenega uvajanja naprednih konceptov
mobilnosti«.
Se pa Koroška regija lahko obenem pohvali s prvim projektom integracije odvečne to-

plote iz industrijskega obrata (SIJ Metal Ravne) v lokalni sistem za daljinsko ogrevanje
mesta Ravne na Koroškem.
Medtem so v družbi SIJ Acroni, del Skupine SIJ, v okviru projekta CREATORS, med
drugim pripravili študijo izvedljivosti pametne energetske skupnosti na Jesenicah.
Predviden projekt izrabe odpadne toplote iz
jeklarne SIJ Acroni bo predvidoma prinesel
50- do 75-odstotno zmanjšanje porabe zemeljskega plina v jeseniškem sistemu daljinskega ogrevanja.

Na portalu Energetika.NET
preberite tudi:
Odpadna toplota iz jeklarne bi lahko
Jesenicam pomagala zmanjšati rabo
plina za ogrevanje za 75 %
Tudi znotraj Goriške regije obstaja veliko
(trenutno neizkoriščenih) potencialov za sinergijsko sodelovanje in povezovanje podjetij (npr. Salonit Anhovo, Mahle, GEN-I,
Elektro Primorska in Soške elektrarne) ter
Univerze v Novi Gorici, ki lahko zagotovijo
uspešno izvedbo različnih projektov s področja URE in OVE, izpostavljajo avtorji
študije.
V podjetju Salonit Anhovo je tako po navedbah avtorjev študije treba preveriti možnosti za uporabo odvečne toplote v napravi
za soproizvodnjo električne energije in toplote ter v sodelovanju z občino Kanal ob
Soči preveriti možnosti za izgradnjo sodobnega lokalnega sistema za daljinsko ogrevanje.
Dodajmo, da so nedavno v družbi Salonit
Anhovo obelodanili načrte, na osnovi katerih
bodo do leta 2025 uvedli rešitve, ki bodo med
drugim vodile do 15-odstotnega znižanja
ogljičnega odtisa in prepolovitve trenutnih
emisij NOx.

Na portalu Energetika.NET
preberite tudi:
Salonit Anhovo: V naslednjih letih
za 40 mio EUR zelenih naložb, tudi
|v OVE; lani z 11 mio EUR dobička
Glede na intenziteto industrijskih dejavnosti v obravnavanih regijah prehod v podnebno-nevtralno Goriško, Gorenjsko ali Koroško regijo ne more biti samo vprašanje posameznih občin ali regij, temveč gre za nacionalno vprašanje, so še izpostavili avtorji
študije.
■
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Visoke cene ogljika »stresle«
premogovno proizvodnjo. Kako naprej?
Tanja Srnovršnik, Valerija Hozjan
Visoke cene ogljika so v rdeče pahnile večino zmogljivosti za proizvodnjo
električne energije iz premoga v EU - tudi v Sloveniji, kjer Termoelektrarni Šoštanj
(TEŠ) letos grozi izguba v višini 150 milijonov evrov. Vse bolj pa skrbijo tudi
večinoma premogovne države na Balkanu, ki sicer (še) niso del sistema EU za
trgovanje z emisijami, bi jih pa lahko že leta 2023 po žepu udaril mehanizem za
ogljično prilagoditev na mejah, ki bo med drugim veljal za uvoz električne
energije. A kar na hitro se premogu še niso pripravljene odreči, saj jih skrbi
zanesljivost oskrbe. Te namreč ne bo mogoče zagotoviti zgolj z obnovljivimi viri
energije, sploh sončnimi in vetrnimi elektrarnami, ocenjujejo.

Temu je kasneje pritrdil generalni direktor
HSE dr. Viktor Vračar, ki je na majskem posvetu v državnem svetu na temo pravičnega
prehoda iz premoga v Šaleški dolini pojasnil, da lahko Skupina HSE svoje delovanje
likvidnostno pokrije le še letos in v letu 2022,
in sicer zaradi poravnave z General Electricom in na račun vnaprej zaklenjene proizvodnje iz termo dela, kot tudi zaradi premika nekaterih investicij.
Prvi mož HSE je ob tem opozoril še na dejstvo, da termodivizija znotraj Skupine HSE
že od leta 2015, pri bistveno nižjih cenah CO2
kuponov, ni poslovala pozitivno. To pomeni,
da »ni mogla sama poplačevati posojila za
blok 6 in obenem zagotavljati potrebne investicije za vzdrževanje zanesljivega in varnega obratovanja«.
V zadnjih šestih letih je bilo treba termo
delu »dodati 823 milijonov evrov v obliki

dokapitalizacij, ki jih je Skupina HSE še
lahko obvladovala znotraj svojega portfelja skupaj z zdravim delom iz hidroproizvodnje«, je pojasnil Vračar in dodal, da je
doslej termo del Skupine HSE pridelal med
približno 110 in 150 milijonov evrov izgube
letno.
Ilustracija: Roman Peklaj

Evropska cena ogljika, ki se giblje okoli 50
evrov za tono, je »novi standard«, je na majskem Montelovem dogodku ‘Dan nemške
energetike’ dejala analitičarka družbe Refinitiv Ingvild Sørhus. Cena emisijskih kuponov je sicer maja dosegla rekordno vrednost
malo pod 57 EUR/t, konec meseca pa je končala pri 51,7 EUR/t.
Generalni direktor družbe ELES mag.
Aleksander Mervar je medtem ocenil, da bi že
pri ceni tone CO2 okrog 43 evrov - gre za podatek iz 1. aprila letos - in pri grosistični ceni
električne energije okrog 62 EUR/MWh, pri
letni proizvodnji 3,6 TWh električne energije in pri polni stroškovni ceni lignita iz Premogovnika Velenje letna izguba TEŠ in Premogovnika Velenje skupaj znašala okrog 150
milijonov evrov. Opozoril je tudi, da lahko
pri ceni tone CO2 43 evrov in več Holding
Slovenske elektrarne (HSE) »zdrži leto, dve,
več pa ne«.

Zaprtje TEŠ pred 2033?
Mervar tako meni, da je pričakovati »predčasno končanje proizvodnje električne energije v TEŠ in pridobivanje lignita v PV. In to
ne leta 2033 (kot to predvideva strategija izstopa iz premoga; op. a.), veliko, veliko prej«.
Direktor direktorata za energijo na ministrstvu za infrastrukturo (MzI) Hinko Šolinc je
na spletnem dogodku Energetike.NET in lokalne energetske agencije Kssena v začetku
maja ocenil, da lahko po optimističnem scenariju do zaprtja TEŠ pride leta 2029, ob tem
pa izrazil zaskrbljenost, da »bo to morda že
leta 2024«.
Brez posredovanja Slovenskega državnega holdinga (SDH) in še koga je »situacija
skoraj nerešljiva«, pravi Mervar. V SDH sicer
pravijo, da bodo podprli ukrepe za krepitev
zdravega jedra skupine in vse potrebno, da se
HSE omogoči izvajanje pripravljenih investicijskih projektov ter izvedbo nujnih investicij v hidrodiviziji.
Generalni direktor HSE Viktor Vračar pa je
nedavno dejal, da je uvedba mehanizma
zmogljivosti ena od možnih oblik pomoči
TEŠ do leta 2025, med drugimi možnimi rešitvami pa je omenil še dogovor za izjemo o
brezplačnih emisijskih kuponih, uvrstitev v
modernizacijski sklad EU in druge oblike
podpor. Med najmanj neugodnimi scenariji,
ki se dotikajo delovanja tako TEŠ kot PV, je
Vračar izpostavil delovanje ob nekoliko nižji količini proizvodnje lignita, saj to pomeni
manj kuponov CO2.

Uvajanje cene ogljika na Balkanu
Zaradi načrta EU, da uvede mehanizem za
ogljično prilagoditev na mejah, pa je pričakovati pospešitev postopka uvajanja plačevanja za izpuste CO2 tudi v regiji Zahodnega
Balkana, ocenjuje direktor Sekretariata Energetske skupnosti Janez Kopač. Črna gora je
trenutno edina država v regiji, ki je leta 2020
uvedla minimalno ceno ogljika v višini 24
EUR/t za večje onesnaževalce, Sekretariat pa
je v svoji nedavni študiji predlagal uvedbo
nacionalnih sistemov za trgovanje z emisijami v regiji - kjer bi bila cena ogljika postopoma usklajena s ceno iz sistema EU ETS - skupaj s popolno integracijo trga.
»Študija predvideva postopno uvajanje cen
ogljika do leta 2035 ali do leta 2040, vendar se
Evropa premika tako hitro, da to ne bo dovolj
hitro,« pravi Kopač.
Večino držav v regiji - z izjemo Albanije,
katere proizvodnja temelji na hidroenergiji zdaj skrbi, kaj se bo zgodilo z njihovo proizvodnjo električne energije na premog, ki
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predstavlja velik delež njihove celotne proizvodnje električne energije.
»Kdo bo v prihodnosti kupoval našo elektriko iz premoga? Če ne bomo gradili obnovljivih virov, obenem pa bomo uvedli davek
na CO2, bomo imeli velike težave,« je na majski konferenci SET Trebinje dejal Luka Petrović, generalni direktor ene od bosanskih
energetskih družb Elektroprivrede Republike Srpske (ERS). Da uvažanje električne energije iz termoelektrarn na Balkanu, »ki so z
okoljskega vidika bistveno bolj problematične«, ni smotrno, je nedavno ocenil tudi slovenski okoljski minister mag. Andrej Vizjak.
V Bosni in Hercegovini (BiH) naj bi sicer
razmišljali, da bi v primeru uvedbe mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah izvažali le še električno energijo iz hidroelektrarn, energijo iz premoga pa porabili doma,
je omenil hrvaški energetski strokovnjak Neven Duić.
V Elektroprivredi BiH, največji energetski
družbi v Bosni in Hercegovini (BiH), pa so
kratkim izračunali, da bi s ceno ogljika v EU
približno 50 EUR/t približni stroški emisij, ki
jih proizvedejo njene elektrarne na premog,
znašali več kot 204 milijone evrov. To presega skupne stroške premoga, proizvodnja
električne energije iz premoga pa bi bila zaradi tega popolnoma nedonosna, so ocenili.

Konec Kolubari B, ne pa vsem novih
premogovnim projektom
Ravno v želji, da proizvodnja električne
energije ostane ekonomsko vzdržna, je srbsko
ministrstvo za energetiko državno elektroenergetsko podjetje Elektroprivreda Srbije
(EPS) konec maja pozvalo, naj ustavi vse aktivnosti na projektu izgradnje 350 MW elektrarne na premog Kolubara B. To je sprožilo buren
odziv rudarjev in zaposlenih v EPS, a je ministrica Zorana Mihajlović poudarila, da odločitev njenega ministrstva temelji na temeljiti
analizi dokumentacije, povezane s projektom
Kolubara B, in upoštevanju trendov dekarbonizacije ter naraščajočih cen ogljika.
Kolubara B bi postala breme za državni
proračun in državljane, opozarja Mihajlovićeva in dodaja, da bi bila večina prihodkov
elektrarne Kolubara B namenjena plačilu
davkov na ogljik zaradi onesnaženja.
A vse to ne pomeni, da so države v regiji
premogu že najavile slovo. Srbija namreč še
vedno namerava zaključiti izgradnjo premogovne elektrarne Kostolac B, ki je že v postopku gradnje. V Elektroprivredi BiH pa nadaljujejo s projektom premogovne elektrarne Tuzla 7 (čeprav je tudi ta projekt vse bolj
pod vprašajem). Bodo pa v tej družbi že prihodnje leto uvedli interni davek na ogljik,
da se pripravijo na pogoje poslovanja, ki
vključujejo plačilo cene ogljika, do česar bi
lahko prišlo v nekaj letih.
V Elektroprivredi BiH so se odločili za razvoj obnovljivih virov energije in za ohranitev
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svojih zmogljivosti na premog, »popolnoma
zavedajoč se vseh bremen, ki jih bo imela
proizvodnja fosilnih goriv v prihodnjem obdobju«, je na SET Trebinje dejal generalni
direktor družbe Admir Andelija. Aleksander
Jakovljevič, direktor strateškega sektorja v
srbskem EPS, pa meni, da ima premog še vedno pomembno vlogo. »Modernizirana in napredna proizvodnja električne energije na
premog ostaja ključna za energetsko varnost
v prihodnjem obdobju,« je dejal.
Tako se je izstopu iz premoga pred letom
2050 doslej zavezala le Severna Makedonija,
kjer nameravajo premogovno elektrarno
Oslomej zapreti leta 2024, prvo enoto premogovne elektrarne Bitola do leta 2026, saj
bodo takrat tam zagnali enoto na plin, drugo
enoto pa do leta 2031. Tretji enoti bodo dodali
napravo za razžvepljevanje in naj bi delovala do leta 2040.

Pospešen razvoj obnovljivih virov,
potreben bo tudi plin
Čeprav ostale države Zahodnega Balkana
zaenkrat načrtujejo opustitev premoga do leta 2050, pa pospešujejo svoje načrte na področju obnovljivih virov energije. Srbija je
tako aprila sprejela nov zakon o obnovljivih
virih energije, ki uvaja dražbe. To je že povzročilo večje zanimanje vlagateljev za naložbe v obnovljive vire v državi, ki bo do leta
2050 morala dodati 8-10 GW obnovljivih
zmogljivosti, če želi nadomestiti 4,4 GW premogovnih zmogljivosti, pravijo na srbskem
energetskem ministrstvu.
V srbskem operaterju prenosnega elektroenergetskega sistema, Elektromreži Srbije (EMS), so do konca maja že prejeli prošnje
za priključitev 5 GW obnovljivih zmogljivosti, od tega 10 odstotkov za sončne elektrarne.
Med prioritetami srbske vlade so sicer tudi naložbe v hidroelektrarne, ki jih načrtujejo tudi v sodelovanju z drugimi državami.
Maja so na primer začeli skupaj z Republiko
Srpsko graditi hidroelektrarno Buk Bijela. V
Elektroprivreda Republike Srpske pa pravijo,
da se bodo osredotočili na hidro in sončne
elektrarne, ker so stroški izravnave energije iz
vetrnih elektrarn enostavno previsoki.
Za energetsko varnost v regiji pa bodo pomembne tudi plinske elektrarne, ocenjujejo
regionalni energetiki, obenem pa se strinjajo,
da regija potrebuje več razumevanja in pomoči EU pri postopnem opuščanju premoga.

Slovenija mora okrepiti svoje strateške
rezerve
Strateške rezerve v obliki plinskih elektrarn bodo pomembne tudi v Sloveniji, ocenjuje Aleksander Mervar, ki ob zaprtju TEŠ
problematičnost oskrbe z električno energijo vidi v kritičnih obdobjih, kot so visoke ali
ekstremno nizke temperature, nizka proizvodnja hidroelektrarn itd. »Tu pa, če ne bo-

mo imeli zadostnih strateških rezerv, kot so
sedaj plinske enote v Termoelektrarni Brestanica (TEB), lahko pričakujemo tudi redukcije,« opozarja.
Slovenija sicer po Mervarjevih besedah potrebuje za okoli 600 do 650 MW strateških rezerv, ima pa jih okoli 400 MW. Zaradi porasta
proizvodnje iz nepredvidljivih obnovljivih
virov energije bi tako bilo treba do vključno
leta 2030 investirati v 250 MW strateških
plinskih elektrarn odprtega cikla, s potencialnimi lokacijami TEŠ, Termoelektrarne
Brestanica in lokacijo nekdanje Termoelektrarne Trbovlje, je zapisal Mervar v objavi v
Sobotni prilogi Dela.
A, kot je opozoril za revijo EOL, strateške
rezerve v obliki plinskih turbin odprtega tipa komercialno niso zanimive. Zato bo potrebna »ustrezna zakonska ureditev, ki bo,
na žalost, vendar tako je tudi v drugih državah, članicah EU, opredelila vir financiranja,
ki pa je lahko samo v obliki dodatnega prispevka. Plačevali ga bodo vsi končni porabniki električne energije«.
Mervar obenem ocenjuje, da je drugi blok
jedrske elektrarne Krško nujnost, medtem
ko pa bomo z naložbami v sonc�
ne in vetrne
elektrarne težko nadomestili proizvodnjo iz
TEŠ.
»Potrebujemo stabilen vir in zanesljivo
oskrbo,« pa pravi državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo (MzI) Blaž Košorok.
»Če bi želeli proizvodnjo iz TEŠ nadomestiti le s sončno energijo, potrebujemo približno
3500 MW nameščenih moči sončnih elektrarn. Danes jih imamo okoli 300 MW.« Obenem zahtevajo obnovljivi viri zaradi svoje nestabilne proizvodnje baterijske sisteme.
»Na podlagi zadnjih podatkov, ki jih imamo, bi potrebovali okoli 6000 MW moči baterij,« je še dejal. Cene baterijskih sistemov pa
so še vedno previsoke, izpostavlja.
Po Košorokovih navedbah »ne moremo
preprosto en vir nadomestiti z drugim. Najti moramo ravnovesje, da zagotovimo zanesljivo oskrbo z energijo. Strateške rezerve in
sistemske storitve igrajo pri tem zelo pomembno vlogo,« je opozoril na majskem dogodku nevladne organizacije Focus.
»Plin je prehodni energent in ga kot takšnega tudi vidimo v Sloveniji. Služil bo tako
za sistemske storitve kot strateške rezerve,«
je še dejal Košorok in dodal, da je treba razmišljati o podaljšanju obratovanja krške nuklearke, obenem pa čim prej sprejeti odločitev o začetku izgradnje drugega jedrskega
bloka.
Energetska vprašanja, povezana s tem, kako nadomestiti primanjkljaj ene tretjine
elektrike, sicer niso predmet strategije izstopa iz premoga, ki jo želi Slovenija sprejeti še
pred začetkom predsedovanja Svetu EU. To
bo zajeto v novelaciji nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) in novem energetskem konceptu Slovenije.
■
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Naftni in plinski velikani postajajo
bolj zeleni, a IEA poziva še k bolj
radikalni spremembi

Tanja Srnovršnik
Če želi svet do leta 2050 doseči neto ničelne emisije, je treba takoj prenehati
z investicijami v nove projekte dobave fosilnih goriv, so sredi maja sporočili iz
Mednarodne agencije za energijo (IEA). Naftni in plinski velikani so sicer v
zadnjih letih že naredili korak v smeri investicij v čisto energijo ter nekateri celo
objavili svoje »neto ničelne« načrte, a se po drugi strani nobeden izmed njih z izjemo danskega Orsteda, ki je že uspešno izvedel prehod s fosilnih goriv na
zeleno energijo - še ni zavezal k popolni opustitvi fosilnih dejavnosti. A pritisk
okoljevarstvenikov kot tudi delničarjev, ki jih skrbi devalvacija delnic, k uskladitvi
strategij podjetij s podnebnimi cilji je vse večji.
S pariškim dogovorom določena omejitev
dviga globalne temperature na 1,5 stopinj
Celzija zahteva »neprecedenčno transformacijo načinov zagotavljanja energije«, je IEA
zapisala sredi maja v svojem najnovejšem poročilu na temo dosege cilja neto ničelnih emisij do leta 2050. »Če želijo vlade zares nasloviti problem podnebne krize, potem od letos ne sme več biti novih naložb v nafto, plin
in premog,« je ob tem poudaril izvršni direktor agencije Fatih Birol.
Glede na poročilo bi moral do sredine stoletja delež fosilnih goriv v celotni oskrbi z
energijo pasti s skoraj štirih petin na nekaj
več kot petino. »Do leta 2035 se ukine prodaja novih osebnih vozil z notranjim izgorevanjem, do leta 2040 pa svetovni elektroenergetski sektor že doseže neto ničelne
emisije,« pravijo v IEA.
Scenariji IEA pomembno vplivajo na oblikovanje globalnih energetskih naložbenih

strategij in vladnih politik, do nedavnega pa
je agencija veljala za konzervativen glas, preveč povezan s svojimi koreninami iz naftne
industrije. A omenjeno poročilo agencije vse
spremeni, dokaz nove drže agencije pa je tudi izjava Birola, da bi lahko vlaganje denarja
v naftne in plinske projekte zdaj veljale za
»smeti« (ang. junk investment), je poročal
NewStatesman.
Ugotovitve IEA torej zdaj naftne in plinske
velikane postavljajo pred izbiro: ali korenito
in nujno spremenijo svoje poslovne modele
zaradi podnebja in lastnega preživetja ali pa
tvegajo propad.

Zeleni načrti
Velike družbe s področja raziskovanja in
proizvodnje nafte, na primer BP, Shell in Total, so sicer v luči upada povpraševanja po
nafti zaradi pandemije koronavirusa ter vse
opaznejšega aktivizma investitorjev že po-

spešile načrte na področju proizvodnje obnovljive energije in se na korporativni ravni
zavezale k razogljičenju. Nekatere družbe so
nedavno celo povečale svoje obveznosti, vezane na energetsko tranzicijo in razogljičenje.
Španski Repsol je tako napovedal, da bo
celo 40 odstotkov svojih kapitalskih izdatkov
namenil nizkoogljičnim projektom, francoski Total pa je najavil, da namerava v naslednjih štirih letih zmogljivosti za proizvodnjo
obnovljive energije povečati za petkrat. Obenem je napovedal, da se pripravlja na spremembo imena. Novo ime TotalEnergies naj
bi namreč bolje odražalo prehod podjetja k
čistejšim virom energije.
Kljub visokim ciljem na področju zelene
energije pa velike naftne družbe verjetno ne
bodo postale veliki igralci na področju proizvodnje električne energije iz vetra in sonca,
ocenjuje Heymi Bahar, višji analitik za področju obnovljivih virov energije pri IEA.
»Naše številke kažejo, da je le 0,5 odstotka ali
celo manj nameščenih obnovljivih zmogljivosti v lasti ali najemu naftnih družb,« je maja povedal za CNBC.
»Pričakujemo pa, da se bodo naložbe naftnih družb v električno energijo iz obnovljivih virov v naslednjih petih letih podeseterile,« je dejal Bahar in dodal, da gre za pomemben trend.
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Razpetost
A direktor Totala Patrick Pouyanné je v
začetku leta za FT poudaril, mora družba vseeno še naprej razvijati svojo dejavnost na področju fosilnih goriv, da tako ustvarja denarne tokove za zelene naložbe. Takrat je opozoril tudi, da se je v sektorju obnovljivih virov
ustvaril balon, v katerem so ocenjene vrednosti pogosto 25-krat večje od dobička. To
pripisuje majhni ponudbi dovolj velikih
zmogljivosti za izkoriščanje obnovljivih virov, za katere se potegujejo naftni velikani,
prodajalci pa na drugi strani iščejo najgloblje žepe evropskih panožnih težkokategornikov, kot so Total, BP in Shell.
Veliki institucionalni vlagatelji so sicer naftnim in plinskim družbam zagrozili, da bodo v celoti odsvojili svoje deleže v teh družbah, če se te resneje ne zavzamejo za spopad
s podnebnimi spremembami.
Toda po mnenju prvega moža Totala je paradoksalno razmišljati, da »bomo uspešno
kljubovali izzivu podnebnih sprememb samo zato, ker se kapital ne bo več vlagal v naftne in plinske velikane; to je povsem zgrešeno«.
»Tudi če se BP, Total in Shell umaknejo iz
nafte in plina, to ne bo ničesar spremenilo,«

je dodal Pouyanné. Po njegovem prepričanju
bi bila prodaja naložb drugim proizvajalcem
medvedja usluga, saj bi se ti utegnili v manjši meri zavedati težave.

Naraščajoči pritisk
Medtem pa popolnoma drugačno pot kot
evropski naftni velikani ubira ameriški Chevron. »Še vedno težko najdemo nekaj, kar
bi predstavljalo resno grožnjo nafti,« je januarja v intervjuju v sklopu spletne konference Reuters Next dejal prvi mož družbe
Chevron Michael Wirth, ki meni, da bo vse
večje povpraševanje po energiji poskrbelo za
nespremenjen naftni delež.
Delničarji Chevrona, drugega največjega
proizvajalca nafte v ZDA, so sicer konec maja izglasovali predlog, po katerem bo podjetje prisiljeno v večje znižanje emisij iz svojih
aktivnosti. Delničarji ExxonMobila, največjega proizvajalca fosilnih goriv v ZDA, pa so
izvolili vsaj dva člana uprave, ki sta obljubila
bolj agresivno ukrepanje proti podnebnim
spremembam, je poročala agencija AFP. V
slednji so ob tem zapisali, da to jasno kaže,
»kako se je obravnavanje podnebnih sprememb iz okoljevarstvenega sveta preselilo v
svet vlagateljev«.

Konec maja pa so zmago dosegli tudi okoljevarstveniki in državljani Nizozemske.
Tamkajšnje sodišče je namreč v prvi sodbi te
vrste ugotovilo, da je britansko-nizozemski
energetski velikan Royal Dutch Shell delno
odgovoren za podnebne spremembe. Podjetju je naložilo, da mora do konca leta 2030
zmanjšati svoje izpuste ogljikovega dioksida
za 45 odstotkov glede na leto 2019.

Večja diverzifikacija energentov
Nafta bo sicer v naših življenjih kljub vsemu prisotna še nekaj časa, je februarja v pogovoru za Energetiko.NET dejal član uprave
družbe Petrol mag. Jože Bajuk. A Petrol, ki še
vedno zelo velik del marže naredi iz nafte in
naftnih derivatov, že nekaj časa ni več zgolj
naftno podjetje, ki ga poznamo po bencinskih servisih, pač pa je postalo energetsko
podjetje, aktivno na področju obnovljivih virov energije, energetskih storitev, dobave
električne energije in plina. Kot pravi Bajuk,
je namreč za vnaprej pričakovati večjo diverzifikacijo energentov.
V Petrolu sicer ne vidijo, da bi zelena energija prevladala v roku 10 do 20 let, »bo pa delež tega toliko večji«, je dejal Bajuk na spletnem En.odmevu 021.
■

PLIN
PLIN
JE
JE NAŠA
PRIHODNOST
PRIHODNOST

Danes je prepoznano, da
Danes
visoko zmogljiva in moderna
visoko
infrastruktura,
infrastruktura, v povezavi z
trajnostnimi tehnologijami,
trajnostnimi
plinu
plinu in obnovljivim plinom,
zagotavlja nepogrešljivo vlogo
zagotavlja
v energetski mešanici naše
prihodnosti.
prihodnosti.
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IEA: Svet bo moral do 2030
letno dodati preko 1 TW novih sončnih
in vetrnih zmogljivosti
Laurence Walker (Montel), Tanja Srnovršnik
Dodatno priključene vetrne in sončne zmogljivosti bodo v letih 2021
in 2022 skupaj znašale 550 GW in predstavljale 90 odstotkov skupnih
dodanih zmogljivosti na svetovni ravni, so maja sporočili iz Mednarodne
agencije za energijo (IEA). Če želimo, da svet doseže neto ničelne emisije
do leta 2050, bo treba do leta 2030 letne inštalacije teh zmogljivosti
povečati na preko 1 TW, dodajajo.

Napovedi za leti 2021 in 2022 sta bili glede na novembrske ocene IEA popravljeni navzgor za več kot
25 odstotkov.
»[To je bila posledica dejstva], da so vlade po svetu na
dražbah prodale rekordne količine zmogljivosti za
proizvodnjo obnovljive energije, družbe pa so podpisale rekordno število pogodb o nakupu energije, in to
ne glede na to, da je pandemija povzročala makroekonomske negotovosti in manjšala povpraševanje,« pojasnjujejo v IEA.
Inštalacije sončnih zmogljivosti bodo »še naprej
podirale rekorde«, saj naj bi letni prirast do leta
2022 presegel 160 GW, so dodali. »To bi bilo skoraj
50 odstotkov več od ravni, dosežene leta 2019, torej
pred pandemijo, kar utrjuje položaj sončne energije kot ‘nove kraljice’ svetovnih elektroenergetskih
trgov.«

Vodilna vloga Kitajske

»Zmogljivosti za proizvodnjo obnovljive električne
energije so [v letu 2020] zabeležile najhitrejšo širitev v
zadnjih dveh desetletjih, obsežno priključevanje sončnih in vetrnih zmogljivosti pa tako postaja ‘nova normalnost’,« pravijo v IEA.
Dodatno priključene zmogljivosti za proizvodnjo
obnovljive energije so se lani povečale za 45 odstotkov
na 280 GW, kar je največje medletno povečanje od leta
1999. Dodatno priključene vetrne zmogljivosti so se ob
tem na svetovni ravni skoraj podvojile na 114 GW.

Ilustracija: Roman Peklaj

Sončna energija - nova kraljica
V letu 2021 pa naj bi bilo po ocenah IEA priključenih
za 270 GW zmogljivosti za proizvodnjo obnovljive
energije, v letu 2022 pa nato še 280 GW.
»Rekordne letne priključitve zmogljivosti v obdobju 2017—2019 bodo s tem presežene za 50 odstotkov,« so
dejali v IEA.
Čeprav naj bi se količina dodanih vetrnih zmogljivosti po lanskoletnem »izjemnem vzponu« na Kitajskem v obdobju 2021—2022 zmanjšala, je bilo na globalni ravni še vedno pričakovati za 80 GW novih letnih
priključitev, kar je skoraj 35 odstotkov več kot v letu
2019.

Kitajska bo sicer še kar nekaj let v središču povpraševanja in ponudbe na področju obnovljive energije,
prispevala pa naj bi kar 40 odstotkov svetovnih zmogljivosti za njeno proizvodnjo, ocenjujejo v IEA.
Tudi če se rast sčasoma upočasni, »bo to kompenzirala močna rast v Evropi, Združenih državah Amerike,
Indiji in Latinski Ameriki, kjer vladna podpora ter vse
nižje cene fotovoltaike in vetrne energije prispevajo k
nadaljnjim inštalacijam«.

»Največji izziv«
A to rast bo treba še pospešiti, če želi svet do leta
2050 doseči neto ničelne emisije, poudarjajo v IEA. Tako bo treba letno dodati za 630 GW novih sončnih
elektrarn, ter za 390 GW vetrnih. To je štirikrat več od
rekordne ravni, dosežene v letu 2020.
Letne naložbe v čisto energijo bo treba po vsem svetu do leta 2030 več kot potrojiti na približno 4.000 milijard dolarjev ter veliko napora vložiti na področju
inovacij.
»Večina zmanjšanj emisij CO2 do leta 2030 izvira iz
tehnologij, ki so že danes na trgu. Toda leta 2050 skoraj polovica zmanjšanj prihaja iz tehnologij, ki so trenutno v fazi predstavitve ali prototipa,« pravijo v IEA.
»V tem desetletju je treba vložiti velika prizadevanja v
inovacije, da bodo te nove tehnologije pravočasno
predstavljene na trgu,« še poudarjajo.
V IEA ocenjujejo, da pot, ki so si jo zastavili v maja
predstavljenem nac�
rtu za dosego neto nic�
elnih emisij
do leta 2050, predstavlja celo »največji izziv, s katerim se je človeštvo kdajkoli soočilo«.
■
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Kako se odvija pohod električnih
vozil?
Valerija Hozjan, Tanja Srnovršnik
Število električnih avtomobilov, različnih tovornih vozil in avtobusov bo na
svetovni ravni s trenutnih 11 milijonov do leta 2030 naraslo na 145 milijonov,
je v napovedi konec aprila letos zapisala Mednarodna agencija za energijo (IEA).
V Sloveniji smo medtem brez jasne vizije na področju električne mobilnosti,
ocenjujejo različni slovenski akterji. V Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) pa
ugotavljajo, da so električni avtomobili že danes najcenejša možnost za številne
potrošnike.
Število električnih vozil bi se lahko po prepričanju IEA povzpelo še više, do 230 milijonov, če bodo vlade po svetu pospešile svoja
prizadevanja za dosego mednarodnih podnebnih in energetskih ciljev.
»Vlade bi morale zdaj svežnje za okrevanje
gospodarstva izkoristiti za vlaganje v proizvodnjo baterij in razvoj obsežne in zanesljive
polnilne strukture ter s tem položiti osnovne temelje za pospešen razmah električnih
vozil,« je dejal Fatih Birol, izvršni direktor
IEA.
Agencija je v svoji prvi globalni napovedi
za električna vozila zapisala, da se je globalni avtomobilski trg lani skrčil za 16 odstotkov, a je bilo obenem registriranih 3 milijone novih električnih vozil, kar je rekordna
številka in pomeni 41-odstotno rast glede na
leto 2019.
S tem je število električnih avtomobilov na
svetovnih cestah preseglo 10 milijonov, še približno milijon pa je električnih kombiniranih vozil, težkih tovornih vozil in avtobusov.
»Močan zagon se je nadaljeval tudi letos,
ko se je prodaja električnih avtomobilov v
prvem četrtletju leta povzpela na skoraj
dvainpolkratnik prodaje v enakem obdobju
lani,« so pojasnili v IEA.

odstotkov do tega leta glede na raven leta
1990. Kot je v študiji ugotovila organizacija
Transport & Environment, pa bi za pogon
teh avtomobilov potrebovali dodatnih 85
TWh obnovljive električne energije na leto,
kar pomeni približno 3 odstotke skupnega
povpraševanja po elektriki.
Električna vozila so trenutno odgovorna
za okoli 80 TWh svetovnega povpraševanja,
do leta 2030 pa bi lahko zavzela med 500 in
800 TWh - vsaj 2 odstotka skupne rabe, pa
ocenjuje v IEA.
Z ozirom na nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) lahko leta 2030 v Sloveniji pričakujemo 200 tisoč električnih vozil.
To bo v »grobem povečalo porabo (električne energije) za 600 GWh«, je za Energetiko.NET navedel prof. dr. Boštjan Blažič, redni profesor na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko (FE UL).
Skupaj s 120 tisoč toplotnimi črpalkami
(trenutno imamo približno 55 tisoč toplotnih črpalk) do leta 2030, ki bodo povečale
porabo še za nadaljnjih 300 GWh, bo prišlo
v Sloveniji do 6-odstotnega povečanja glede
na trenutno porabo, k čemur je treba prišteti še rast porabe ostalih odjemalcev, je
pojasnil.

Zelena vozila trenutno predstavljajo okoli 8 odstotkov prodaje novih osebnih
vozil v Evropi, kar se lahko do leta 2025 poveča na 23 odstotkov, do leta
2030 na 62 odstotkov, do leta 2040 pa skoraj na 97 odstotkov, ocenjujejo v
družbi Rystad Energy.

Povpraševanje po energiji za e-vozila
utegne v Evropi do leta 2025 doseči
60 TWh
Evropska komisija se je decembra zavzela
za to, da bi bilo na cestah do leta 2030 najmanj 30 milijonov avtomobilov z ničelnimi
izpusti, kar bi pomagalo Evropski uniji (EU)
doseči cilj o zmanjšanju izpustov za vsaj 55
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Je pa poleg same porabljene energije pomembna tudi moč odjema električnih vozil
in toplotnih črpalk ter predvsem njeno sovpadanje s konico odjema v sistemu, izpostavlja sogovornik.
S stališča stabilnosti in zanesljivosti elektroenergetskega omrežja je po Blažičevih navedbah aktualno zlasti polnjenje z uporabo

dvosmernih polnilnic, ki omogočajo tako
polnjenje kot praznjenje električnih vozil
(EV). »Njihova uporaba prinaša možnost
aktivnega sodelovanja EV pri vodenju omrežja, kar prinese povečanje prožnosti v elektroenergetskem sistemu, ki je potrebna predvsem zaradi večanja deleža obnovljivih virov
energije,« pojasnjuje Blažič.

Povpraševanje po energiji za napajanje električnih vozil utegne v
Evropi do leta 2025 doseči 60 TWh,
kar je skoraj enakovredno povpraševanju po električni energiji v
Avstriji, ki je leta 2019 znašalo
66,4 TWh, ocenjujejo v IEA.

Slovenija deluje v nasprotju s
trajnostnim razvojem, a to ne bo
ustavilo povečanja prodaje
Ukinitev davka na motorna vozila s 1. januarjem letos ne pomeni pocenitev električnih vozil, ravno obratno. Zaradi zmanjšanja subvencije Eko sklada so se ta opazno podražila, izpostavljajo v Renault Nissan Slovenija. Obdavčitev električnih vozil pred
zadnjo spremembo je znašala 0,5 odstotka.
Da je zdaleč prezgodaj za zniževanje subvencij, saj lahko ustrezen sistem subvencij, ki
vključuje preprosto dostopno podporo v zadostni višini, pomaga zmanjšati cenovni razkorak med klasičnimi in električnimi vozili,
meni generalni direktor podjetja Renault
Nissan Slovenija François Delion. »Vizija brezemisijske mobilnosti na slovenskih cestah je
s tem postala manj jasna, kot je bila,« izpostavlja.
Zmanjšanje subvencije Eko sklada za nakup električnih vozil in še bolj omejitev subvencije na največ 20 odstotkov vrednosti nabavne cene vozila bo najbolj prizadela prebivalstvo z najnižjo kupno močjo, saj so se zaradi tega precej podražila najmanjša
električna vozila, dodaja Andrej Pečjak z Inštituta Metron.
Pečjak meni, da je vse, kar sprejema vlada
v zvezi z mobilnostjo, usmerjeno proti električnim vozilom in v nasprotju s trajnostnim
razvojem. »Vseeno pa številke kažejo, da to ne
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bo zaustavilo naraščanja prodaje električnih
vozil. Le malo počasneje bomo sledili Evropi,« dodaja.
Po navedbah družbe Elektro Ljubljana se je
v Sloveniji samo lani rast električnih vozil
več kot podvojila, pri čemer je prodajni delež
tovrstnih vozil že krepko presegel 2 odstotka
- v letu 2019 ni znašal niti en odstotek.
Kljub temu pa v družbi menijo, da bo prodaja električnih vozil v Sloveniji tudi v letu
2021 še vedno zadržana. Med razlogi navajajo ceno, kot tudi še »relativno majhen« izbor modelov električnih vozil.
Po njihovih ocenah bo za ta trg najpomembnejše leto 2022, saj bodo do takrat na
trg z novimi modeli električnih vozil prišli
praktično vsi pomembni proizvajalci. »Do
leta 2025 bo prodajni trg prav gotovo narastel
na približno 8 do 10 odstotkov prodaje v korist električnih vozil, če se bo trend tako nadaljeval.« Ne bomo pa dosegli ciljev, ki so zapisani v nacionalnih strateških načrtih, menijo v Elektro Ljubljana.

Električni avtomobili že danes
najcenejša možnost za številne
potrošnike
Srednje velik električni avtomobil, kupljen
danes, je v celotni življenjski dobi (16 let, 3
lastniki) že cenejši od drugih pogonskih sistemov. Pri manjšem avtomobilu se bo točka
preloma zgodila predvidoma že letos, večji
avtomobili pa bodo cenejši od leta 2025, je
razkrila analiza Evropske potrošniške organizacije BEUC in devetih nacionalnih organizacij članic, med katerimi je tudi Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS).
Raziskava tudi ugotavlja, da predstavljajo
električni avtomobili najbolj ‘pravičen’ pogonski sistem na trgu. Medtem ko bodo raz-

V družbi Porsche Slovenija
izpostavljajo, da je bil z davčnega
vidika bolj kot ukinitev davka na
motorna vozila pomemben eden
od v preteklosti sprejetih ukrepov,
t.j. znižanje bonitete z 1,5 na 0,3
odstotka za uporabnike, ki
službena električna vozila
uporabljajo tudi v zasebne
namene.

meroma bolj premožni prvi lastniki v povprečju prihranili s prehodom na elektriko šele od leta 2025 naprej, bodo kupci rabljenih
vozil (po 4 oz. 9 letih), ki nosijo nižji delež
amortizacije avtomobila, prihranili že z nakupom avtomobila, ki je danes prodan kot
nov.
Za drugega lastnika, ki bi rabljen avtomobil kupil v letu 2024, bo lastništvo električnega avtomobila za desetino ugodnejše,
kot če bi izbral takšnega z bencinskim motorjem ali hibridnega. Razlika je manjša
(3,5-odstotna) v primerjavi z dizelskim motorjem.
Električni avtomobil pa bo predvsem za
tretjega lastnika občutno cenejša izbira, saj
bodo stroški uporabe za več kot četrtino nižji od bencinskega ali hibridnega oziroma za
petino nižji od dizelskega avtomobila.
»Poleg prodajne cene so vsaj v začetnih letih subvencije pomembne za prvega lastnika,« izpostavlja ob tem Boštjan Okorn iz ZPS.
Trenutno veljavna subvencija Eko sklada tudi prvemu lastniku srednje velikega avtomobila omogoča, da v štirih letih zanj porabi
manj denarja kot za druge pogonske siste-

me. V primerjavi z bencinskim motorjem v
tem času prihrani približno 1100 evrov, v primerjavi z dizelskim ali hibridnim pa 900, kaže analiza.
Ob tem je Okorn izpostavil, da bodo majhni električni avtomobili v Sloveniji v primerjavi z ostalimi državami članicami EU cenejši tri leta prej.
Razlog leži po Okornovih navedbah v tem,
da prevozimo v Sloveniji sorazmerno veliko
kilometrov (v povprečju 20 % več kot v preostalih državah EU), kar vpliva na tekoče stroške vožnje. »Več kot vozimo, prej pride do
točke preloma,« je dejal Okorn.
Priključni hibridi bodo medtem stroškovno ostali na zelo podobni ravni kot bencinski. Razlog je višja začetna cena in pozneje ne
dovolj veliki prihranki pri gorivu, pojasnjujejo v ZPS.

Kljub subvenciji Eko sklada v
višini 4.500 evrov boste za
električni avtomobil plačali vsaj
10.000 evrov več kot za enakega
z bencinskim motorjem,
ugotavljajo v ZPS.

Strošek uporabe priključnega hibrida bo
odvisen od načina uporabe, dodaja Okorn.
Kdor bo akumulator redno polnil, se bo vozil
z nižjimi stroški, v nasprotnem primeru bodo stroški zelo podobni ali celo višji kot pri
motorjih z notranjim zgorevanjem, je pojasnil.
Tudi ta analiza je ponovno pokazala »vprašljivo gospodarnost priključnih hibridov«
iz omenjenega razloga, je še izpostavil
Okorn.
■
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Ambiciozno v ogljično nevtralno
prihodnost!
Pogajalci EU so nedavno v okviru neformalnega soglasja o
osnutku podnebnega zakona EU dosegli začasni dogovor
o novem cilju zmanjšanja emisij CO2 za vsaj 55 odstotkov
do leta 2030 glede na ravni iz leta 1990, do sredine stoletja
pa naj bi bila Unija povsem ogljično nevtralna. Največja
energetska družba v Sloveniji, ki zaseda vse
pomembnejše mesto tudi v prostoru Jugovzhodne Evrope,
je na novo zarisano prihodnost dobro pripravljena.
Ogljično nevtralnost, ki si jo je EU za cilj postavila
že do leta 2050, naj bi dosegli z večjo energetsko
učinkovitostjo, boljšim upravljanjem z energijo in
večjim deležem brezemisijskih oz. manj emisijskih
virov v energetski mešanici. Nova mešanica bo ob
tem vključevala večji delež obnovljivih virov energije,
zlasti sončnih in vetrnih elektrarn, toplotnih črpalk,
hranilnikov energije in drugih rešitev. Baterijski
hranilniki postajajo vse pomembnejši tudi pri e-vozilih,
katerih uporaba bo v prihodnjih letih porasla.
Toda če se oklenemo tistega, kar je najbolj
oprijemljivo, je danes to smotrno upravljanje z energijo
oz. energetski menedžment, ki vodi tudi do
najvidnejših učinkov v najkrajšem možnem času.

O čem govorimo, ko govorimo o
energetskem menedžmentu oz.
upravljanju?
»Gre za zelo širok pojem, na kratko pa gre za
upravljanje z vsem, kar je povezano z energijsko
rabo, bodisi doma bodisi v industriji, pri čemer pa
zasledujemo cilj energetske in stroškovne učinkovitosti,« na dano vprašanje odgovarja mag. Evald
Kranjčevič, ki v družbi Petrol vodi področje prodaje
energije in rešitev. Pri tem poudarja še, da se tudi
energetsko upravljanje zelo spreminja in razvija, v
zadnjem času seveda tudi na področju digitalizacije.
Investiranje v ukrepe energetske učinkovitosti
prinaša različne donose, ki pa se morajo vselej
obrestovati - povrnitev investicije skozi stroškovne
prihranke, okoljski učinki, ali učinki, ki so v korist
denimo lokalnim skupnostim. Projekti so med sabo
zelo različni, zato je treba vsakega posebej obravnavati
individualno, saj je upravljanje z energijo lahko hitro zelo
kompleksno. Pri tem pa je najboljši prvi korak
energetski pregled.
Ni skrivnost, da so učinki pogosto največji pri
največjih porabnikih, kot je industrija. Pri tem velja
omeniti uspešen projekt, ki ga je družba Petrol izvedla
skupaj s strokovnjaki Instituta Jožef Stefan in SIJ
Metal Ravne v njihovem podjetju, zahvaljujoč
kateremu se danes z odpadno toploto iz železarne
ogreva poleg zaokroženega gospodarskega območja
tudi mesto Ravne na Koroškem.

Energetsko učinkovita industrija je edina,
ki je dolgoročno konkurenčna
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Številna podjetja se že brez zakonodajnih spodbud
zavedajo pomena energetske učinkovitosti v industriji.
Govorimo o učinkovitejši rabi energije in virov,
zmanjšanju nastajanja odpadnih snovi, izboljšanih
pogojih za delo. To je le nekaj rezultatov, ki jih je
mogoče doseči z optimizacijo energetskih in
infrastrukturnih sistemov, pri čemer družba Petrol
poskrbi za energetsko učinkovite sisteme ogrevanja in
hlajenja, prezračevalne sisteme, energetsko
učinkovito razsvetljavo ter kakovostno električno
energijo in elektromotorne pogone.
Še več, v svoje celovite rešitve vključimo obnovljive
vire energije in soproizvodnjo toplotne in električne
energije, kot v primeru SIJ Metal Ravne pa poskrbimo
tudi za izrabo odpadne toplote. Kako prepričljive
rezultate je možno doseči s Petrolovimi rešitvami, bo
prikazala napredna tehnično-informacijska IIoT
(Industrial Internet of Things) platforma Tango, ki smo
jo razvili v Petrolu.
In zakaj se izplača »energetsko partnerstvo« s
Petrolom? Ker partnerjem pomagamo do rezultatov

Celovite energetske rešitve
za boljši danes in jutri

Upravljanje
energetskih
sistemov

Elektrika iz OVE
Trgovanje in
in samooskrba oskrba z energijo

Energetska
oprema
novogradenj

Energetska
prenova in
upravljanje stavb

Učinkovita
razsvetljava

Daljinska
energetika

Vodni krog

Mobilnost

Vsaka rešitev zahteva strokovnost, znanje,
inovativen posloven pristop ter napredno
konceptualno razmišljanje. Vse to imamo v Petrolu,
kjer / skupnostim, industriji in poslovnim
uporabnikom / nudimo vrsto trajnostnih rešitev,
ki so povsem prilagojene vašim potrebam.
/ Naslednja zgodba o uspehu ste lahko prav vi!

PROMOCIJSKO BESEDILO

na področju energetske učinkovitosti. V zreškem
Uniorju smo skupaj izvedli že devet projektov, med
njimi celovito prenovo Kotlarne Dobrava, v kateri
poteka proizvodnja daljinske toplote za potrebe
ogrevanja term Unitur ter za ogrevanje centra mesta
Zreče. Do energetskih prihrankov na račun ne le
ukrepov učinkovite rabe energije, ampak tudi prehoda
na čistejše vire energije smo pomagali tudi Mlekarni
Planika. Za energetsko učinkovitost skrbimo tudi v
poslovnih objektih, denimo športnih centrih, kot sta
ljubljanski Squashland in Baza športa, zaupali so nam
tudi v Semenarni Ljubljana, velenjskem podjetju Mega
M, ponosni pa smo, da smo lahko s svojimi
energetskimi rešitvami pomagali tudi številnim
kmetijam ter celo župnijam.

Pot v ogljično nevtralno prihodnost je
skupna!
Petrol torej že dolgo ni več zgolj naftno podjetje, ki
ga poznamo po bencinskih servisih, pač pa je postalo
energetska družba, aktivna ne le na področju
energetskih storitev, ampak tudi na področju
obnovljivih virov energije, dobave električne energije,
plina in drugih energentov.
»Oblike energije, ki so na voljo in jih uporabniki tudi
zahtevajo, se že nekaj časa spreminjajo, te
spremembe pa na trgu odslikava tudi Petrol,« pravi
član uprave mag. Jože Bajuk. »Petrol je del celotne
tranzicije, tako zaradi svojih uporabnikov, kot zaradi
motiva, ki izhaja iz zahtev oz. regulative, postaja pa
energetska tranzicija bistven del nadaljnjega razvoja
tudi v sami strategiji družbe.«
Stopite z nami na pot, ki vodi do zagotovljenih
prihrankov (energije in stroškov) in do manjšega
ogljičnega odtisa ter s tem do prehoda v stroškovno
učinkovito in trajnostno prihodnost. Stopite z nami v
ogljično nevtralno prihodnost.

/ petrol.si/eios
/ poslovne.resitve@petrol.si
/ 01 586 35 35
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Poroka zemeljskega plina in vodikove
ekonomije
Valerija Hozjan, Tanja Srnovršnik, Peter Palčec, Alenka L. Klopčič
Evropska unija (EU), ki je vodik postavila za ključni element v svojih prizadevanjih
odpraviti emisije toplogrednih plinov (TGP) do leta 2050, načrtuje v tem desetletju
postavitev 40 GW elektrolizerjev – naprav, ki s pomočjo vode in obnovljive energije
proizvajajo brezogljični vodik. Trenutna zmogljivost elektrolizerjev v EU znaša le 0,1
GW. Do leta 2030 bomo zeleni vodik v Sloveniji uvažali, ne proizvajali, medtem
pravijo na ministrstvu za infrastrukturo (MzI). So pa pri sistemskem operaterju
prenosnega sistema zemeljskega plina, družbi Plinovodi, že danes pripravljeni na
sprejem vodika v prenosni sistem, poudarjajo. Kljub temu ostaja zemeljski plin
med nami še nekaj časa, tudi kot nosilni plin pri primešavanju vodika. - Eden od
prvih slovenskih vodikovih projektov se poteguje tudi za evropska sredstva.
V julija lani sprejeti vodikovi strategiji EU
je Evropska komisija med drugim izpostavila, da mora vodik med 2025 in 2030 postati neločljiv del povezanega energetskega
sistema, pri čemer bi naj v EU do leta 2030
proizvedli do 10 milijonov ton obnovljivega
vodika.
Analitiki ocenjujejo, da bi lahko čisti vodik do leta 2050 zadovoljil 24 odstotkov
svetovnih potreb po energiji, pri čemer bi
letna prodaja znašala okoli 630 milijard
evrov.
Nacionalni cilji in aktivnosti na področju
vodika so določeni v nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN), sprejetem februarja 2020. Tako predvideva NEPN,
ki ga v letu 2022 čaka posodobitev, indikativni cilj primešavanja nefosilnega metana ali
vodika v plinovodno omrežje v višini 10 odstotkov do leta 2030.
Medtem bodo določbe zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZOVE)
po navedbah ministrstva za infrastrukturo
(MzI) pomagale podpirati razvoj vodikovih
tehnologij na več segmentih skozi predvidene ukrepe v okviru ZOVE. Predlog zakona je
aprila letos potrdila vlada.
Predlog omenjenega zakona tako med drugim predvideva širitev obstoječih podpor za
proizvodnjo električne energije iz OVE in soproizvodnje toplote in električne energije
(SPTE) tudi za naprave, ki izkoriščajo OVE
za proizvodnjo plinastih goriv (vključno z
vodikom), toplote za učinkovito ogrevanje in
hlajenje ter pogonskih tekočih in plinastih
biogoriv.
Zaradi pomanjkanja zadostne količine
OVE za proizvodnjo vodika, v obdobju do
leta 2030 sicer ni predvidena njegova proizvodnja v Sloveniji, pač pa njegov uvoz, so
za Energetiko.NET še izpostavili na MzI.
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V družbi Plinovodi menijo, da
bodo zmogljivosti in moči
elektrolizerjev za proizvodnjo
vodika narekovali viški OVE.

Poleg domačega vodika bodo prek
čezmejnih povezav injicirani tudi
vodikovi viri
So pa v Plinovodih že danes pripravljeni na
sprejem vodika v prenosni sistem - »sicer do
skromnih 2 odstotkov, vendar smo pripravljeni. Prav tako smo pripravljeni 100-odstotno na delovanje sistema, če bi sintetični
plin nadomestil zemeljski plin,« izpostavlja
prvi mož Plinovodov, sicer tudi predsednik
Energetske zbornice Slovenije (EZS), Marjan
Eberlinc.
Je pa v skladu z evropsko strategijo za vodik
in cilja iz NEPN, da bi v letu 2030 imeli v slovenskem plinovodnem omrežju 10-odstotni
delež vodika ali metana obnovljivega izvora,
družba Plinovodi pripravljena tudi »na aktivnejšo vlogo pri pripravi prenosnega sistema na
vključevanje obnovljivih plinov, vodika in sintetičnega metana, ter analizo potencialnih lokacij na prenosnem plinovodnem sistemu za
povezovanje sektorjev elektrike in plina ter
za priključevanje pilotnih in večjih komercialnih proizvodnih naprav«. Projekti priprave prenosnega sistema na delovanje z vodikom in obnovljivimi plini so sicer predvideni
po letu 2023.
Eberlinc ob tem poudarja, da prehod »ne
bo poceni. Slepimo se, če mislimo, da bo kar
stopil v proces konkurenčen plin, ki bo nadomestil zemeljski plin. Zato menim, da bo
treba pripraviti projekte na način, da se izkoristi vse možnosti podeljevanja evropskih

sredstev, in da bodo ti pripomogli k doseganju konkurenčnosti in s tem ustreznem pozicioniranju na trgu EU«.
Zemeljski plin ostaja tudi nosilni plin pri
primešavanju (zelenega) vodika, dodaja k temu dr. Franc Cimerman, svetovalec glavnega
direktorja družbe Plinovodi.
»Hkrati z možnostjo primešavanja se ob
povečani proizvodnji vodika ter njegovi širši
uporabi odpira možnost dolgoročnega prehoda na omrežje vodikovodov,« izpostavlja.
Na ta način lahko postopno izvedemo prehod na uporabo 100-odstotnega vodika, s katerim lahko preko vodikovodnega omrežja
oskrbujemo končne uporabnike, pojasnjuje.
Poleg vključevanja doma proizvedenega
zelenega vodika iz viškov OVE, bodo injicirani tudi vodikovi viri preko vzpostavljenih
čezmejnih povezav, je še povedal za Energetiko.NET.

Vodik in vodikove tehnologije
bodo po navedbah MzI lahko
igrale pomembno vlogo pri
pospešitvi nadaljnjega razvoja na
področjih učinkovite rabe energije,
obnovljivih virov energije,
shranjevanja energije, aktivnih
odjemalcev ter naprednih omrežij.

Vmešavanje vodika kot opcija za
preprečevanje konkurence med
vodikom in plinom
V Sloveniji je zadnjih pet let opaziti trend
rasti porabe zemeljskega plina. Ta je tako z
8,8 TWh leta 2015 lani zrasla na 9,6 TWh.
Prihodnje leto pa naj bi poraba zemeljskega plina v Sloveniji- predvsem na račun skoka porabe za prizvodnjo električne energije zrasla že na 11,77 TWh, je razvidno iz osnutka desetletnega načrta razvoja prenosnega
plinovodnega omrežja za obdobje 2022-2031.
Predstavniki pobude za evropsko vodikovo omrežje medtem izpostavljajo, da ponuja
vmešavanje in izvzem vodika v zemeljski
plin oz. iz njega za namene transporta, ustrezen korak v smeri vzpostavitve namenskega
plinovodnega omrežja za transport vodika,
še posebej za dvajseta in zgodnja trideseta
leta tega stoletja.
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Postavitev 1 MW naprave za proizvodnjo zelenega vodika na eni od
hidroelektrarn na spodnji Savi bi stala okoli 2 milijona evrov, naprava pa bi
lahko proizvedla 30 kg vodika na uro po ceni 3,86 EUR/kg, so ocenili
strokovnjaki Instituta Jožef Stefan (IJS). Študijo, v kateri so preučili možnost
kogeneracije zelenega vodika v pretočni hidroelektrarni, so izdelali za
družbo Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS), v kateri o omenjeni
kogeneraciji razmišljajo zaradi želje po povečanju dobičkonosnosti
obratovanja. V HESS so sicer lani za naš portal povedali, da bi sistem za
pretvorbo električne energije v plin (P2G) postavili na hidroelektrarni
Brežice. Takrat so ocenili, da bi bilo tehnično gledano mogoče pilotni projekt
proizvodnje vodika izvesti v letu 2022.
Daniel Muthmann, vodja korporativnega
razvoja, politike in komunikacije pri nemški družbi Open Grid Europe (OGE), pojasnjuje, da glede na to, da bo zemeljski plin v
Evropi še dolgo v rabi, ostaja vmešavanje in
izvzem solidna opcija, če želimo preprečiti,
da bi si vodik in plin konkurirala.

Napovedanih 228 obsežnejših
vodikovih projektov, med njimi tudi
eden slovenski
Po navedbah Sveta za vodik ima več kot 30
držav oblikovane načrte za vodik, napovedanih je 228 obsežnejših vodikovih projektov
(od teh je 126 v Evropi), vrednih 300 milijard

ameriških dolarjev, ki pokrivajo celotno vrednostno verigo vodika - za sredstva EU sklada
za inovacije se poteguje tudi eden od slovenskih projektov zelenega vodika.
Pri tem gre za prvi slovenski projekt zelenega vodika, imenovan SLOP2G, v okviru
katerega so moči združile slovenske družbe
Plinovodi, ELES, Holding Slovenske elektrarne (HSE) in Hidroelektrarne na Spodnji
Savi (HESS). Poleg demonstracijskega uvajanja projektov pretvorbe zelene elektrike v
zeleni plin, predstavlja projekt tudi infrastrukturno povezovanje sektorjev električne
energije in plina.
A tudi v regiji jugovzhodne Evrope (JVE)
se trenutno odvija več aktivnosti v povezavi
z vodikom: v teku je projekt Green Hydrogen @ Blue Danube, na Hrvaškem sta Hrvatska elektroprivreda (HEP) in operater prenosnega sistema za plin Plinacro podpisala
memorandum o soglasju o skupnih aktivnostih, povezanih s proizvodnjo in tran-
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sportom vodika. Na področje vodika vstopa
tudi Petrol.
Države EU po objavi strategije EU za vodik
postopajo različno, »praviloma vsaka upoštevajoč svoje posebnosti in možnosti«, pravi o razvoju na področju vodika Cimerman.
»Slika v Sloveniji je danes takšna, da se lahko zelo ambiciozno in aktivno vključimo v
nastajajoče inciative in na ta način tudi v prihodnje zagotovimo ustrezno ravnovesje
energetskih virov in učinkovit zeleni prehod,« izpostavlja.

Slovenija bi lahko postala ‘most’ za
vodik iz severne Afrike
V posodobljenem poročilu o evropski vodikovi hrbtenici bi lahko italijanska vodikova povezava s Slovenijo povezovala dve
veliki potencialni regiji oskrbe z vodikom —
Ukrajino in severno Afriko — medtem ko bi
lahko slovenske povezave z Avstrijo, Madžarsko in po možnosti s Hrvaško zagotovile, da bo evropska vodikova hrbtenica postala povezano vodikovo omrežje, ki se razteza od jugovzhodne do severovzhodne Evrope.
Predvidena infrastruktura za transport vodika, ki naj bi obsegala skoraj 39.700 km in
se raztezala po celi Evropi, naj bi glede na
ocene do leta 2040 zahtevala skupne naložbe
v višini 43 do 81 milijard evrov, ocenjeni stroški pa izhajajo iz predpostavke uporabe 69
odstotkov prilagojenih plinovodov za zemeljski plin in 31 odstotkov novih odsekov
plinovodov, je zapisano v omenjenem poročilu.
Iz posodobljenega poročila o viziji pobude
za evropsko vodikovo omrežje je prav tako
razvidno, da so naložbe na kilometer plinovoda nižje od zneska, ki je bil naveden v lanskoletnem poročilu. V takratnem poročilu so
bili upoštevani le ocenjeni stroški za plinovode s premerom 48 inčev (približno 122 cm),
medtem ko sedanje poročilo upošteva, da velik del današnje infrastrukture za zemeljski
plin pravzaprav sestavljajo manjši plinovodi
— kar bo veljalo tudi za prihodnjo vodikovo
infrastrukturo.
»Prilagajanje manjših plinovodov je cenejše, čeprav to po drugi strani vodi v neko-

Glede na posodobljeno poročilo o
viziji pobude za evropsko
vodikovo omrežje bi lahko
vodikovo omrežje že do leta 2030
sestavljalo 11.600 km začetnega
plinovodnega omrežja, ki bi
povezovalo nastajajoče 'vodikove
doline’.
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Evropski poslanci si želijo
zagotoviti čimprejšnje opuščanje
vodika, ki je pridobljen iz fosilnih
goriv, so zapisali v resoluciji, ki
jo je maja letos sprejel celotni
Evropski parlament. Samo vodik,
proizveden iz obnovljivih virov,
kot so veter, sonce, hidroenergija
in črpalne hidroelektrarne, lahko
Uniji pomaga doseči cilj
podnebne nevtralnosti do leta
2050, so izpostavili v resoluciji.

liko višje transportne stroške na kilometer.
Transport vodika na razdaljo 1000 km bi v
povprečju stal med 0,11 in 0,21 evra na kilogram vodika, torej predstavlja evropska vodikova hrbtenica stroškovno učinkovito opcijo za transport vodika na dolge razdalje,« je
ob predstavitvi poročila izpostavil direktor
nemške svetovalne družbe Guidehouse Daan
Peters.

Vodik je tehnološka rešitev, ki se bo
obdržala na dolgi rok
Vodik je realna možnost in kaže, da gre za
tehnološko rešitev, ki se bo obdržala na dolgi
rok, je v eni od videorazprav Energetike.NET
pripomnil direktor družbe Siemens Energy
Aleš Prešern. Električna energija ne more
prodreti v vse ravni industrije in vodik lahko
po potrebi vskoči kot rešitev za shranjevanje,
dodaja.
Prešern je obenem prepričan, da je edina
pot v ogljično nevtralnost raba zelenega vodika. Tudi molekule konec koncev nimajo
barve, izpostavlja v povezavi z različnimi barvami vodika - od zelene, modre do sive.
Tako je modri vodik proizveden iz zemeljskega plina z zajemanjem in shranjevanjem ogljika, obnovljivi ali zeleni vodik pa z
elektrolizo vode, pri čemer se uporabi električna energija iz obnovljivih virov. Medtem
je sivi vodik proizveden na osnovi fosilnih virov.
Kar zadeva zeleni vodik, je njegova stroškovna konkurenčnost odvisna od dveh vidikov — prvi je tehnologija, drugi pa regulacijski vidik, pojasnjuje Klemens Schwarz iz
družbe Verbund. Dodaja, da gre pri tehnologiji samo še za povečevanje obsega, saj je ta že
na voljo. »Tudi politika je vodik prepoznala
kot obetavno rešitev,« izpostavlja.
»NEPN prepoznava vodik kot nosilec energije, ki bo lahko v prihodnje bistveno prispeval k razogljičenju določenih sektorjev,« pravijo tudi na MzI.
Vodik bo tako igral pomembno vlogo pri
razogljičenju sektorjev, kot so mobilnost, le-

talstvo in navsezadnje elektroenergetika in
njene omrežne storitve, denimo zelena prožnost in spreminjanje obsega energije glede na
letni čas, pa dodaja Schwarz.

Strošek elektrike bi lahko zavrl razmah
zelenega vodika
Visoke cene električne energije pa bi lahko
zavirale obsežno proizvodnjo zelenega vodika, vendar bodo stroški s povečevanjem rabe
obnovljivih virov najverjetneje močno upadli, pa meni analitičarka norveške družbe Rystad Energy Susanne Andersen.
Strošek proizvodnje obnovljivega vodika
se globalno trenutno ocenjuje na okoli 4,80
USD/kg pri strošku elektrolizerja v višini
700 USD/kW in ceni električne energije v
višini 65 USD/MWh, je povedala predstavnica svetovalne družbe s sedežem v Oslu.
Kot pravi, je proizvodnja modrega vodika
v skoraj vseh svetovnih regijah občutno cenejša.
Proizvodnja zelenega vodika trenutno na
Danskem stane približno 8,60 USD/kg, proizvodnja modrega vodika v Nemčiji pa okoli
2,30 USD/kg.
Proizvodna cena zelenega vodika bi lahko
tako na svetovni ravni do leta 2030 upadla
na 2,80 USD/kg, do leta 2040 na 1,60 USD/kg
in do leta 2050 na 0,90 USD/kg.
Svetovno povpraševanje po vodiku se bo
po napovedih družbe Rystad do leta 2050 povečalo za petkrat in preseglo 300 milijonov
ton na leto, predvsem po zaslugi transporta
na dolge razdalje in industrije jekla.
Vodik kot vir in tehnologija ima vsekakor
izjemen potencial, vendar je še vedno nekaj
ovir, ki preprečujejo takojšen prehod na vodik, pa meni Cimerman.
»Ta je bil namreč vselej zahtevnejši in tudi dražji od drugih virov energije. Po drugi
strani pa je Evropska komisija določila nove cilje za ogljično nevtralnost, kar bo med
drugim pomenilo aktivno ukvarjanje z vodikom.«
A kot izpostavlja Cimerman, bo oskrba z
zelenim vodikom, kot enim izmed nosilcev
zelenega prehoda in obnovljivih virov energije (OVE), zaživela le ob ustrezni regulatorni in zakonodajni ureditvi ter podpori. ■

Vabljeni k ogledu celotne videorazprave
na www.energetika.net/en-tv!
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Že sedanjost je sončna!
Alenka Lena Klopčič
»Impresivna rast evropskega solarnega trga kaže na odpornost in moč
solarne energije ob pandemiji covid-19, ki odpira pomembne možnosti za
evropske fotovoltaične proizvajalce in nameščanje solarnih tehnologij kot
strateških za gospodarstvo Evropske unije. Evropska podjetja in
raziskovalni centri so že pokazali svojo globalno inovativno prednost in
razvili svetovno visoko učinkovite tehnologije sončnih celic in modulov ter
solarne aplikacije za prihodnjo integracijo v stavbah, na kmetijskih
zemljiščih in tudi vodnih območjih,« je mogoče prebrati na spletni strani
evropske solarne iniciative, združenje SolarPower Europe pa je z
namenom nadaljnjega spodbujanja rasti in razvoja panoge ustanovilo tudi
solarni pospeševalnik (Solar Manufacturing Accelerator). V času, ko rast
solarnega sektorja vse več prispeva k novi industrijski revoluciji, smo se v
videointervjuju pogovarjali z Dagom Kraljem, članom uprave domačega
‘sončnega podjetja’ BISOL Group.
V BISOL Group načrtujejo postavitve sončnih elektrarn na inovativnih lokacijah, kot so degradirana območja, stoječe vode in brežine avtocest, še v tem desetletju pa nameravajo ustvariti letno vsaj 5 milijonov
evrov lastnih naložb po Sloveniji in drugod po Evropi,
pri čemer je Dag Kralj spomnil, da imajo danes v družbi približno 20 MW velik portfelj sončnih elektrarn, in
to tako doma kot v sosednji Italiji, bi si pa z usmeritvijo
v ‘inovativne lokacije’ še povečali svoj domet, pri čemer
— ne skriva načrtov — ciljajo predvsem na tuje trge.

BISOL Group je lani ustvaril približno 42 milijonov evrov prihodkov
in 3,5 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo.

Fotovoltaika ima v Sloveniji še ogromno
potenciala
Fotovoltaiki je cena v zadnjem obdobju tako padla,
da se investicije izplačajo že brez kakršnihkoli subvencij, je pojasnil sogovornik in dodal, da je seveda
stanje drugačno, če gre za draga zemljišča, kar pa omenjene (inovativne) lokacije niso. Slednje so, tako Kralj,
pomembne niše v celotni EU - katere del je tudi Slovenija, je spomnil, »a žal pri nas namestitev fotovoltaike
na dane lokacije zaenkrat ni mogoča«.
Da so med tehnologijami z največjim potencialom
na področju izrabe obnovljivih virov energije (OVE)
prav sončne elektrarne, ki so doživele skokovito rast na
račun znatnega padca cen tehnologij v zadnjih desetih
letih, pa je na spomladanski konferenci ‘Kako do več
OVE v podjetjih?’ izpostavil tudi Darko Jojič iz družbe
GEN-I.
»V Nemčiji je denimo nameščenih šestkrat več sončnih elektrarn na prebivalca, čeprav imajo 20 odstotkov

manj sonca kot Slovenija. Tudi Nizozemska je lani
imela 40-odstotno rast na področju OVE,« je ob tem
dejal Jojič in dodal, da je »med najmanj in najbolj
osončenim krajem v Sloveniji približno 15 odstotkov
razlike; vsako mesto v Sloveniji je tako primerno za
sončno elektrarno,« je dejal.

Prepoznani v ‘srcu EU’ in na sončnem Balkanu
Zaradi relativno nizkih cen fotovoltaike pa postaja
ta vse bolj zanimiva tudi za manj premožne države,
konkretno tudi za države na Balkanu, je nadalje povedal Dag Kralj, ki smo ga povprašali tudi glede možnosti širitve Bisolove proizvodnje v Severno Makedonijo.
Četudi imajo države na Balkanu več posluha za tovrstne investicije, pa se bodo za morebitno širitev na jug
odločili, ko bo trg zopet pokazal potrebo po vnovičnem povečanju proizvodnje. Spomladi so sicer proizvodnjo v Sloveniji na obstoječi lokaciji kar podvojili, in
sicer so svojo letno proizvodno zmogljivost dvignili na
700 MW.
Glede prisotnosti v sosednji Avstriji, ki namerava
do 2030 popolnoma preiti na obnovljive vire energije,
nam je Dag Kralj povedal, da so tam prisotni že dvanajst let, njihov tržni delež pa na tamkajšnjem trgu zajema približno pet odstotkov, pri čemer pojasnjuje, da
na solarnem trgu, kjer je tako visoka konkurenca, pravzaprav nihče nima denimo 20-odstotnega deleža, tako
da svojo prisotnost tamkaj vidijo kot trdno — tudi zavoljo nedavne okrepitve svoje lokalne ekipe tamkaj. So
jih pa v Avstriji, kot tudi v sosednji Italiji in v ‘političnem srcu EU’ — Belgiji, že večkrat okronali za blagovno znamko leta.
Sogovornika smo povprašali tudi po mnenju glede
domačega nacionalnega energetskega in podnebnega
načrta (NEPN), pri čemer je spomnil, da Slovenija pri
svojih (sicer smelih) ciljih že danes zaostaja. »Doseganje ali nedoseganje ciljev se vrednoti in se ob nedoseganju tudi penalizira, penali pa se bodo, če bomo še naprej zaostajali, skozi leta samo še povečevali,« opozarja. V Sloveniji je sicer pogosto slišati o nujnosti podpiranja uspešnih domačih zgodb, a škoda je, je menil
Kralj, da se pri tem bolj ne zavedamo tudi obstoja domačega fotovoltaičnega proizvajalca.

Domača elektroenergetika in miselni preskok
Energetike in gospodarstvo skrbi, kako bo na energetski sistem vplivalo zaprtje Termoelektrarne Šoštanj
(TEŠ). V HSE so med drugim izračunali, da bi morala
Slovenija samo za pokritje proizvodnje električne
energije iz bloka 6 TEŠ vložiti okoli 1,5 milijarde evrov
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v postavitev 2.885 MW fotovoltaičnih zmogljivosti,
obenem pa še med 3,6 in 5 milijard evrov v hranilnike,
da bi to energijo lahko enakomerno porazdelili. Stavi
se tudi na drugi blok jedrske elektrarne (JEK 2).
Na vprašanje, kako sam gleda na to, je Dag Kralj odgovoril, da vidi rešitev (ki da bo večplastna) v kombinaciji jedrske energije in obnovljivih virov, ki bi v neki meri nadomestili TEŠ. Nadomeščanje premoga pa
vidi tudi v plinskih elektrarnah, ki bodo lahko kompenzirale tudi nestanovitnost, ki jo prinašajo OVE. Del
zgodbe so po njegovem tudi hranilniki in sam je prepričan, da bodo ob masovni proizvodnji in znatnih
vlaganjih na danem področju tudi v tem segmentu cene občutno padle. »Konec koncev je tehnologija baterij zelo podobna tisti izpred stoletja.«
Ob tem je sogovornik omenil še potreben preskok v
miselnosti, ki bi povedel do večje samooskrbe oz. energetske samozadostnosti. »Včasih se zdi, da smo preveč
ujeti v vzorcih, po katerih smo živeli v preteklosti, in
tako tudi rešitve iščemo znotraj teh ne pa zunaj njih.«

Zakaj meni, da bo prihodnost sončna
Poleg globalizacije fotovoltaične branže ter drastičnega padanja cen postavitev sončnih elektrarn lahko
v zadnjem desetletju opažamo ‘selitve’ z večjih na
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manjše postavitve; s postavitev na tleh na postavitve na
strehah in z oddajanja proizvedene energije v omrežje
na njeno čim večjo porabo na sami lokaciji, smo Daga
Kralja že pred časom citirali na Energetiki.NET, sedaj
pa smo ga povprašali o tem, kakšne trende v fotovoltaični panogi pa pričakuje v naslednjih letih. Na to je
sogovornik odvrnil, da odgovora ne vidi v še večjih panelih (kar je sicer trend, ki ga zaznavajo v zadnjem letu ali dveh), pač pa »v integraciji v bivalno okolje, kjer
postanejo pomembni zanesljivost, garancije, vse bolj
pa tudi estetika«.
Drug del odgovora leži v industriji, kjer se tudi tovrstnim (večjim) porabnikom izplača investicija v fotovoltaiko. Decembra lani smo na Energetiki.NET sicer že pisali o tem, kakšni so glavni motivi podjetij za
investicije v solarne projekte, ali se odločajo za energetsko samooskrbo, kako financirajo solarne projekte,
kakšne so povračilne dobe tovrstnih investicij pa tudi,
ali povrnjena sredstva investitorji nato usmerjajo v nadaljnji energetski razvoj ali pa v lastne osnovne dejavnosti, Dag Kralj pa je v našem videointervjuju povzel
tudi čisto konkreten izračun primera investicije, po
katerem se ekonomika izide že v prvih letih proizvodnje solarne električne energije.
Ne nazadnje pa je član uprave BISOL Group poudaril še, kaj je ključno za podporni sistem za dejansko
‘sončno prihodnost’, o kateri je za Energetiko.NET sicer govoril tudi Peter Kumer iz podjetja Enertec.
»Predvsem naj se regulatorno okolje ne spreminja prehitro, saj to vnaša nezaupanje med investitorji,« poudarja in sklene, da so sicer donosi zanimivi tudi že
brez subvencij.
■

Vabljeni k ogledu celotnega videointervjuja
na www.energetika.net/en-tv!

VIDEOINTERVJU: GORAZD LAMPIČ, ELAPHE

Razvijamo novo arhitekturo
električnih vozil
Alenka Lena Klopčič, foto: Elaphe
Globalni trendi nezadržno drvijo v smer
električne mobilnosti; koronakriza jih je le
nekoliko upočasnila, kar pomeni le, da je
razvojni val nekoliko bolj obvladljiv, pravi
direktor podjetja Elaphe Gorazd Lampič, s
katerim smo opravili videointervju v mesecu,
ko cvetijo češnje.
Da globalni trendi nezadržno drvijo v smer električne mobilnosti, je Gorazd Lampič, soustanovitelj in
direktor podjetja Elaphe, nazadnje javno poudaril na
aprilski virtualni marketinški konferenci, kjer je med
drugim omenil tudi sodelovanje z Domelom pri razvoju modularnega električnega skiroja, ki ga bo odlikoval inovativen koncept elektromotorja. A za Energetiko.NET je Lampič dodal, da je to za Elaphe manjši projekt, ki je sicer zanimiv z vidika inoviranja, sicer
pa da večji del fokusa usmerjajo na močnejše elektromotorje za električne avtomobile in druga večja vozila. In na kaj trenutno najbolj stavijo?
»Ko smo začeli - v letih 2006 do 2010 -, smo se bolj
ukvarjali tudi z dvokolesniki, to pa zato, ker je bilo
našo tehnologijo takrat laže preizkusiti. Izkazalo se
je, da se bodo naše konstrukcijske rešitve bolje izkazale pri večjih vozilih in zato smo se kasneje osredotočili na to,« je med drugim odgovoril sogovornik, pri čemer je omenil sodelovanje s kalifornijsko Aptero pa s
podjetjem Lordstown Motors v Ohiu, ki ima inženirski center v Detroitu, kjer pa ima tudi Elaphe od nedavnega svoje stalno predstavništvo.
»V elektromotorju moramo preplesti magnetno polje in električni tok in v večini motorjev je magnetno
polje zelo enostavno, električni tok pa prepletemo na
nekoliko bolj kompleksen način, v primeru elektromotorjev, pri razvoju katerih sodelujemo z Domelom,
pa magnetno polje prepletemo na malo bolj kompliciran način, električni tok pa speljemo enostavneje,« pa
se je Lampič navezal še na uvodoma omenjen projekt
razvoja modularnega električnega skiroja.

Če bi stavil na vodik, bi stavil na večja vozila
Ker pa se v EU po novem ogromno stavi tudi na vodik, nas je zanimalo, ali prepoznavajo na danem področju priložnosti tudi v Elapheju, na kar se je Lampič
odzval s spominom na leto 2005, ki ga je vodilo na večji avtomobilski dogodek v Monako, kjer so predstavljali nove tehnologije prav na področju električne
mobilnosti, med vozili pa je bilo tedaj predstavljenih
več vozil na vodik kot pa na baterije. Razmerje se je
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»Zakaj bi se ukvarjali z nečim, kar počnejo že
drugi?«

spremenilo že čez nekaj let, to pa zato - meni Lampič -,
ker so tehnologije, vezane na vodik, bolj kompleksne,
zahtevajo drugačno infrastrukturo in večjo skrb za
varnost, medtem ko so baterije relativno enostavne in
so jih lahko za razvoj vozil uporabili inovatorji ter
startupi.
Baterije imajo mnoge prednosti v manjših aplikacijah, gorivne celice pa lahko predstavljajo večji potencial v večjih vozilih, je dodal. »Če bi stavil na vodik, bi
stavil na večja vozila.« Pri manjših vozilih pa morda v
kombinaciji s shranjevanjem vodika v metal hidridnih
hranilnikih, je med drugim povedal.

Ko gre za obnašanje ljudi, ni ravno optimist

”Če bi stavil na
vodik, bi stavil
na večja vozila.”

30

Energetika.NET

Prav tako na letošnji marketinški konferenci je na
vprašanje glede morebitnih sprememb, ki jih je zaradi znanih razmer prineslo lansko leto njihovemu podjetju, odgovoril, da so se omenjeni trendi na področju
elektromobilnosti res lani malce upočasnili, a to pomeni le, da je razvojni val nekoliko bolj obvladljiv. Tako smo Gorazda Lampiča vprašali, kaj napoveduje oz.
pričakuje za letošnje leto pa za obdobje do 2030 in celo do 2050, ko naj bi bila EU ogljično nevtralna.
»To so pomembna vprašanja in izhodišče za vse to je
v obnašanju ljudi. Tudi če uporabljamo pretežka in
prevelika električna vozila ali pa če se po nepotrebnem vozimo predaleč, nismo naredili nič (za okolje; op.
p.). Tudi ko upoštevamo, od kod prihajajo emisije oz.
raba virov in prostora, je bolj pomembno naše delovanje kot pa tehnologije, ki jih uporabljamo. Zavedanje
o tem, kaj je za naš planet dobro, nam še manjka,« je
stvaren sogovornik, ki po tej plati ostaja prej pesimist
kot ne.
Da mobilnost postaja del širše infrastrukture, vključno s stavbami - sploh elektromobilnost, kar za bencinska vozila ne velja -, s čimer se lahko razbremeni
omrežje in doseže večja (energetska) neodvisnost, je
dodal sogovornik in pri tem ponovno poudaril pomen
‘lahkotnosti’ vozil. Kar pa zadeva avtonomnost, pa je
mnenja, da se je treba vprašati tudi, kaj točno bo voznik počel v tem času — ker če bodo to neumnosti, je bolje, da drži roke na volanu, je zopet stvaren Lampič.

Na lanskoletnem En.odmevu 020, ki ga je organizirala Energetika.NET, je, ko je tekla beseda o tehnoloških inovacijah, med drugim dejal, da politika ne sme
določati, katero tehnično rešitev je primerno nekje
uporabljati, določiti mora le zahteve, ki jih mora rešitev, storitev ali produkt izpolniti. Industrija je torej tista, ki mora najti primerne rešitve. In kaj pravi Gorazd Lampič danes?
»Če na približno pol leta pogledaš nazaj in pogledaš, kako razmišljaš danes, pa če je to drugače kot
pred pol leta, si na dobri poti,« se zasmeji, se pa še vedno strinja s tezo, podano na En.odmevu 020. Težko je
cenovno konkurirati nečemu, kar že obstaja, in ne
smemo se bati nečesa novega, torej razvoja nečesa, kar
še ne obstaja, meni. Elaphe namreč ne razvija stvari, ki
so očitne in na čemer dela večina industrije, denimo
proizvajalci centralnih elektromotorjev ali baterij ob tem je omenil hrvaški Rimac -, pač pa sami na področju električne mobilnosti razvijajo nekaj povsem
novega, tj. nove produkte, rešitve in arhitekturo, ki bo
bistveno spremenila vozila. »Zakaj bi se ukvarjali z nečim, kar počnejo že drugi?« retorično vpraša Lampič,
ki se mu zdi zanimivo, koliko podjetij želi konkurirati
denimo Tesli, a to počnejo na osnovi istih konceptov
(kot Tesla).
Kljub temu, da je Elaphe razvojno podjetje, je lansko
leto zaključil s približno 7 milijoni evrov prihodkov
(od tega so jim dober milijon prinesla nepovratna sredstva) ter slabim milijonom evrov dobička pred obdavčitvijo, za letos pa pričakujejo, da bodo s prihodki presegli deset milijonov evrov. V času lanskega pogovora
za Energetiko.NET so v ekipi iskali predvsem razvojnike s področja elektrotehnike in strojništva in za te so
odprti tudi danes pa čeprav so letos zaposlili že trideset novih sodelavcev, ob čimer pa še vedno ohranjajo
startupovsko kulturo.
■

Vabljeni k ogledu celotnega videointervjuja
na www.energetika.net/en-tv!

VIDEOINTERVJU: BOGDAN KRONOVŠEK, KRONOTERM

Toplotne črpalke so definitivno
pripravljene za pametna omrežja
Alenka Lena Klopčič in Tanja Srnovršnik
Toplotne črpalke so pripravljene na pametna omrežja; še več – lahko so
učinkovito orodje operaterjev in distributerjev omrežij za upravljanje s
prožnostjo, je v videointervjuju za Energetiko.NET med drugim povedal
direktor podjetja Kronoterm Bogdan Kronovšek.
Videointervju z Bogdanom Kronovškom smo začeli z novico, da je evropski okoljski urad, ki je pod drobnogled vzel 53 podjetij in njihove trajnostne ukrepe v
boju proti zmanjšanju toplogrednih izpustov in
trdnih delcev z namero dosege ogljične nevtralnosti
Evrope do leta 2050, Kronoterm izbral kot enega izmed vodilnih proizvajalcev ogrevalnih sistemov v Evropi. Kaj natančneje to pomeni na področju razvoja toplotnih črpalk?

Podjetje Kronoterm, ki iz domačih Braslovč izvozi naprednih
toplotnih črpalk že za več kot 60 odstotkov prihodkov, je lani
ustvarilo 17 milijonov evrov prihodkov, medtem ko so jih v letu
poprej ustvarili 13 milijonov. Zrasli pa so tudi v številu zaposlenih,
še vedno pa aktivno iščejo nove sodelavce na področju tehničnega
svetovanja in razvoja, projektante in prodajnike.

Rast prodaje si obetajo tudi zaradi evropskega
prehoda na zeleno

Foto: arhiv Kronoterma

Kot je dejal Kronovšek, Kronoterm že dobrih trideset let razvija in proizvaja toplotne črpalke, ki so karseda prijazne do uporabnikov in okolja, tako da neposredno s svojimi izdelki podpirajo aktivnosti, ki vodijo k razogljičenju družbe. Ogrevalni sistem pa danes
gledajo še bolj celostno in tako so v zadnjem času še povečali napore na področju zmanjševanja emisij hrupa
in še boljše prilagoditve vizualni podobi okolja, v katerega se neka toplotna črpalka namesti.

»Če želi Evropa drastično znižati izpuste toplogrednih plinov, mora prenehati s prodajo in vgradnjo
sistemov, ki izkoriščajo fosilna goriva, od kurilnega
olja do plina. Kot alternativa temu je toplotna črpalka
eno ključnih orodij za dosego teh (okoljskih) ciljev, zato pričakujemo v prihodnjih letih še nadaljnjo rast
prodaje,« je povedal sogovornik.
Lani je sicer za Energetiko.NET dejal, da se prihranki emisij CO2 pri ogrevanju s toplotno črpalko gibljejo od 50 do 80 odstotkov, odvisno od ogrevalnega
sistema in vrste toplotne črpalke, tokrat pa je še natančneje pojasnil, da toplotna črpalka — kot pove že ime —
enostavno črpa toploto iz okolice, nato pa to toploto na
višjem temperaturnem nivoju prenese v stavbo.

S sončnimi elektrarnami do brezemisijskega
ogrevanja
»Za to je seveda potrebno tudi nekaj (električne)
energije, a če gre za, denimo, toplotno črpalko sezonske učinkovitosti faktorja 5, to pomeni, da za eno enoto vložene električne energije, dobimo pet enot uporabne toplotne energije. Če je ta ena enota (električne
energije) sestavljena z mešanico različnih virov energije — hidro, termo in jedrska -, je le del izpustov vezanih na izvor tako porabljene energije. V primerjavi s
plinom smo tudi v primeru najmanj učinkovite kombinacije toplotne črpalke in visokotemperaturnega
ogrevanja, še vedno za več kot polovico zmanjšali izpuste, če pa to primerjamo s trdnimi gorivi ali celo z
oljem, pa še več,« je nanizal Kronovšek in se navezal na
povezavo s sončnimi elektrarnami za samooskrbo, kar
pa je po njegovem že brezplačno in celo brezemisijsko
ogrevanje.
Pred časom je tako Kronoterm z družbo GEN-I ponudil paket toplotne črpalke in sončne elektrarne, prodaja na tem segmentu pa je, tako Bogdan Kronovšek,
zelo dobra. »Presenečen sem, da se toliko Slovencev
odloča, da bo nek svoj energetski problem reševalo paketno in tudi zelo napredno,« je iskren. Na vprašanje,
ali bodo pakete še kaj nadgrajevali, pa tudi odgovarja
pritrdilno, pri čemer se naveže še na področje pametnih omrežij.

Toplotne črpalke tudi kot orodje za prožnost
»Toplotne črpalke vidim kot pomembno orodje, ki
bo služilo upravljavcem omrežij in distributerjem
električne energije, da bodo lahko še bolje upravljali s
pametnimi omrežji, kar pa ne rabi biti povezano z investicijami v sama omrežja.« Eden od projektov, v katerem so sodelovali, je bil tako tudi projekt ‘Aktivni od-
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jemalec’, kjer so se prepričali, kako je mogoče sistem
upravljati tudi z možnim izklapljanjem toplotnih
črpalk, ko je to potrebno. »Toplotne črpalke so definitivno pripravljene za pametna omrežja,« poudarja
Bogdan Kronovšek.
Se pa mora, tako sogovornik, država smelo odločati
za podporo izbranim virom in tehnologijam, da se ne
bi spet zgodilo, kot se je v preteklosti, ko je na primer
Eko sklad ponujal subvencije za spodbujanje rabe
trdih goriv, kmalu zatem pa so občine morale z lastnimi sredstvi financirale nadomeščanje tovrstnih sistemov z viri, ki niso povzročali spornih emisij. Pri tem je
dodal, da se investicije v toplotne črpalke izplačajo tudi že brez spodbud.

V videointervjuju smo se ne nazadnje dotaknili še
poslovanja v minulem letu, ko je Kronoterm beležil kar
27-odstotno rast prodaje, in to pretežno na tujih trgih.
Slednji jim prinašajo več kot 60 odstotkov prihodkov
in rast izvoza bodo še nadaljevali. Med zanimivejšimi
projekti pa je Bogdan Kronovšek izpostavil razvoj male toplotne črpalke (mogoče jo je namestiti celo na stanovanjski balkon), ki so se ga lotili za nizozemskega
naročnika, ki so mu pred kratkim tako že dostavili
dvajset prototipov, serijsko proizvodnjo pa načrtujejo
še v juniju.
■

Vabljeni k ogledu celotnega videointervjuja
na www.energetika.net/en-tv!

Razvili že ‘mini toplotno črpalko’, spremljajo
tudi vodik
V Kronotermu spremljajo tudi razvoj na področju
vodika, kjer je po mnenju sogovornika še vedno velik
potencial, ko gre za same izkoristke, si pa predstavlja,
da je lahko odlična tudi kombinacija toplotnih črpalk
in gorivnih celic.

Kako s HEP Energijo do varne in zanesljive
dobave električne energije?
HEP ENERGIJA že deset let na Slovenskem trgu oskrbuje poslovne odjemalce z električno energijo. Kot članica skupine HEP, ki se ukvarja s proizvodnjo,
distribucijo in dobavo električne energije na območju Hrvaške, Slovenije, Bosne in Hercegovine ter Srbije, svojim kupcem zagotavlja varno oskrbo
z električno energijo v skladu z njihovimi potrebami. Osebni pristop do vsakega kupca je prepoznalo že več kot 600 največjih podjetij v Sloveniji,
med njimi so Slovenske železnice, Luka Koper, Ljubljanske mlekarne, RTV Slovenija in številna druga.
Z dolgoletnimi izkušnjami in strokovnim znanjem neprestano vlagamo v
nove in inovativne rešitve za namen zadovoljitve potreb končnih uporabnikov.
Z lastno proizvodnjo skupine HEP zagotavljamo dodatno zaščito pred
borznim gibanjem in tako vplivamo na konkurenčnost in zanesljivost oskrbe
z električno energijo.
Naša naloga je strankam zagotoviti najugodnejše pogoje oskrbe, zeleno
energijo in zmanjšanje izpustov CO2.
HEP ENERGIJA poleg energije iz obnovljivih virov ponuja tudi inovativni
izdelek HEPI Trader.
Gre za programsko rešitev, ki je na voljo odjemalcem s porabo večjo od
0,5 GWh in omogoča neodvisno spletno upravljanje oskrbe z električno
energijo, pregled pogodb in transakcij, vpogled v stanje na trgu z električno
energijo in nakup na tranše oz. po korakih.
To orodje kupcu omogoča nakup električne energije v času, ki se mu zdi
optimalen, in po ceni, za katero oceni, da ustreza njegovim potrebam.
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Zakaj izbrati HEP Energijo?
• Zagotavljamo cenovno varnost in najboljšo ponudbo tarifnih modelov v
skladu z vašimi potrebami
• Zelena energija
• Ugodni plačilni pogoji
• Cene, ki ne vključujejo dodatnih presenečenj in niso odvisne od gibanja
tečaja
• Izravnalnih stroškov energije ne zaračunavamo
• Ponujamo en račun za vsa obračunska merilna mesta
• Spletni vpogled v račune 0-24h, spletna aplikacija MOJ RAČUN
• Ponujamo nakup na tranše - HEPI Trader
• Lastni prodajni svetovalec

VIDEOINTERVJU: GREGOR NOVAK, SUNCONTRACT

V slovenski energetiki bi si lahko
malo več upali
Alenka Lena Klopčič in Tanja Srnovršnik
Leto 'korone' je SunContractu postreglo predvsem s priložnostmi,
zaposlili so petnajst novih sodelavcev, projekte so še intenzivirali,
poslovno vzdušje pa še okrepili, je v videointervjuju za Energetiko.NET
povedal direktor platforme Gregor Novak, ki dodaja, da so od ustanovitve
platforme leta 2019 kar deset odstotkov prihodkov letno namenjali v
razvoj. Tako bodo med drugim svoj ponudbeni portfelj še okrepili - med
drugim s hranilniki -, pohod v imenu energetske samozadostnosti pa
nadaljujejo s končnih uporabnikov na vasi in mesta.
Njihov cilj - milijon sončnih uporabnikov
»Veliko smo postorili na zalednih sistemih, saj je —
vemo — energetika močno regulirana dejavnost z veliko zakonodaje, kar se pozna tudi pri razvoju projektov,« je direktor SunContracta spregovoril o njihovem
dosedanjem delu in dodal, da pa vendarle niso hiteli s
številom uporabnikov, dokler niso ‘stvari v zaledju’
dozorele. Za cilj so si zastavili doseči milijon uporabnikov, do kdaj pa je težje napovedati, pravi Novak.
Kot je dodal, je odziv uporabnikov na platformo
odličen, delajo pa na tem, da bi bili njihovi uporabniki z obnovljivimi viri energije (OVE) energetsko samozadostni, kar pa si želijo za celotno državo — in slednje se zdi sogovorniku povsem dosegljivo.
»Naše stranke transformiramo v samozadostne, v
Sloveniji je to na osnovi uredbe o samooskrbi.« Njihovo podjetje SONCE energija — vodenje tega je spomladi prevzel Roman Gregorn — bo tako v letošnjem letu
namestilo že tisoč sončnih elektrarn, na SunContractu
pa so letos začeli še s samooskrbnimi vasmi in mesti.
Začeli so s Kobaridom, že v kratkem pa naj bi zaživela
tudi samooskrbna OVE (njihov portfelj vključuje tako
sončne kot hidroelektrarne ter kogeneracije; op. p.)
skupnost v Radečah. Imajo pa, tako Gregor Novak, trenutno v platformo vključenih več proizvajalcev, kot je
odjema, zato s presežki trgujejo na borzi.
»Pri nas uporabniki tudi ‘ne izgubijo’ elektrike,
ki jo proizvedejo v viških — to lahko celo prenesejo na
svoje sorodnike,« je povedal sogovornik in dodal,
da bodo ponudbo še nadgradili, in sicer s hranilniki
pa tudi z drugimi obnovljivimi viri. »A sonce bo
Vabljeni k ogledu celotnega videointervjuja
zmagalo,« je prepričan
na www.energetika.net/en-tv!
Novak o sončni prihodnosti.
SunContract je sicer
že od leta 2019 prisoten
s pisarno in osebjem v
Estoniji, medtem ko so v
Italiji zaradi pandemije
nekoliko omejili svoje

aktivnosti in se namesto tega še bolj usmerili na slovenski trg. Tega vidi Gregor Novak kot že dobro razvitega, potenciale pa prepoznava tudi v sosednji Hrvaški ter seveda v Avstriji in Nemčiji, kjer je ureditev danega področja boljša.

Energetska prihodnost Slovenije v samooskrbi
Fokus pogovorov v energetiki je zadnje čase energetski prehod in v ta namen so med drugim države članice EU pripravile nacionalne energetske in podnebne
načrte (NEPN). Na vprašanje, kako ambiciozen je po
njegovem slovenski NEPN, je Gregor Novak odgovoril, da je dokument »do neke mere ambiciozen«, je pa
večja težava v zgolj delnem izvajanju. »Spodbud za
baterije v njem ni, prav tako ni spodbude, da bi večje
subjekte spodbudile k vključitvi v celoten (energetski)
sistem, na Borzenu ostaja denar, ki naj bi ga namenili
za rast OVE,« je nanizal in dodal, da bi si vendarle morali malo več upati tudi v energetiki — sploh če gledamo obdobje do leta 2050.
Energetsko prihodnost Slovenije vidi Novak v samooskrbi in »prej ko bomo v to šli, več bomo od tega
odnesli in po drugi strani - dlje kot bomo čakali, večjo
škodo bomo kot gospodarstvo utrpeli«. Pri tem postreže s tezo, da če bi takrat, ko smo vložili v šesti blok
Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6) milijardo in 400 milijonov, ta denar namenili v fotovoltaiko, bi po takratnih cenah zgradili okoli 2.000 MW sončnih elektrarn,
kar pa prinese približno 2,2 TWh letne proizvodnje,
kar bi prineslo med 100 in 130 milijonov evrov prihodkov, odvisno od cene električne energije. »To pa pomeni povračilno dobo največ 15 let, kar pomeni, da bi
danes bili že na tretjini te dobe,« je ponazoril in spomnil na negativno bilanco TEŠ-a.
Ob tem se je navezal tudi na investicijo v drugi
blok krške nuklearke (to ocenjuje na 5 do 10 milijard
evrov), ki bi jo lahko po njegovem prav tako nadomestili z investicijo v sisteme sončnih elektrarn s hranilniki. To pomeni, tako Novak, da bi lahko celotno
Slovenijo pokrili z baterijami, dodatne sončne elektrarne pa bi proizvedle še 11 TWh električne energije,
kar bi lahko prineslo celo milijardo evrov prihodkov
letno.
Obnovljivi viri so velika priložnost za vse nas, je poudaril sogovornik, ki meni tudi, da je tudi energetska
samozadostnost v Sloveniji povsem dosegljiva, le malo drugačna miselnost je potrebna. Novak je v videointervjuju spregovoril tudi o prilagajanju odjema
in o izzivih elektrodistribucije na področju optimalnega izkoriščenja infrastrukture.
■

Energetika.NET

33

VIDEOINTERVJU: ROMAN BERNARD, NGEN

V lovu na energetsko samozadostnost
Alenka Lena Klopčič in Tanja Srnovršnik

foto: arhiv Energetike.NET

Podjetje NGEN je lansko jesen - po zagonu hranilnika v Acroniju - v
Talumu zagnalo največji baterijski sistem (priključne moči 15 MW
in kapacitete 30 MWh) v Sloveniji in širši regiji. Tako smo naš
spomladanski videointervju z Romanom Bernardom, direktorjem
in soustanoviteljem zdaj že zelo dobro znanega NGEN-a, začeli z
vprašanjem o dosedanjih izkušnjah delovanja celotnega sistema, ki ga
torej tvorita omenjena baterijska hranilnika, preverili smo tudi kaj snujejo
za vnaprej – tudi na področju manjših hranilnikov za individualne kupce
–, v sklepnem delu pa smo se dotaknili tudi potrebe po nadomeščanju
premogovnih kapacitet v luči prehoda na ogljično nevtralno prihodnost.

Hranilniki in njihov plus pri (po novem)
15-minutni bilančni izravnavi
Z delovanjem v poldrugem letu so v NGEN-u s celotnim baterijskim sistemom — oba hranilnika sta namreč povezana v enoten sistem — zelo zadovoljni. Ta
deluje po pričakovanjih, ponosni pa so, da so sami razvili tudi potrebno programsko opremo, ki je sploh
omogočila integracijo hranilnikov v energetski sistem,
je za Energetiko.NET povedal Roman Bernard in dodal, da je temu primerno zadovoljen tudi sistemski
operater prenosnega omrežja, saj NGEN tako s svojim portfeljem pokriva že skoraj 50 odstotkov slovenskih potreb po sekundarni rezervi, »prve ocene (delovanja) pa so zelo dobre«. Tudi komunikacija z energetskim sistemom poteka na 2-sekundnem nivoju, kar
pomeni, da so s sistemom dosegli že popolno digitalizacijo, je pojasnil sogovornik.
Na vprašanje, kaj to pomeni v luči vzpostavljanja
trga s prožnostjo, pa je odgovoril, da je Slovenija »mor-
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da malo specifična«, saj prožnost nudijo predvsem hidroelektrarne v kombinaciji s šoštanjsko termoelektrarno. Pri hidroelektrarnah je sicer jasno, da so pri
svojem delovanju vezane na vreme, od katerega pa so
seveda odvisne tudi sončne elektrarne. Tu pa nastopijo hranilniki, je pojasnil Roman Bernard in dodal, da
imajo ti »še dodaten plus pri 15-minutni bilančni izravnavi«.

Od energetske samooskrbe do energetske
samozadostnosti
Z namenom čim bolj približati hranilnike tudi
splošnejši javnosti, je NGEN lani v partnerstvu z Merkurjem začel prodajati Tesline hranilnike tudi individualnim kupcem. Na vprašanje, kakšno je zanimanje
posameznikov za tovrstne sisteme, je sogovornik odvrnil, da zaznavajo precejšnjo odprtost - sploh glede na
nekaj let nazaj, ko je bila elektrika obravnavana kot socialna dobrina -, dodal pa je še, da bodo s tem uporabniki prešli z energetske samooskrbe na dejansko energetsko samozadostnost.
Spomladi so tako na spletni strani Mojabaterija.si
lansirali kalkulator, ki bo na osnovi vnesenih podatkov o hranilniku kakor tudi o sončni elektrarni, ki je
tudi del takšnega individualnega sistema, uporabniku
izračunal ne le, koliko je zares samooskrben, ampak tudi, koliko je samozadosten. Prihodnost razvoja sončnih elektrarn - in tudi njihova ekonomska upravičenost — pa bo temeljila na možnosti, da se bo proizvedena energija porabila na sami lokaciji, meni Bernard.
Tako se bodo ljudje lahko tudi naknadno odločali za
nadaljnje investicije v svoj energetski sistem.

Kako je uporabnik s hranilnikom podvojil svojo
moč
»NGEN-ov sistem stalno teži k temu, da so odstopanja na strani dobave enaka nič,« je nadalje povedal
sogovornik. Da je nizkonapetostno distribucijsko
omrežje vedno bolj obremenjeno, s tem pa naraščajo
tudi izgube, pa je na letošnjem - tokrat spletnem En.odmevu 021 poudaril tudi predsednik uprave Elektra Ljubljana mag. Andrej Ribič. S tem se strinja tudi
Bernard, ki pa dodaja, da je tehnologija hranilnikov in
njihove integracije v zadnjih letih zelo napredovala
in tako morda ne bo treba več težiti k razširjanju omrežij, ampak se usmeriti na pasovno dobavo, konično
dobavo pa se lahko torej rešuje s hranilniki. Pri tem je
navedel primer, kjer so namestili hranilnik uporabniku s 34-kilovatno močjo, s tem pa dosegli, da je uporabnik svojo konično moč povečal na kar 76 kilovatov.

foto: arhiv podjetja NGEN

VIDEOINTERVJU: ROMAN BERNARD, NGEN

Direktor za strateške inovacije v družbi ELES Uroš
Salobir ocenjuje, da bo čez deset let v slovenskem distribucijskem omrežju do 600 MW prožnosti v obliki
baterij in drugih alternativnih virov. Na vprašanje,
kakšen pa je po njegovem ta potencial, pa je Roman
Bernard odgovoril, da se morda 600 MW sliši veliko,
toda glede na veliko poseljenost države s hišami je to
povsem dosegljivo. Ob tem je spomnil na NGEN-ov cilj
namestitve vsaj 10 tisoč enot majhnih baterijskih hranilnikov z uporabno kapaciteto 13,5 kWh, pri čemer jih
bodo letos namestili predvidoma tristo, petdeset pa
so jih že.

»Če vas zanima partnerstvo, potrkajte na
NGEN-ova vrata«
So pa NGEN-ova vrata odprta vsem, ki bi si želeli na
tem mestu postati njihov izvedbeni partner, je poudaril Bernard in dodal, da so tako ustrezno usposobili že
sedem partnerskih podjetij s skupno 60 inženirji. Sam
vidi prihodnost prav v tovrstnem povezovanju in sodelovanju - tudi v tujini. Projekte imajo namreč v teku
tudi v sosednjih državah - na Hrvaškem, Madžarskem
in v Avstriji.
Na Hrvaškem bodo tako še v letošnjem letu v sodelovanju z lokalnim partnerjem postavili 50-megavatni
baterijski hranilnik kapacitete 100 MWh. Hrvaška ima
namreč s še več obnovljivimi viri energije v svojem sistemu tudi še večje izzive kot Slovenija, je pojasnil sogovornik in omenil še 10-megavatni hranilnik, ki ga
bodo postavili na Madžarskem, pogodbo pa so podpisali tudi z avstrijskim partnerjem. Sodelovanja v regiji - tudi na Balkanu - so jim torej zelo v interesu (vzpostavili so tudi regionalno platformo), na tujih trgih pa
bodo v nadaljevanju ponudili tudi male hranilnike.

»Imamo le eno življenje!«
Z zadnjim vprašanjem smo se v pogovoru z Romanom Bernardom dotaknili še opuščanja premoga. Sogovornik pri tem omeni težavo, ki jo ima cel svet — to
je problem povečevanja človeške energije, ki nas sili v
to, da vendarle nekaj spremenimo. V energetiki so po
njegovem največji problem cene CO2 kuponov, zato je
še sploh nujno potrebno razmišljati o alternativah. Če
bi pogledali samo ekonomiko bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6), bi blok že danes ugasnili, a v energetiki takšnih sistemov ni mogoče kar čez noč izklopiti, je stvaren. Glede jedrske energije pa pravi, da četudi gre za brezogljično energijo pa če se slučajno primeri kakšna napaka, se moramo zavedati, »da imamo
le eno življenje«.
Poslovanje, ki tudi v številkah naglo raste, ter inovacije, ki še prihajajo izpod njihove strehe (kot je denimo električni števec, ki so ga razvili v sodelovanju z
Iskraemecom), smo si pustili za naslednji videointervju z Romanom Bernardom, ki ga bomo predvidoma v
drugi polovici leta verjetno lahko opravili že v njihovem novem, 4.800 m2 velikem in seveda energetsko samozadostnem objektu na pragu domače Žirovnice.
■

Vabljeni k ogledu celotnega videointervjuja
na www.energetika.net/en-tv!

Energetika.NET

35

EN.OBČINA & EN.MANAGEMENT 021

Po dveh letih ponovno znane
energetsko najbolj prodorne
slovenske občine
Valerija Hozjan
Montel Energetika.NET je po dvoletnem premoru v okviru spletnega
dogodka En.občina & En.management 021 razglasila zmagovalne med
energetsko najbolj prodornimi slovenskimi občinami. Zmagovalka med
malimi občinami je Miklavž na Dravskem polju. Med srednjimi občinami
pa je komisija izbrala kar dve zmagovalni: Ajdovščino in Tržič.
Zmagovalka med mestnimi občinami je Nova Gorica. - Komisija je letos
podelila tudi posebno priznanje za ustanovitev energetske skupnosti, ki je
šlo v roke občini Luče. – V osrednjem delu dogodka tudi o prihodnosti
pametnih mest in energetskih skupnosti …

Ilustracija: Roman Peklaj

V Sloveniji imamo
dovolj strokovnega
znanja za številne
probleme - tako
energetske kot okoljske,
a se obenem skrivamo
za skromnostjo in
pretirano kritičnostjo.
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Varčevanje z energijo ne more biti uspešno, če ni
vzpostavljene ustrezne komunikacije s končnimi uporabniki — občani oz. prebivalci in podjetji, je v okviru
dogodka izpostavila direktorica Energetske agencije za
Podravje (EnergaP) Vlasta Krmelj. »Občina naj komunicira z občani, jih spodbuja, ozavešča in skupaj z njimi
dosega trajnostni razvoj v regiji. Brez sodelovanja in
uspešnega komuniciranja ni mogoče doseči zastavljenih ciljev na nivoju občine, države in EU,« je dejala.
Pogosto slišimo, da bi slovenski prostor lahko bil
dober poligon za uvajanje inovativnih energetskih rešitev. In kot izpostavlja predsednik komisije, ki je sodelovala pri letošnjem izboru, dr. Boris Sučić s Centra
za energetsko učinkovitost Instituta Jožef Stefan (CEU
IJS), imamo v Sloveniji »dovolj strokovnega znanja za
številne probleme - tako energetske kot okoljske«. A se
obenem skrivamo za skromnostjo in pretirano kritičnostjo, izpostavlja. »Projekti, ki so bili doslej izvedeni v Sloveniji, so primeri odličnih praks tudi v širšem
evropskem prostoru,« poudarja.

Sodelovanje, izmenjava primerov dobrih, a tudi slabih praks, je po Sučićevem mnenju ključ pri prehodu
v brezogljično družbo. Kot je pridal, je komisija tudi letos imela težko nalogo pri izboru. Med malimi občinami so člani komisije izbrali občino Miklavž na Dravskem polju, ki je zelo zgledna, ko gre za trajnostno
energetiko. Poleg energetske obnove sedeža občine in
vzornega spremljanja rabe energije v javnih stavbah,
izstopajo v občini po deležu lastnih sredstev na osebo
za energetske projekte, uspešni pa so tudi pri pridobivanju tako povratnih kot nepovratnih sredstev, so le
nekatere utemeljitve, zakaj je komisija občino izbrala
kot zmagovalno med malimi občinami. Veliko delajo
tudi na osveščanju javnosti.
Komisija je letos med srednjimi občinami izbrala
kar dve. V občini Ajdovščina izstopajo predvsem številne aktivnosti in naložbe na področju trajnostne mobilnosti z denimo izgradnjo električnih polnilnic in
kolesarskih povezav. Visok delež sredstev namenjajo
tudi energetskemu menedžmentu, digitalizaciji in
energetski prenovi stavb. Občina je z inovativnimi in
učinkovitimi ukrepi prepoznana tudi kot vodilna občina na področju prilagajanja na podnebne spremembe, denimo z ozelenitvijo območja občine. Občina pa se
lahko navsezadnje pohvali tudi z ustanovitvijo samooskrbne energetske skupnosti. Družba GEN-I je
namreč lani v sodelovanju z občino Ajdovščina na strehi javnega objekta v Budanjah, tamkajšnje osnovne
šole, postavila prvo skupnostno sončno elektrarno, ki
je namenjena samooskrbi lokalnih prebivalcev.
Medtem odlikuje občino Tržič holistični pristop na
področju trajnostnosti s celovitimi ukrepi na vseh področjih življenja in dela. Tako so denimo pridobili tudi certifikat trajnostne destinacije znotraj mednarodne sheme zelenega turizma. Njihove številne aktivnosti so usmerjene v trajnostno mobilnost z izposojo
koles in vzpostavitvijo nove kolesarske povezave.
Sredstva namenjajo tudi digitalizaciji (npr. razsvet-
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ljave) in nasploh zelenemu prehodu. V zadnjih desetih letih so z organizacijskimi in investicijskimi ukrepi uspeli znižati povprečno letno rabo toplote občinskih stavb s 100 kWH/m2a na 72 kWH/m2a, pri čemer
je raba električne energije ostala enaka (cca. 25
kWh/m2a). To ustreza letnemu prihranku 130 ton
CO2. Tako kot v Ajdovščini tudi v Tržiču izvajajo številne evropske projekte.
Med mestnimi občinami pa je komisija letos za zmagovalno izbrala Novo Gorico. Novogoriška občina je
aktivna na različnih področjih, pri čemer občina s svojimi aktivnostmi celo presega začrtan lokalni energetski koncept (LEK). Tako izstopajo vlaganja v obnovo
daljinskega ogrevanja, posodobitev javne razsvetljave
in nakup električnih vozil za občinsko upravo. Občina
je uspešna tudi pri izvajanju EU projektov in pridobivanju tehnične pomoči ELENA. (Trajnostno) pot tlakuje občina tudi z vzpostavitvijo javno-zasebnih partnerstev; v občini izstopajo tudi po največjem deležu
lastnih sredstev za energetske projekte med mestnimi
občinami in po številu evropskih projektov. Pohvalijo
pa se lahko tudi z vzpostavitvijo Centra zelenih tehnologij in s tem podporo v raziskave in razvoj.
Člani komisije letošnjega izbora so bili:
• dr. Boris Sučić, Center za energetsko učinkovitost
Instituta Jožef Stefan (IJS) - predsednik komisije;
• dr. Nevenka Cukjati, SRIP pametna mesta in
skupnosti pri IJS;
• Bojan Stojanovič, Petrol;
• Branko Zelenko, Menerga;
• dr. Vlasta Krmelj, Energetska agencija za Podravje
(EnergaP);
• Črtomir Kurnik, Lokalna energetska agencija
Gorenjske (LEAG);
• Alenka Lena Klopčič, direktorica Montel
Energetika.NET.

Posebno priznanje za prvo energetsko skupnost
v Sloveniji
V okviru letošnjega izbora pa so člani komisije podelili tudi posebno priznanje za ustanovitev energetske skupnosti. Priznanje je šlo v roke občini Luče, kjer
je v okviru projekta COMPILE s pomočjo pametnih
rešitev nastala prva in v določenih časovnih obdobjih
popolnoma energetsko samozadostna skupnost v Sloveniji.

»Sistem v Lučah omogoča, da je del občine lahko popolnoma neodvisen od napajanja iz srednjenapetostnega omrežja vsaj za kakšen dan. V primeru sončnih
dni pa še nekaj več. V tem primeru je sistem v vsakem
trenutku popolnoma samooskrben,« je ob podelitvi
priznanja povedal župan Luč Ciril Rosc. Na podlagi
dejanskih meritev in simulacij je ocenjeno, da je lahko
skupnost popolnoma samooskrbna 286 dni v letu.
V okviru projekta COMPILE je bilo v energetski
skupnosti Luče skupno nameščenih za 102 kW moči
sončnih elektrarn na devetih objektih. Prav tako je bila nameščena sistemska baterija, ki je priključena na
del omrežja, ki napaja 35 merilnih mest. To so po večini
stanovanjske hiše, kmetije, delovna poslopja ter tudi
manjše podjetje, kotlovnica na biomaso, gasilski dom,
kulturni dom in pošta, pojasnjuje Rosc. Nameščenih
pa je bilo tudi še nekaj hišnih baterij, ki omogočajo otočno delovanje posameznega objekta in izboljšajo napetostne razmere pri objektu. Na ta način lahko po
županovih besedah povečamo proizvodnjo iz sončne
elektrarne, ki bi bila v nasprotnem primeru omejena.
V sklopu projekta je bilo vgrajeno tudi javno polnilno
mesto za električna vozila in devet hišnih polnilnih
mest.
»Manjše začetne težave so se bolj ali manj uspešno
sproti odpravljale s pridobljenimi izkušnjami in povratnimi informacijami končnih uporabnikov,« je še
povedal župan. Po njegovih besedah je bistveno, »da se
bo s pridobljenim znanjem in izkušnjami sistem tako
izpopolnil«, da bo deloval »res optimalno«.
S primernimi politikami bo tudi v Sloveniji potencial energetskih skupnosti lahko velik, tako v mestih
kot tudi na podeželju, še meni Rosc. Projekt v Lučah
pa je poleg stabilne elektroenergetske skupnosti in
zanesljive oskrbe z električno energijo pripomogel
tudi k izboljšanju medsosedskih odnosov in ekonomskega stanja lokalnega prebivalstva, je še pripomnil
Rosc.
Evropski projekt COMPILE, s pričetkom novembra
2018, bo trajal 48 mesecev. Vrednost celotnega projekta je 6,42 milijona evrov, v njem pa sodeluje 12 evropskih partnerjev (iz Slovenije občina Luče, Univerza v
Ljubljani oz. Laboratorij za energetske strategije, Petrol, Etrel, IDEAZ in Elektro Celje) ter tudi Indija in Kitajska. Glavni namen projekt je zagotoviti možnosti za
razogljičenje oskrbe z energijo, gradnjo energetskih
skupnosti ter ustvarjanje okoljskih in socialno-ekonomskih koristi.

V okviru letošnjega
izbora pa so člani
komisije podelili tudi
posebno priznanje za
ustanovitev energetske
skupnosti. Priznanje je
šlo v roke občini Luče,
kjer je v okviru projekta
COMPILE s pomočjo
pametnih rešitev nastala
prva in v določenih
časovnih obdobjih
popolnoma energetsko
samozadostna skupnost
v Sloveniji.

»Manjše začetne težave
so se bolj ali manj
uspešno sproti odpravljale s pridobljenimi
izkušnjami in povratnimi
informacijami končnih
uporabnikov.«
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Ozaveščanje in komunikacija sta ključna za
vzpostavitev pametnih skupnosti, uporabnik želi
udobje

Ilustracija: Roman Peklaj

Člani komisije so v okviru spletne razprave spregovorili tudi o prihodnosti pametnih mest in energetskih skupnosti; zmagovalne občine pa so s primeri dobrih praks pokazale, kako utirajo pot v brezogljično družbo.
»Pametna mesta in skupnosti so tista mesta in skupnosti, ki rešujejo sedanje probleme in jih ne prelagajo
na prihodnje generacije,« je menil dr. Boris Sučić. Sloveniji so lokalne energetske skupnosti sicer pisane na
kožo, a brez ustreznega implementacijskega okolja in
uspešne komunikacije med deležniki jih ne bo, je dejal v razpravi o prihodnosti pametnih mest in energetskih skupnosti, ki je potekala v osrednjem delu
spletnega dogodka En.občina & En.management 021.
Vsaka strategija, bodisi nacionalna bodisi evropska,
se mora prilagajati specifikam lokalnega okolja, pravi
Boris Sučić. Ob tem dodaja, da bodo vsa mesta pametna, »ko se bomo zavedali, da ne smemo izločiti industrije«. Sodelovanje med industrijo in lokalno skupnostjo je ključ, izpostavlja. »Če želimo doseči višje trajnostne cilje, mora biti tovrstno sodelovanje stalna
praksa v vseh občinah,« je izpostavil v razpravi.
Da lahko mesto ali skupnost označimo kot pametno,
pa ni dovolj le navzočnost tehnologije, za delovanje so
pomembni tudi z ustreznimi informacijami usposobljeni posamezniki, je v nadaljevanju izpostavila dr.
Nevenka Cukjati iz SRIP pametna mesta in skupnosti
pri IJS. Pri tem je osnovni pogoj za vzpostavitev pametne skupnosti komunikacija med deležniki in izmenjava informacij, izpostavlja.
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Tudi Evropska komisija prepoznava pametne skupnosti kot ključne pri doseganju zelenih ciljev, dodaja
Cukjatijeva. »Nujno pa je, da se vsi na spremembe odzivamo pravočasno in na ustrezne načine«
»Država mora dajati celostno podporo in celovito informacijo, kar je izziv. Tudi to je razlog, da posamezne
občine iščejo svoje rešitve ločeno, saj so v to prisiljene
in ne morejo čakati na državo«, še pridaja.
Rajko Leban iz Goriške lokalne energetske agencije
GOLEA je sicer v razpravi izpostavil, da občine prehitevajo državo in so ji lahko zgled, kar zadeva projekte
energetske učinkovitosti, pa tudi na področju (trajnostne) mobilnosti in digitalizacije. »Pri vseh teh procesih je ključno sodelovanje in medsebojno zaupanje.
Cilj je decentralizirana in demokratizirana energija.
Energija mora biti dostopna vsakomur,« meni Leban.
»(U)porabnik želi teorijo čim lažje in čim hitreje
prenesti v prakso,« je v razpravi izpostavila dr. Vlasta
Krmelj. »Pametna skupnost je tista, ki bo lahko občane, končne uporabnike, podjetja vključila na način,
da bodo v pameten razvoj vložili relativno malo energije, a kljub temu sledili zastavljenim evropskim in nacionalnim ciljem,« ob tem meni Krmeljeva. Vodilo
uporabnika je po njenih navedbah »predvsem udobje«
in primerno življenje, ki ga zagotavljajo tudi tehnologije. A nam morajo nove tehnologije še »zlesti pod kožo«, je še pripomnila.
Da so pametna mesta in skupnosti širok pojem, pa
izpostavlja Branko Zelenko iz podjetja Menerga. »Če
razmišljamo z vidika energetike in okoljske problematike, je pametno mesto takšno, ki se zelo dobro organizira s ciljem zmanjšanja rabe energije,« meni.
Po njegovih navedbah so nekatere občine »resnično
dobro ozaveščene, nekatere pa so še »precej na začetku« trajnostne poti. »Ključno je ozaveščanje. S tehnološkega vidika zmanjšanje rabe energije namreč danes ni več problem,« je pojasnil Zelenko. Predvsem
(lokalne) energetske agencije lahko odigrajo vlogo povezovalnega kanala in kot podpora občinam pri pripravi projektov.
Tudi Črtomir Kurnik iz Lokalne energetske agencije Gorenjske - LEAG meni, da je naloga energetskih
agencij povezati akterje in vpeljati nove rešitve »ne da
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bi ljudje opazili«. Pametna skupnost nastane s kombinacijo ozaveščanja, IT tehnologij, izobraževanja in
povezovanja, je k razpravi dodal Bojan Stojanovič iz
Petrola. »Zlasti IT tehnologija omogoča delovanje na
višjem nivoju z nižjim vložkom,« izpostavlja. Tako
lahko denimo en energetski menedžer s pomočjo informacijsko-komunikacijskih tehnologij upravlja z rabo energije v do desetih občinah, navaja Stojanovič.
Ob tem je izpostavil pomen javno-zasebnih partnerstev za razvoj projektov na energetskem področju.
Zaupanje je v tem primeru, saj se poslovna partnerja
zavezujeta za vsaj 15 let, ključno, je še izpostavil v razpravi.

Uspešne občine si pri uresničevanju okoljskih in
energetskih ciljev pomagajo s številnimi orodji
Glavni cilj sistema Evropske energetske nagrade
(EEA) je nenehna optimizacija energetske politike občine. Tako so občine, v katerih je sistem uveljavljen, že
leta 2017 dosegle cilje EU 2020 glede 20-odstotnega
deleža obnovljivih virov v končni porabi energije, pa je
v okviru dogodka En.občina & En.management 021
povedal Nejc Jurko iz Energetske agencije za Savinjsko,
Šaleško in Koroško (Zavod Kssena). V okviru sistema je
bilo ustanovljeno tudi istoimensko združenje EEA.
Gre za politično odločitev občine, da pristopi, oriše
Jurko prvi korak k vključitvi v sistem EEA. »Nato sledi oblikovanje ekipe, resno delo pa se prične v tretjem
koraku - to je priprava akcijskega načrta.« Ob tem dodaja, da sta osnova za akcijski načrt lokalni energetski
koncept (LEK) in akcijski načrt za trajnostno energijo
in podnebne spremembe - SECAP, na osnovi katerih se
gradijo nadaljnji koraki. Poleg tega je po njegovih navedbah priporočljivo pogledati tudi celostno prometno strategijo. Nato sledi izvedba ukrepov akcijskega
načrta.
Na tej točki vskočijo v pomoč zunanji (mednarodni)
svetovalci za energijo pri združenju EEA, ki pomagajo pri načrtovanju proračuna, investicij in drugih ukrepov - »skratka olajšajo procese občinam«, pojasnjuje
Jurko. Cilj tovrstne pomoči je, da »ne prihaja do stihijskih energetskih ukrepov, da so ukrepi celoviti in
občine bolj učinkovite«, dodaja Jurko.
Svetovalec obišče občino vsako leto in oceni njeno
delovanje, vsake štiri leta pride tudi zunanja revizija in
podeli naziv EEA, če je občina uspešna. Znotraj EEA pa
so razvita tudi orodja za spletno upravljanje kot dodatna pomoč občinam, še pove Jurko.
Sistem EEA podpira občine pri vzpostavljanju interdisciplinarnih pristopov načrtovanja in izvajanju

učinkovitih ukrepov na področju energetske in podnebne politike z racionalno rabo energije in večjo uporabo obnovljivih virov.

Večji prihranek CO2 in več nameščenih OVE
Občine, v katerih je uveljavljen sistem EEA, so na
splošno uspešnejše pri zasledovanju okoljskih in energetskih ciljev, izpostavlja Jurko. »Ne samo, da imajo
večji prihranek CO2 kot druge občine (40 % večji prihranek), temveč so namestile tudi dvakrat več zmogljivosti za proizvodnjo iz obnovljivih virov energije,«
dodaja Jurko. Občine z EEA pa so uspešnejše tudi pri
črpanju nepovratnih sredstev (5-10 % več počrpanih nepovratnih sredstev), še pove Jurko. Kot poudarja, je sistem EEA prilagojen nacionalni ureditvi v državi, pa
tudi posamezni občini.
V sistemu EEA danes sodeluje 1.600 lokalnih skupnosti s skupaj 65 milijoni prebivalcev. Med državami,
v katerih je sistem že uveljavljen, so države centralne
Evrope: Avstrija, Francija, Nemčija, Italija, Švica in
Luksemburg. Sistem so sicer razvili v Švici. Sistem se
sedaj širi tudi v preostali del Evrope, denimo v Belgijo,
Grčijo, Ukrajino, Poljsko, Romunijo, Srbijo, Hrvaško.
»V teh državah sedaj vzpostavljamo sisteme za energetske preglede politik občin,« pojasnjuje Jurko. Slovenija v sistem še ni vključena, dodaja, a upa, da bo
kmalu.

Orodje za izračun samozadostnosti PV in
baterijskega sistema
V Razvojni agenciji Sinergija so medtem v okviru
projekta ‘Store4HUC’ razvili spletno orodje - ‘Autarky
Rate Tool’ - za izračun energetske samozadostnosti v
kombinaciji med sistemom proizvodnje električne
energije in shranjevanjem. Orodje lahko uporabimo
tako za fotovoltaično kot vetrno elektrarno, pa tudi
malo hidroelektrarno, je na dogodku pojasnil Štefan
Žohar iz agencije. »Spletno orodje podaja izračun tehničnih, ekonomskih in ekoloških rezultatov kombinacije sistema za proizvodnjo in baterije,« pojasnjuje.
Pri tem gre za spletno aplikacijo, ki je namenjena splošni javnosti, cilj pa je vrednotenje različnih kombinacij proizvajalca in hranilnika energije. Ob tem dodaja,
da so vsi rezultati, izračunani z orodjem ‘Autarky Rate Tool’, le grobe ocene, ki temeljijo na povprečnem obnašanju uporabnikov. Orodje po njegovih navedbah ne
more nadomestiti posamezne tehnične zasnove proizvodne naprave.
■
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O potrebah in modrosti, o energiji
in zavesti, o tehnologiji in naravi.
O človeku.

Alenka Lena Klopčič,
direktorica in urednica
videovsebin

Teče poldrugo leto ‘nove realnosti’. Nekatere je ta
čas popeljal na povsem nove življenjske poti, drugi
pa le v nekoliko drugačnih razmerah snujejo skorajšnje poti na počitniške točke, na katere so vselej
zahajali. Življenjske iskre v nekaterih glavah švigajo v eno smer, v drugih v čisto drugo. In prav je tako. »Vsak človek je zase svet …«, je zapisal že legendarni Tone Pavček.
Je pa vseeno pomembno, da se kot človeštvo (in ne
glede na to, kam švigajo nekogaršnje iskre) zavedamo svoje odgovornosti na tem planetu in v tem življenju. O tem, kaj pomeni trajnost, čivkajo že
vrabčki na strehi, zato s ponavljanjem definicije lete ne bom podcenjevala bralcev pričujočega zapisa,
bi pa želela deliti nekaj vrlih misli izjemnega (zdaj
že nekaj časa pokojnega) Ernsta Friedricha Schumacherja, nemško-britanskega statistika in ekonomista, ki je imel za seboj tudi novinarsko in podjetniško kilometrino, že v začetku 70. let pa je napisal eno najvplivnejših knjig po drugi svetovni vojni z angleškim naslovom ‘Small is Beautiful’ oz.
‘Majhno je lepo’ (slovenskega prevoda žal nimamo).
Nadaljnji odstavki so torej odstavki iz omenjene
knjige, ki — ocenjujem — ne potrebujejo uredniškega zaključka, tako da naj vam zaželim le še energetsko polno poletje!

www.energetika.net
www.energetika.net/see
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Iz kn jige dr. E . F. Sch u m ach erja ‘Sm all is B eau tifu l’ (1973):
K u ltiva cija in ek sp a n zija p otreb je a n titeza m od rosti. Je
tu d i a n titeza svobod i in m iru . Vsa k o p ov eča n je p otreb n agiba k večji odvisn osti od zu n an jih sil, n ad katerim i človek
n e m o re im eti n a d z o ra in z a to p o v eču je ek sisten cia ln i
stra h . Sa m o z zm a n jša n jem p otreb je m ogoče sp od bu ja ti
resn ičn o zm an jšan je n apetosti, ki so glavn i vzroki za spore
in v o jn e . E k o n o m ija tra jn o sti p a p o m e n i g lo b o k o p reu sm eritev zn an osti in teh n ologije, ki m orata odpreti svoja
v ra ta m o d ro sti in sled n jo p ra v z a p ra v v k lju čiti v sv o jo
stru k tu ro. (...) M od rost torej za h teva n ovo u sm eritev zn anosti in tehnologije k organskem u, nežnem u, nenasilnem u,
elega n tn em u in lep em u .
(...)
N em ogoče je p obegn iti od en ergetsk ega p roblem a . N em o goče je preveč pou dariti n jegovo osredn jo vlogo. Lahko bi rek li, d a je en ergija za m eh a n sk i svet tisto, k a r je za v est za
človešk i svet. Č e en ergija od p ov e, od p ov e v se.
(...)
Č lovek n e m ore živeti brez zn a n osti in teh n ologije p ra v
tako kot n e m ore živeti proti n aravi. K ar pa je treba n ajbolj
n atan čn o preu čiti, je sm er zn an stven ega raziskovan ja. (...)
Pom em bn a je u sm eritev ra zisk a v, k i n a j strem i k h a rm o n ičn em u sod elova n ju z n a ra vo in n e k boju p roti n a ra vi;
naj strem i k brezzvočnim , nizkoenergijskim , elegantnim in
v a rčn im rešitva m , k i se običa jn o u p ora b lja jo v n a ra v i, n e
p a k h ru p n im , v isok oen ergijsk im , su rov im , p otra tn im in
ok orn im rešitva m d a n a šn jih zn a n osti.
(...)
Č u d n o je sicer reči, d a se teh n ologija , čep ra v je sev ed a člov ešk i p rod u k t, ra zvija p o la stn ih za k on ih in n a čelih , k i se
zelo razliku jejo od tistih človeške n arave ali žive n arave n a
sp lošn o. N a ra v a ta k o rek oč v selej v e, k je in k d a j se je treba
u sta viti. Še večja k ot sk rivn ost n a ra vn e ra sti je sk rivn ost
n aravn e u stavitve rasti. V vseh elem en tih n arave je m erilo,
bod isi m erilo velik osti, h itrosti bod isi m erilo n a silja . Posled ičn o je sistem n a ra ve, k a terega d el je človek , sa m ou ra vn otežen , sa m on a sta vljiv, sa m oočišču joč. S teh n ologijo
n i ta k o a li m ord a b olje rečen o — s človek om , k i ga p revladujeta tehnologija in specializacija, ni tako. Tehnologija ne
p rizn a v a n ob en ega sa m oom ejev a ln ega n a čela — d en im o
gled e v elik osti, h itrosti a li n a silja . Z a to n im a v rlin , d a b i
se u ra v n ov eša la , se p rila ga ja la in sa m oočiščev a la .
(...)
Povsem ja sn o je, d a n a čin življen ja , k i tem elji n a m a teria lizm u , torej n a tra jn em , n eom ejen em ek sp a n zion izm u
v om ejen em ok olju , n e m ore tra ja ti d olgo ozirom a : tem
u sp ešn ejše je za sled ova n je ek sp a n zion ističn ih ciljev m ateria lističn ega n a čin a živ ljen ja , tem k ra jša je n jegova živ ljen jsk a d ob a .
■

En.ekonomika
& Vizija

Video energetske razprave
Pot v jutrišnjo energetiko, ko bo zaživela 'nova normalnost' in 'povsem novo gospodarstvo',
ki bo še v večji meri oz. z ekstra (korona)pospeškom temeljilo na digitalnem, na Energetiki.NET
odstiramo skozi razprave En.ekonomika & Vizija. Ime smo prilagodili glede na rubriko
En.vizija, ki smo jo na Energetiki.NET odprli kmalu po razglašeni epidemiji koronavirusa, in pa
glede na dosedanje dogodke En.ekonomika & Industrija, ki smo jih vsako leto organizirali v
sodelovanju s Slovenskim združenjem za energetsko ekonomiko (SAEE). S tem naše skupno
delo živi naprej – prilagojeno novim razmeram in novemu času.
Za sodelovanje pri produkciji naših video energetskih vsebin nam pišite na:
urednica@energetika.net.
Vabljeni k ogledu: www.energetika.net/en-tv!

Energetika.NET TV

Ostanite na tekočem z Energetiko.NET!
Stay tuned with Energetika.NET.
Contact us:
sales@energetika.net
www.energetika.net/montel
www.energetika.net/see

