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V energetskem žarišču:

Intervjuji:

• Lokalna energetska okolja
• Južni tok – skozi Slovenijo
ali mimo nje?
• Kako znižuje stroške za
energijo “najboljši sosed”
• Primeri trajnostne gradnje
• Krediti in subvencije
Eko sklada

Blaž Kavčič, Jože Mermal,
Robert Golob, Rok Lesjak in
Simona Pogorevc, Stanislav
Pejovnik, Robert Hudournik,
Bojan Luskovec in Iztok
Sotošek, Peter Bossman,
Marko Lampret, Stojan Jakin

Gostujoči komentarji:

Andreja Urbančič in
Stane Merše, Leon Cizelj,
Igor Papič, Alojz Poredoš,
Mihael G. Tomšič, Urban Odar

Reportaže:
Termoelektrarna Šoštanj,
Papirnica Vevče, Acroni,
BTC, Energetski poligon,
Lumarjeva hiša

Eko vikend v objemu
narave in zdravja!

Bi preživeli vikend v objemu nedotaknjene narave,
obogateni s ptičjim žvrgolenjem in svežim gorenjskim
zrakom, ter obdani z eko ambientom ameriškega oreha?

To pa še ni vse, saj je Bohinj Park EKO Hotel prvi in
edini energetsko učinkovit hotel pri nas, njihov eko
koncept pa je po besedah direktorja in energetskega
menedžerja Anžeta Čokla, »na mestu tudi zato,
ker gre za hotel, ki stoji v neokrnjeni naravi na
pragu Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alp«.

S čim Bohinj Park EKO Hotel NE skrbi za okolje?
• z energetsko vodno vrtino
• z energetsko toplotno kogeneracijsko postajo
• s fotovoltaiko
• z varčnimi Power LED žarnicami za razsvetljavo

Za energijsko učinkovito in okoljsko sprejemljivejšo gradnjo
so se odločili zaradi zmanjšanja vpliva na okolje ter
zniževanja stroškov, še pravijo v hotelu, kjer bodo cel vikend
prijazno gostili srečnega nagrajenca Energije doma. Na vas je
le, da pravilno odgovorite na spodnje vprašanje in stisnite
pesti, da boste prav vi naš nagrajenec!

Ste vedeli, da ima Bohinj Park Hotel
lastno energetsko vrtino?
Če želite izvedeti več o prvem
ekološkem hotelu pri nas, obiščite:
www.bohinj-park-hotel.si!

Med bralci, ki nam bodo na urednistvo@energetika.net do 30. avgusta 2011
poslali elektronsko sporočilo s pravilnim odgovorom na vprašanje "S čim Bohinj Park
EKO Hotel ne skrbi za okolje?" (pravilen je le en odgovor!), bomo 1. septembra
izžrebali srečneža, ki bo preživel v Bohinj Park EKO Hotelu vikend v dvoje.
Nagrajenec bo o izboru obveščen istega dne po elektronski pošti.

Bohinj vodni park, d. o. o., Triglavska cesta 17, 4264 Bohinjska Bistrica, T: 08/ 200 4080, W: www.vodni-park-bohinj.si, E: info@vodni-park-bohinj.si

Uvodna energetska …

Energetika.NET, pomladno-poletna številka, 2011
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Zategovanje pasov
Kriza je povzročila kar nekaj posledic,
od kaosa na zaposlitveni strani do večjih
premislekov pred investiranjem. Morda je
kakšna sled krize tudi na trgu električne
energije, v obliki večje konkurenčnosti,
denimo. Vse večje pa so težnje po slednji tudi
na sicer bolj rigoroznem trgu zemeljskega
plina. Vsekakor pa je kriza odstrnila tudi
marsikatero tančico zamegljenosti, ki se je
zrcalila v neučinkovitosti in premajhni
produktivnosti v gospodarstvu. In po drugi
strani se je rodila nova produktivnost in
drugačna učinkovitost – produktivnost v
obliki iskanja novih energetskih rešitev in
učinkovitost izkoriščanja le-teh.
Kako hitro napredujejo v tem veliki
porabniki energije in kako silno uspešni so
rezultati njihovega dela, smo preverili pri
znanih slovenskih družbah, katerih
primarna dejavnost ni energetika, je pa ta
od nje povsem odvisna. Videli smo najboljše
zglede, kako se lahko zateguje pasove tudi
pri rabi energije, na kateri sloni intenzivna
industrija in kako s premišljenimi ukrepi
zmanjšuje stroške za energijo največji trgovec.
In energetika se bo morala svojim
najboljšim strankam prilagoditi prav glede
na to težnjo. Slišali smo že, kako je eden
največjih porabnikov električne energije na
jugu države odhitel h konkurenci, ki je bila
od dolgoletnega dobavitelja cenejša le za
nekaj evrov in slišimo tudi želje velikih
porabnikov plina po večji razgibanosti na
trgu.
Da bo zategovanje pasov – nastalo zaradi
krize ali pač ne – še nadalje prispevalo k
spremembam na energetskem trgu skorajda
ni več dvoma. Kako se bodo pri tem znašli
posamezni akterji, bomo pa še videli.
Alenka Žumbar
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Energetsko najbolj učinkovita občina 2011
Negativna ocena državi za osveščanje
S prihranki energije do novih tehnoloških rešitev pri OVE in URE
Lokalne energetske agencije v primežu zadolženih občin,
nerazumevanja države in pomanjkljive zakonodaje
Kako “zelena” je Ljubljana?
Plinovod Južni tok – v Sloveniji ali mimo nje?
Trend menjave dobaviteljev električne energije
Načrt za prehod v nizkoogljično družbo na ekonomsko učinkovit način
Bioplin v Sloveniji še išče ustrezno pozicijo v energetski proizvodnji
Tretji energetski sveženj v praksi
Vizija razvoja slovenske energetike
Kako je nastal portal Energetika.NET
Daljinsko hlajenje v Sloveniji in po svetu
Virtualne elektrarne
Elektroenergetska prihodnost sloni na pametnih omrežjih
Rast cen emisijskih kuponov lahko pričakujemo konec leta 2011
Distribucija zemeljskega plina v Sloveniji
Do energijsko samozadostne hiše v le treh mesecih!
Jedrska energetika po Fukušimi
Šola brez oken
Pametna programska oprema, ki skrbi za kakovostnejši vsakdan
Energetika je ogledalo družbe in naša velika razvojna priložnost
V Sloveniji stroka postavlja cilje, politika pa se spušča na raven
mikromenedžiranja, namesto da bi bilo obratno!
Ponosni, da smo okolju prijazno podjetje!
Blago, ceste, voda in energija – vse to v “mojem mestu”!
Do sončne elektrarne v le enem poletju!
Z več drznosti bi lahko Slovenija postala znanilka nove ere
Peugeot napoveduje naraščanje trga z električnimi vozili
Sedem aktivnih prodajalcev elektrike na slovenskem trgu je preveč
Pustimo gospodarstvu, da dobi svoja krila!
V netopirjevem gnezdu
Svetlobno inteligentni
V Šaleški dolini zrasel eden tehnološko najnaprednejših
didaktično-razvojnih energetskih poligonov
Šoštanjski velikan ob brnenju strojev in elektrike gradi novo prihodnost
Visoka inovativnost in brneči dinozavri v mestu cvetja in jekla
Mirnska dolina bo do leta 2020 energetsko samozadostna
Inovativno zmanjševanje stroškov za energijo v Papirnici Vevče
Energetske rešitve prilagajamo proizvodnji in ne obratno
Kako znižuje stroške za energijo “najboljši sosed”
Eko sklad razpisal 28 milijonov evrov kreditnih sredstev
O Energetiki.NET so povedali …
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Energetsko
najbolj učinkovita
občina 20
Mateja Kegel

Iz dneva v dan bolj se zavedamo,
kako pomembno je trajnostno ravnanje
z okoljem in energijo. Ta skrb ne
zagotavlja le večje zanesljivosti oskrbe
z energijo in izpolnjevanja zahtevanih
ciljev EU, ampak tudi industrijsko
konkurenčnost in uravnotežen
gospodarski razvoj.

Pomen projekta En.občina
Vsi ti razlogi in želja narediti nekaj več tudi v lokalnih skupnostih so spodbudili projekt En.občina,
ki je zaživel leta 2010. Na Energetiki.NET, kjer že
devet let spremljamo in poročamo o slovenski energetiki, se namreč zavedamo, da ti projekti lahko
pomagajo in spodbudijo slovenske občine k aktivnejšemu izvajanju projektov na področju OVE
in URE. To je tudi spodbuda akterjem, da prever-

Na področju izboljšanja učinkovite rabe energije

ijo energetsko stanje v svojem okolju, predstavijo

(URE) in uvajanja obnovljivih virov energije

primere dobrih praks tudi drugim in morda po-

(OVE) že nekaj časa dosegajo lepe rezultate pod-

iščejo potencialne investitorje za posamezne pro-

jetja in posamezniki, kako je to pomembno, pa se

jekte. Predvsem pa je pomembno, da ob prihaja-

vse bolj zavedajo tudi slovenske občine. Mnoge

jočem sprejetju zavezujočega lokalnega energet-

med njimi samostojno ali v sodelovanju z ra-

skega koncepta (LEK) občine skozi ta projekt do-

zličnimi partnerji izvajajo projekte, s katerimi

bijo nove zamisli, kako izpolnjevati zakonodajo.

povečujejo energetsko učinkovitost zgradb občinskih uprav, šol in vrtcev, aktivne so na področju

2

Energetika.NET

Kakšne so energetsko učinkovite občine?

prometa, spodbujanju novih tehnologij in v rabi

Leta 2010 so nagrade za energetsko najbolj učin-

OVE.

kovite občine dobile Selnica ob Dravi, Vrhnika, Ve-

A po drugi strani se kljub krepitvi zavedanja, kako

lenje in Krško. Občine so lahko nagrade osvojile v

pomembna sta trajnostni energetski razvoj in pri-

teh kategorijah: majhne občine, srednje občine in

dobivanje nepovratnih sredstev iz državnih in

mestne občine, točke pa je podeljevala strokovna

evropskih sredstev ter ugodnih kreditov za te

komisija. Absolutna zmagovalka je bila občina

naložbe, se ponekod teh projektov še ne lotevajo

Krško.

ali pa je razvoj v tej smeri zelo počasen. Ob vpra-

Občina Krško je dobila nagrado za najboljšo obči-

šanju, zakaj je tako, pogosto navajajo pomanjkanje

no iz več razlogov. V njej odgovorni razumejo po-

sredstev v občinskem proračunu, nepoznavanje

membnost OVE in URE, kar se kaže na različnih

mehanizmov za sofinanciranje ali slabe državne

področjih: v občni Krško subvencionirajo javni pre-

spodbude.

voz, energetsko sanirajo vse občinske objekte in

Foto: Anže Petkovšek

javno razsvetljavo, dajejo subvencije za izrabo

tistiko, zelo uspešno črpanje nepovratnih sredstev

sončne energije, spodbujajo energetsko uporabo

EU, sodelovanje v mednarodnih projektih in pro-

izrabljenega gospodinjskega olja itn. Občina Krško

jekt daljinskega hlajenja.

iz svojega proračuna že deset let vsako leto povečuje tudi sredstva za OVE in URE.

Projekt En.občina tudi v letu 20

Med majhnimi občinami je bila nagrajena občina

Projekt, ki se bo tudi tokrat končal s celodnevnim

Selnica ob Dravi, ki je dokazala, da lahko tudi majh-

izobraževanjem in svečano podelitvijo nagrade,

ne občine z aktivno okoljsko in energetsko politiko

bomo letos začeli prve dni maja z objavo natečaja

bistveno zmanjšajo rabo energije ter povečajo rabo

(www.energetika.net/en.obcina0). Občine se na

obnovljivih virov energije. Z že doseženimi rezul-

razpis lahko prijavijo vse do 5. septembra 20, ko

tati in z uresničitvijo ambicioznih ciljev so v nekaj

bo strokovna komisija med prispelimi vlogami

letih več kot prepolovili stroške za razsvetljavo ter

izbrala tiste, ki najbolj izstopajo glede energetske

bistveno zmanjšali rabo energije v javnih stavbah.

učinkovitosti.

Občina tudi sodeluje pri uvajanju OVE in URE z

9. oktobra 20 pa bomo na prireditvi, ki bo trajala

lokalnimi podjetji.

ves dan, predstavili primere dobre prakse, izvedli

Med srednjimi občinami je dobila nagrado Vrh-

različne seminarje in podelili nagrade najboljšim

nika, ki ima natančno ocenjen potencial prihran-

v vseh treh kategorijah.

kov in možnosti izrabe obnovljivih virov energije.

Projekt En.občina je namenjen slovenskim obči-

V občini se zavedajo, da lahko največ naredijo

nam, ki se zavedajo pomena energetsko učinkovi-

prav pri lastnih stavbah, zato uvajajo energetsko

tega ravnanja in v tem vidijo priložnost za zmanj-

knjigovodstvo ter temeljito prenavljajo objekte.

šanje stroškov za energente, nove poslovne prilož-

Samo prenova kotlovnice v OŠ Ivana Cankarja je

nosti in izboljšanje življenjskega standarda obča-

rabo energije prepolovila.

nov. Namenjen je tudi lokalnim energetskim agen-

Mestna občina Velenje si je v svoji kategoriji pri-

cijam in podjetjem, ki v sodelovanju z občinami

služila nagrado kot eden najpomembnejših ener-

ali energetskimi agencijami pripravljajo tovrstne

getskih stebrov Slovenije. Velenjčani se dobro za-

projekte. Ni torej razloga, da letos ne bi bila med

vedajo negativnih vplivov kurjenja fosilnih goriv,

tekmovalci tudi vaša občina. Sodelovanje poleg

zato se še toliko bolj posvečajo projektom na po-

nagrad najboljšim zagotavlja tudi mnogo medse-

dročju URE in OVE. Med številnimi aktivnostmi

bojnega sodelovanja in predvsem dobre nove za-

velja izpostaviti predvsem dosledno energetsko sta-

misli za različna lokalna okolja.
Energetika.NET





Intervju: Stojan Jakin, župan občine Vrhnika

Negativna ocena
državi za osveščanje
Mateja Kegel, foto: arhiv Občine Vrhnika

Občina Vrhnika je LEK (lokalni energetski koncept)
sprejela v letu 2009, bistvo njihovega koncepta pa
je, da je že od leta 99 glavni energent občine plin.
Župan Stojan Jaklin pravi, da imajo zadnje čase v
občini kar nekaj interesa tudi po drugih virih,
najbolj v ospredju je lesna biomasa, ob tem pa
ugotavljajo, da je za danes tovrstna sprememba
še prezahtevna. Tako se energetika na Vrhniki
trenutno razvija na plinu, vsak drug koncept pa bi
po besedah župana pomenil večja vlaganja. Kljub
temu pa ostalih energetskih virov ne zanemarjajo.
Predstavnica oddelka za družbene dejavnosti in
gospodarstvo Maja Kogovšek nam je v pogovoru
ob županu predstavila projekte na področju
učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov
energije (OVE). Občina Vrhnika je bila zaradi
svojega uspešnega dela na področju OVE IN URE
zmagovalka akcije En.občina 00 v kategoriji
srednjih občin.
V ospredju je plin, pa vendar prihaja tudi do rabe in omembe
ostalih energentov, ki jih je možno koristiti v vaši občini.
Kateri so to?
Stojan Jakin: Govorimo lahko o biomasi, pomembno pa je, da
ima Vrhnika tudi možnost koriščenja geotermalnih virov. Te je
včasih uporabljala Industrija usnja Vrhnika. Imamo topli vrelec,
v katerem ima voda 22 °C, narejena pa je tudi študija, kako
bi geotermalni vir lahko uporabljali, a smo ugotovili, da bi trenutno s tem zadostili le za 20 do 30 stanovanjskih objektov,
in se za to še nismo odločili. Hranimo pa ta vir za prihodnjo
gospodarsko dejavnost, ki naj bi se razvila na tem področju. Potekajo pogovori o prihodu družbe Žito, ki naj bi se v celoti preselila iz Ljubljane na Vrhniko. To je močna družba, ki potrebuje
energijo in bi to lahko uporabljali kot dodaten energetski vir,
kar bi bilo koristno tudi za zmanjševanje stroškov, varstvo okolja in zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov.
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Občina Vrhnika je lanskoletna zmagovalka v projektu En.občina

Kje pri sebi še vidite potencial za večjo učinkovitost?

tudi na podlagi tega, da ste v zelo kratkem času naredili zelo

Jakin: Dejstvo je, da vsi potenciali niso nikoli izkoriščeni. Ome-

veliko na področju URE in OVE. Kakšni so bili ti ukrepi?

nil sem že izkoriščanje geotermalne energije, tudi energetska

Maja Kogovšek: Sprejetje LEK-a nam je naložilo kar nekaj

potratnost objektov je še vedno sorazmerno visoka. Objekti na

aktivnosti. V začetku so bile težave predvsem zaradi pomanj-

Vrhniki, ne le javni, ampak tudi stanovanjski, so stari tudi do

kanja znanja na tem področju. Odločili smo se, da se bomo

40, 50 let. Težava je današnji način gospodarjenja, ko so lastniki

usmerili v javne objekte, ki jih upravlja občina, saj bomo skozi

stanovanj posamezniki in v takem primeru je težje zagotavljati

to zgled tudi občanom. V te projekte smo vključili obe šoli, vrtec

sredstva in energetsko učinkovitost. Javni objekti danes funkcio-

in glasbeno šolo. Najprej so prišli na vrsto investicijski ukrepi.

nirajo v tej smeri, zasebni pa so res vprašanje. Danes, predvsem

Eden večjih je bila rekonstrukcija kotlovnice na osnovni šoli, ko

v času krize, si ljudje zgradijo hišo, se vselijo brez fasade, zbe-

je tudi ta prešla na plin, obenem pa smo vgradili toplotno črpal-

rejo toliko denarja, da lahko notri živijo, hkrati pa porabijo ve-

ko za vodo. Sledila je celovita obnova podružnične osnovne šole

like količine denarja zaradi slabe energetske učinkovitosti, saj

od strehe, oken do fasade in dodatne izolacije. Vsi objekti so bi-

si drugega ne morejo privoščiti. Več bi morali na tem področju

i deležni tudi razširjenega energetskega pregleda, rezultati pa so

narediti z osveščanjem. Vrhnika tudi zato deluje tudi v smeri

pokazali, katere pomanjkljivosti je treba odpraviti. Vse to smo

pridobivanja energetske pisarne, ki je za sedaj še nimamo.

opravili v lanskem letu, tako da je v letošnjem letu na vrsti od-

Kogovšek: Kar se tiče gospodarjenja z energijo, menim, da smo

pravljanje teh pomanjkljivosti.

se tega lotili kar celostno. Začeli smo z začetnimi pregledi, sledi
odprava pomanjkljivosti. V vse že omenjene objekte smo vpe-

Vaša občina ima natančno ocenjen potencial prihrankov in

ljali energetsko knjigovodstvo, da se izvaja kontrola nad porabo.

možnost izrabe OVE. Kaj po vašem mnenju zaustavlja ostale
občine, da se te izvedbe ne lotijo učinkovito in predvsem

Kakšni so še bili vaši ukrepi na področju energetske

celostno?

učinkovitosti v letu 200?

Jakin: Problem je predvsem v pomanjkanju znanja in strokov-

Kogovšek: Poleg že omenjenih smo izvedli tudi izobraževalne

nega kadra. Drobljenje občin, kar se dogaja v Sloveniji, zaus-

delavnice za zaposlene, učitelje, vzgojitelje in uporabnike pri

tavlja občine pri realizaciji. Drug problem so finančna sredstva

vsakem objektu posebej. Strokovnjak, ki je izvedel energetske

in odnos države. Država veliko govori o OVE in o varstvu okolja,

preglede, jih je seznanil z rezultati pregleda in jim na podlagi

ko pa je potrebno dati denar, tega ni. Tudi črpanje evropskih

tega podal priporočila, kako biti bolj varčen. Poleg tega smo ce-

sredstev je zelo zahtevno, potrebne so gore papirja. Ker sami

lovito obnovili OŠ Bevke; zamenjana so bila okna, strešna

nismo vešči tovrstnega dela, je potrebno dobiti zunanje sodelav-

kritina, fasada, dodatno smo izolirali strop in sanirali hidroizo-

ce, ki pa spet zahtevajo ogromno denarja za pripravo doku-

lacijo. Zgradili smo nov vrtec, ki ima vgrajen prezračevalni

mentacije. Država bi morala vzeti stvari v svoje roke. Eden od

sistem in v sklopu nove kuhinje energetsko učinkovito hladil-

razlogov je tudi ta, da nimamo regij. To so tematike, ki bi se

nico. Na plinski energent je prešel tudi zdravstveni dom (pred

morale reševati regijsko, saj je posamezna občina, posebej tiste

tem kurilno olje), dodatno je bila izolirana fasada na tem ob-

z le dva do tri tisoč prebivalci, premajhna enota.

jektu, opravljen je bil tudi razširjen energetski pregled. Naš dom
starejših občanov pa je eden prvih v Sloveniji, kjer so izvedli
projekt tri generacije: soproizvodnja elektrike, toplote in hladu.
Postavili smo tudi električno polnilnico za avtomobile. To so
najbolj vidni in odmevni projekti lanskega leta.
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Kaj pa načrtovani in realizirani projekti v letošnjem letu?

Kaj pa osveščanje občanov in občank na področju OVE in

Jakin: V primerjavi z lanskimi številnimi ukrepi je letošnje leto

URE? Kako ste se lotili tega?

zelo skromno. Takoj po novem letu so bili pri nas predstavniki

Kogovšek: Za odprtje energetske pisarne se zavzemamo že kar

ZRMK, pristopili smo v konvencijo županov. Odpirajo se mož-

nekaj časa. S strani države deluje projekt EnSvet, ki je zasnovan

nosti glede energetske pisarne tudi v povezavi z ZRMK, saj bi

tako, da država da svetovalce, občina pa zagotovi prostore. Mi

jo radi odprli v najkrajšem možnem času. Zelo uspešen je tudi

prostor imamo, a do sedaj se žal še nismo uspeli dogovoriti, saj

program zmanjševanja porabe energije pri javni razsvetljavi. Že

nimajo strokovnjaka, ki bi pokrival naše področje. Kar se tiče

tretje leto zapored se, kljub dograjevanju javne razsvetljave, svet-

osveščanja, smo v začetku letošnjega leta izdali zloženko za

lobno onesnaževanje in poraba električne energije zmanjšu-

gospodinjstva z nasveti glede OVE in URE ter izvedli okroglo

jeta.

mizo za širšo javnost na to temo. Prav tako v lokalnem časopisu

Kogovšek: Letos smo zasnovali še en projekt, v katerega so

občasno objavljamo prispevke na to temo. Zavedamo se, da so

vključeni javni objekti. Gre za odpravo nepravilnosti, ki jih je

informativne dejavnosti potrebne.

pokazal razširjen energetski pregled (zamenjava žarnic z varč-

Jakin: Komunalno podjetje, katere direktor sem bil pred na-

nimi, zamenjava ventilov na radiatorjih s termostatskimi, za-

stopom županske funkcije 28 let, je zadnjih deset let redno ob-

menjava kotličkov v straniščih).

javljalo prispevke na to temo. Prav tako ob vsakem mesečnem

Kaj pa dolgoročni cilji? Kaj poleg geotermalnih virov še velja

okolja, prihranka energije do energetske učinkovitosti. Vse to

izpostaviti?

lahko občanom pomaga.

računu pošljejo prilogo, kjer se izmenjujejo tematike od varstva

Jakin: V naši občini smo se odločili za plin. Obvezen priklop na
plin je zapisan tudi v odloku, čeprav energetski zakon, z red-

Ali menite, da so občani dovolj osveščeni? Ali tudi država

kimi izjemami, tega ne zahteva. To je tudi naše izhodišče za

dovolj naredi za osveščanje?

prihodnost. Sicer pa smo premajhni, da bi lahko imeli veliko

Jakin: Občani v splošnem niso dovolj osveščeni. Osveščanje

različnih virov. Sam sem razmišljal tudi o fotovoltaiki, a moje

vključuje dolgoročne prijeme, rezultati bodo vidni čez 10 do 15

osebno mnenje je, da to še nekako gre, ko govorimo o subven-

let, ko bodo otroci, ki se jih osvešča že od vrtca, odrasli ljudje.

cijah. Po drugi strani pa se premalo govori o negativnih plateh;

V Komunalnem podjetju Vrhnika smo pričeli z osveščanjem

na primer kaj se zgodi ob požaru, ko ne moreš izklopiti naprave,

na področju odpadkov že leta 1994, danes pa je Vrhnika vodilna

pri gašenju nastaja nevarnost električnega udara ipd. Odpira se

na področju odpadkov pri nas. V letu 2010 smo odložili samo

vprašanje sevanja; kjer je električni tok, nastaja sevanje, čeprav

30 odstotkov zbranih odpadkov, 70 odstotkov jih je šlo v pre-

pravijo, da ga ni. Zaradi odprtih vprašanj s takimi rešitvami ne

delavo. To je zelo dober rezultat za Evropo, kaj šele za Slovenijo,

hitimo. Je pa jasno, da je fotovoltaika ena od možnosti za na-

kjer težko pridejo do polovice. Podobne rezultate želimo na po-

mestitev v javnih objektih, ko govorim o čistilni napravi in cen-

dročju energetike, a tam se vse skupaj dogaja malo bolj počasi.

tru za ravnanje z odpadki, kar bomo izvajali v naslednjih letih.

Odpadki so pač še vedno tisti, ki so bolj pred očmi; o energetiki
pa manj govorimo, a se zavedamo, da je prav tako problem.

Govorili smo že o financah. Kako pa poteka financiranje

Poskrbeti je potrebno za manjšo porabo energije, potem je

energetskih projektov v vaši občini?

bomo manj tudi potrebovali. V to je potrebno uvajati otroke od

Jakin: Kar se tiče energetskih projektov za širšo družbeno skup-

osnovne šole naprej, srednješolce, študente. To je vseživljenjski

nost, jih financira občina iz proračuna. Prijavljamo se tudi na

ciklus, ki se ne sme ustaviti. Kar se tiče države, pa je moje

razpise, vendar tukaj govorimo predvsem o sanaciji objektov,

mnenje enako kot pri odpadkih: premalo naredijo. Premalo se

medtem ko razvoj plinovodnega omrežja tu ni vključen.

posvetijo državljanom, da bi jim predstavili, kaj lahko naredijo

Kogovšek: Pridobili smo sredstva iz evropskega sklada za razvoj

sami. Država, predvsem pa Ministrstvo za okolje in prostor ter

podeželja za rekonstrukcijo kotlovnice na osnovni šoli ter ob-

Ministrstvo za gospodarstvo, ne naredijo dovolj in na tem mestu

novo fasade na podružnični šoli. Tukaj je bil še en manjši pro-

jim dam negativno oceno.

jekt, ki smo ga izvedli lansko leto in sredstva pričakujemo letos.
Tudi sedaj imamo zasnovan projekt Varčni in zgledni javni
objekti, ki vključuje 4 objekte (dve osnovni šoli, vrtec in glasbeno šolo) z manjšimi sanacijami. Projekt je prijavljen in čakamo rezultate.
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Intervju: dr. Peter Bossman, župan Občine Piran

Sicer pa so že med pripravo LEK-a v Občini Piran okrepili sodelovanje predstavnikov občinske uprave, gospodarstva, strokovnih organizacij in širše javnosti ter vzpostavili dodatne mehanizme, ki so povezovanje, ozaveščanje ter informiranje oskrbovalcev in uporabnikov energije v občini še povečali.
Občina Piran se je gospodarjenja z energijo lotila celostno.
Kako boste torej zagotovili gospodarno ravnanje z energijo?
Lani ste se zaradi zahtev Nacionalnega akcijskega načrta za

S prihranki
energije
do novih
tehnoloških
rešitev pri
OVE in URE

obnovljivo energijo lotili tudi sprememb koncesijske pogodbe …
Gospodarnejše ravnanje z energijo zagotavljamo z ukrepi, opredeljenimi v Lokalnem energetskem konceptu Občine Piran.
Kako smo uspešni, ocenjujemo enkrat letno. Z uresničevanjem
kratkoročnih, letnih ciljev dosegamo tudi dolgoročne, ki so v
skladu z nacionalnim energetskim programom opredeljeni za
obdobje desetih let.
Lani smo na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih
virov energije izvedli vrsto ukrepov, pri čemer se trudimo sočasno upoštevati javni sektor, gospodinjstva, promet, razvoj itn.
Začeli smo tudi usklajevati zahteve, ki jih postavlja Nacionalni
akcijski načrt za obnovljivo energijo 2010–2020 glede 20-odstotnega deleža obnovljivih virov energije na področju hlajenja
v sistemu distribucije, kot ste omenili.
Kateri ukrepi se vam zdijo za Občino Piran posebej pomembni?
Kot izredno pomembne ocenjujemo ukrepe, ki zagotavljajo trajnostni razvoj ter zanesljivo, varno, racionalno in konkurenčno

Mateja Kegel, foto: arhiv Občine Piran

Pri načrtovanju in izvedbi LEK-a (Lokalnega
energetskega koncepta, op. avt.) je treba poleg
energetskega in ekonomskega vidika upoštevati
tudi prostorske, okoljske, socialne in razvojne
vidike občine, pravi župan Občine Piran dr.
Peter Bossman in dodaja, da je zato zelo
pomembno sodelovanje med različnimi
deležniki. Odločitev o ciljno vodenih aktivnostih
se po enem letu potrjuje kot pravilna, saj so
izboljšali informiranje ljudi in koordinacijo
energetskih vprašanj, hitreje načrtujejo ter
uvajajo nove energetske rešitve, poleg tega pa
tudi ustrezneje gospodarijo z energetskim
infrastrukturnim premoženjem občine.

energetsko oskrbo občine.
S prihranki energije želimo dolgoročno zagotoviti nova investicijska sredstva za izkoriščanje obnovljivih virov energije in njihovo učinkovito rabo ter omogočiti razvoj in implementacijo
novih tehnoloških rešitev na tem področju, s čimer bomo odprli
domačemu gospodarstvu nove poslovne priložnosti.
Kako pa je z ogljičnim odtisom Občine Piran? Njegovega
izračuna ste se lotili v več delih, katerih?
Občina Piran je lani med prvimi začela postopke za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov z izdelavo ogljičnega odtisa
občine (carbon footprint, op. avt.). S tem projektom uresničujemo
Konvencijo županov, katere namen je izboljšati energijsko učinkovitost ter s proizvodnjo in z rabo čistejše energije doseči in preseči cilje podnebno energetske politike Evropske unije pri zmanjševanju izpustov CO2. Ogljični odtis Občine Piran je nadgradnja
Energetika.NET



Lokalnega energetskega koncepta, saj vse aktivnosti ocenjuje tudi
z vidika emisij CO2 oziroma njihovega zmanjševanja. Ogljični
odtis Občine Piran nam je merilo, kako smo uspešni na področju
obnovljivih virov energije in njihove učinkovite rabe. V občinski
upravi smo letos začeli izvajati mehke oziroma manjše investicijske ukrepe. Eden izmed njih je optimizirano delovanje porab-

gije, možnih virih financiranja, in to od nepovratnih sredstev do

nikov električne energije v občinski hiši s prilagojenim kontrol-

kreditov državnih skladov, o tem, kako pravilno in učinkovito

nikom za optimizacijo napetosti. Ocenjujemo, da bomo s tem

graditi ali obnoviti hišo in stanovanje ali namestiti novo napra-

znižali porabo električne energije do 15 odstotkov.

vo. Svetovalna pisarna je v prostorih Centra za pospeševanje
podjetništva Piran v Luciji, občani pa se lahko oglasijo v njej ob

Kaj pa financiranje energetskih projektov v občini?

sredah od 17. do 20. ure, a se morajo napovedati.

Za te ukrepe zagotavljamo potrebna finančna sredstva v občinskem proračunu, v največji možni meri pa se trudimo izkoris-

Občina Piran se je lani odločila za sodelovanje v projektu

titi tudi druge vire financiranja in oblike sodelovanja. Menimo,

Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija

da so zastavljeni cilji dolgoročno uresničljivi in da bomo s pri-

z imenom Save the energy. Kako je z njim?

hranki energije v proračunu Občine Piran lahko zagotovili nova

Projekt Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija–

investicijska sredstva za obnovljive vire energije in njeno učin-

Italija z imenom Save the energy opredeljuje kot glavno ak-

kovito rabo.

tivnost tako energetsko sanacijo telovadnice, da bi bila ta energetsko samooskrbna. Projekt je zdaj v fazi ocenjevanja.

Kakšni pa so vaši konkretni načrti na tem področju za leto 20?
Izpostavim lahko zamenjavo kotlov na ekstra lahko kurilno olje

Občina Piran se očitno zaveda pomena izobraževanja na

s kotli na lesno biomaso v osnovni šoli, vrtcu ter telovadnici

področju, o katerem govoriva danes. Enega od ukrepov,

Sečovlje in v podružnični Osnovni šoli Vincenzo Diego de Cas-

svetovalno pisarno, sva že omenila, pripravljate pa še nekatere

tro, s čimer bomo nadomestili fosilna goriva z obnovljivim

druge aktivnosti, vezane tudi na zaposlene v občinski upravi …

virom energije in zmanjšali emisije CO2 za več kot sto ton, razi-

Da bi spodbujali zanimanje, pozitiven odnos in hitrejši prehod,

skave o izkoriščanju morja kot obnovljivega vira energije za

smo izdelali dokument, ki smo ga imenovali Načrt za oza-

ogrevanje in hlajenje na širšem območju Občine Piran, iskanje

veščanje o obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije

celostnih rešitev za postavitev sistemov na obnovljive vire en-

2010–2012. Letos bomo pripravili spletno stran, na kateri bodo

ergije za nekatera območja in postavitev sončnih elektrarn na

napotki o obnovljivih virih energije in njeni učinkoviti rabi, in-

strehah javnih objektov.

formacije o možnih virih financiranja za gospodinjstva in

Na področju učinkovite rabe energije načrtujemo nadaljevanje

pravne osebe, o aktualnih projektih v občini Piran in možnos-

aktivnosti v šolah in vrtcih, s katerimi smo začeli že lani. Gre za

tih vključevanja vanje, o dogodkih na temo obnovljivi viri en-

ciljno spremljanje rabe energije, razširjene energetske preglede,

ergije in učinkovita raba energije – konference, delavnice, ek-

izvedbo izobraževalnih delavnic za upravljavce stavb in manjše

skurzije itd., izračun odtisa CO2, o inovacijah na tem področju,

investicijske posege. Večja investicija bo sanacija javne razsvet-

primerih dobrih praks, na tej spletni strani se bo mogoče pri-

ljave, ki jo bomo letos začeli, če bomo na javnem razpisu dobili

javiti za svetovanje pri energetskem upravljavcu, objavljeni bodo

sredstva; ocenjujemo, da bomo s tem ukrepom prihranili do 18

članki zainteresiranih posameznikov, možnosti izobraževanja

odstotkov električne energije.

na področju obnovljivih virov energije in njene učinkovite rabe,
vprašanja in odgovori, forum in druge vsebine.

Katere energente velja v občini Piran izpostaviti kot najmočnejše

Lani smo za zaposlene v občinski upravi izvedli sedem tem-

oziroma najbolj uporabljene in katere kaže še razvijati?

atsko različnih predstavitev, letos pa imamo poleg mehkih ukre-

Prevladujoč vir ogrevanja je ekstra lahko kurilno olje, s katerim

pov na področju učinkovite rabe energije predvidene tudi redne

v občini ogrevamo 46 odstotkov stanovanj, les kot obnovljiv vir

delovne sestanke z uradniki v občini Piran. V občini prav zdaj

energije pa je zastopan le s 15 odstotki. Velik potencial vidimo

teče tudi izobraževanje upravljavcev javnih stavb o učinkoviti

tudi v sončni energiji in energiji morja.

rabi energije in rabi obnovljivih virov ter o možnih virih financiranja za občane. Za letošnje leto pa so predvideni tudi na-

Občina Piran ima odprto tudi energetsko-svetovalno pisarno

cionalna delavnica z naslovom Usposabljanje za energetsko

za občane. Kako deluje?

učinkovito gradnjo ter prenovo stavb za arhitekte in gradbene

Namen energetsko-svetovalne pisarne je dati občanom infor-

inženirje, seminar Energetska učinkovitost v hotelih in še vrsta

macije o učinkoviti rabi energije in rabi obnovljivih virov ener-

drugih aktivnosti na občinski ravni.
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Lokalna energetska okolja

Lokalne energetske agencije v
primežu zadolženih občin,
nerazumevanja države in
pomanjkljive zakonodaje
Martin Kerin, foto: Alenka Žumbar

Pred petimi leti je bilo v Sloveniji ob podpori
programa Inteligentna energija Evrope (IEE),
lokalnih skupnosti in Ministrstva za okolje in
prostor ustanovljenih šest lokalnih energetskih
agencij (LEA), ki pa se danes bolj ali manj srečujejo
s pomanjkanjem finančnih virov za njihovo
delovanje, nerazumevanjem države in lokalnih
skupnosti ter s pomanjkljivo zakonodajo. Veliko
občin se izgovarja na lastno zadolženost, kar ovira
izvajanje projektov lokalnih energetskih agencij,
rešitve pa iščejo v pričakovanju nepovratnih
sredstev, ki so prav tako nedorečena in vse bolj
omejena.

tem področju niso samostojne. Država ima v rokah vse možnosti motiviranja in nagrajevanja primernega ravnanja, tudi v
sektorju gospodarstva. V EnergaP pojasnjujejo, da velik potencial predstavlja javno-zasebno partnerstvo na področju energetskih storitev, ki je v razvitih državah Evropske unije pomenil
tudi reševanje ekonomske krize, kar naj bi bil izziv tudi za
Slovenijo. Maribor s pomočjo strokovnjakov iz Avstrije, Nemčije
in Evropske komisije tako že pripravlja dokumente, ki bodo
omogočili zagon investicij v regiji.
V Šaleški dolini je bila v preteklosti energija samoumevna in
cenena dobrina, zato se z energetsko učinkovitostjo niso kaj
dosti ukvarjali. V energetski agenciji KSSENA za Savinjsko,
Šaleško in Koroško regijo dodajajo, da so se te razmere v zadnjih letih korenito spremenile. V Mestni občini Velenje pa so se

Glede na raziskavo, ki jo je opravila Energetika.NET, imajo vse

zelo povečala sredstva, ki jih namenjajo za OVE in URE.

LEA predvsem skupne finančne težave. V LEA Pomurje tako

Seveda pa je gospodarska kriza zelo zaznamovala tudi Šaleško

navajajo, da so poglavitne težave, s katerimi se srečujejo oz. se

dolino, zato se toliko bolj zavedajo, da bo potrebno poiskati nove

srečujejo investitorji v projekte obnovljivih virov energije (OVE)

vire finančnih sredstev in privabiti k projektom tudi zasebna

in učinkovite rabe energije (URE), razpoložljivost finančnih

podjetja. V regiji glavni problem pri motiviranju lokalnih skup-

sredstev in programska naravnanost potencialnih nepovratnih

nosti vidijo v tem, da je zelo težko prepričati nosilce odločitev

sredstev kot aparata za spodbujanje investicij. Predvsem v jav-

za investiranje v energetski monitoring oz. v energetsko knji-

nem sektorju pa se pojavlja tudi problem deleža lastnih sredstev,

govodstvo in energetske preglede, ki so osnova za gospodar-

saj so načrtovane investicije velikokrat preobsežne glede na spo-

jenje z energijo in pripravo akcijskih načrtov za ukrepe URE in

sobnosti občinskih proračunov.

OVE.

V LEA Pomurje so zato že izrazili upanje, da se bo določen del

Z veliko zadolženostjo občin se srečujejo tudi na Gorenjskem,

projektov OVE in URE uspel realizirati preko pogodbenega

kjer svoje delo opravlja Lokalna energetska agencija Gorenjske

financiranja projektov v javnih objektih. Na drugi strani pa ima-

(LEAG). Poudarjajo, da resnih ukrepov ni možno izvajati ob po-

jo gospodinjstva na razpolago širok spekter nepovratnih sred-

manjkanju sredstev, pereče pa je predvsem zmanjševanje nu-

stev in tudi ugodnih kreditov, s pomočjo katerih lahko hitreje in

jnih investicij iz občinskih proračunov. Kot menijo v agenciji, je

uspešneje pristopajo k realizaciji investicij.

prav zato pomembno izkoristiti vse možne ukrepe in zagotoviti

Pri projektih OVE in URE so vsekakor pomembne tudi garan-

tudi dodatne zunanje vire sredstev za obnovo objektov v lasti

cije s strani države glede (ne)spreminjanja obstoječih okvirjev

občin ter s tem izboljšati stanje na področjih URE in OVE v

odkupa oz. subvencioniranja proizvodnje energije iz OVE ter

regiji.

odprave najrazličnejših ovir pri pridobivanju dovoljenj za reali-

Podobna situacija je v jugovzhodni Sloveniji, kjer se z OVE in

zacijo projektov.

URE ukvarja Lokalna energetska agencija za Dolenjsko, Posavje

V energetski agenciji za Podravje EnergaP kot problem prav tako

in Belo krajino (LEAD) s sedežem v Krškem. V agenciji poudar-

izpostavljajo financiranje, saj, kot poudarjajo, država s svojimi

jajo, da vsi upajo na nepovratna sredstva za energetske projekte,

dokumenti predstavlja predvsem oviro, lokalne skupnosti pa na

a teh bo vedno manj. Na trgu gospodarske družbe ponujajo
Energetika.NET



Lokalna energetska okolja

svoje rešitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov, seveda ob

tivnostmi, ki so jih izvedli oz. so še v teku, med drugim iz-

svojem pričakovanem donosu. Priče so različnim pravnim tol-

postavljajo 18 strateških dokumentov za občine, energetsko za-

mačenjem, ali gre pri tem za zadolževanje občin ali ne, in raz-

snovo Krajinskega parka Goričko, energetsko bilanco Pomurja,

nim, za agencijo »inovativnim« rešitvam, za katere avtorji trdijo,

Energetsko vizijo regije za obdobje od 2007 do leta 2013 ter

da niso sporne.

študijo energetske učinkovitosti stavb v Pomurju.

V LEAD zato menijo, da je skrajni čas, da Ministrstvo za finance

Poseben poudarek dajejo tudi projektom izobraževalne in pro-

naredi red in določi nedvoumna pravila. Standardi izgradnje

mocijske narave, kamor med drugim sodijo projekti Cesta ob-

vrtcev so npr. tako visoki, da so bistveno podražili investicije v

novljivih virov energije (COVE), Zelena energija Pomurja,

obnove. Poseben primer pa so večstanovanjske stavbe, kjer je

področje bioplina kot izziva za trajnostno kmetijstvo in ener-

zaradi razpršene lastniške strukture način sprejemanja od-

getiko, pregled rabe geotermalne energije, ocena podzemnih

ločitev za morebitne energetske sanacije zelo otežen. V Krškem

teles termalne vode ter priprava skupnega načrta upravljanja

tudi menijo, da je proizvodnja toplotne energije iz lesne bio-

vodonosnikov v mursko-zalskem bazenu. Projekt SCORE je na-

mase in sončne energije premalo spodbujena glede na sub-

menjen trajnostni gradnji v podeželskih in občutljivih območjih

vencije za proizvodnjo električne energije. Cena proizvedene

s ciljem energetske učinkovitosti, projekt ENERGO OPTIMUM

kilovatne ure toplotne energije iz sonca je namreč bistveno nižja

pa predstavlja skupno orodje za čezmejno energetsko učinkovi-

od cene proizvedene električne energije.

to regijo. V agenciji ob različnih projektih izpostavljajo tudi pri-

Goriška lokalna energetska agencija (GOLEA) pri podobnih

pravo kurikulumov na področju OVE in URE.

težavah ni nikakršna izjema. Na področju javnega sektorja be-

Kot najzanimivejši projekt opredeljujejo ENERGO OPTIMUM,

ležijo pomanjkanje razpisov za nepovratna sredstva, ki so name-

ki je sofinanciran v okviru Operativnega programa Slovenija-

njena energetski sanaciji objektov v javni lasti lokalnih skup-

Madžarska 2007 – 2013. Kot poudarjajo v agenciji, gre za pre-

nosti ter sredstev za uvajanje ukrepov OVE in URE. Nerazu-

cej kompleksen projekt, kjer je LEA Pomurje vodilni partner in

mevanje lokalnih skupnosti in pomanjkanje finančnih sredstev

kjer sodelujejo štiri organizacije, ki so si vsebinsko in terito-

pa izpostavljajo tudi v Lokalni energetski agenturi Spodnje Po-

rialno razdelile naloge ter obveznosti. Vzpostavljeno čezmejno

dravje s sedežem v Ptuju. V LEA Ptuj so ob tem še bolj kritični

partnerstvo, ki so ga uspeli oblikovati, je tako usmerjeno v do-

do sprenevedanja na trgu, kjer naj bi različni ponudniki ponu-

seganje učinkov na področju energetske učinkovitosti regije.

jali nekvalitetne storitve in produkte občinam, na ravni države

Med njihove izpostavljene projekte sodi tudi CEEA (crossborder

pa naj bi deloval zelo organiziran in močan lobi neobnovljivih

energy efficient area) kot priprava koncepta čezmejne energet-

energetskih virov. Med drugim izpostavljajo tudi ignoriranje

sko učinkovite regije, ki bo slonela na pilotnih pristopih reše-

države pri podelitvi kohezijskih sredstev.

vanja nastale situacije.

Kljub vsem navedenim težavam pa so LEA v lokalnih skupnos-

V Pomurju navajajo, da regija razpolaga z zelo široko paleto

tih doslej opravile kar precej projektov na področju OVE in URE.

OVE, vendar je na žalost pri nekaterih virih zelo nizek delež

LEA Pomurje želi postati nosilec trajnostnega
razvoja regije

»Dejstvo pa je, da razpoložljivost OVE in razvojni potencial v
sektorju OVE v Pomurju nista enaka pojma,« še poudarjajo v

LEA Pomurje želi postati ključna programska, implementacij-

pomurski energetski agenciji. Kot enega izmed največjih in

ska, pogajalska in reprezentativna institucija na področju uvel-

razvojno trenutno najbolj perspektivnih energetskih potencialov

javljanja OVE in URE ter trajnostnega razvoja regije. Med ak-

pa izpostavljajo sončno energijo.

izkoriščanja, če ga primerjamo z razpoložljivimi možnostmi.
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Pomurje ob tem razpolaga tudi z zelo velikim potencialom

razpis za oddajo streh na javnih objektih za namestitev sončnih

geotermalne energije. Trenutno je za Pomurje in tudi za nacio-

elektrarn ter dokumentacijo za izrabo bioplina in energije

nalno energetiko zelo aktualna in zanimiva informacija, da naj

odpadnih voda za ogrevanje.

bi v Pomurju dobili prvo geotermalno elektrarno. V agenciji

Kot najpomembnejši projekt izpostavljajo uvajanje gospodarjenja

ocenjujejo, da je biomasa je v Pomurju izkoriščana skoraj do

z energijo kot gospodarske priložnosti za regijo, hkrati pa priprav-

skrajne meje razpoložljivosti. Konkretne načrte zato usmerjajo

ljajo strokovne podlage za implementacijo aktivnosti in prido-

predvsem v učinkovitejše izkoriščanje lesne biomase.

bitev finančnih sredstev v višini več milijonov evrov s strani EU.

V Podravju največ pozornosti za URE

KSSENA usmerjena predvsem v javni sektor

V EnergaP je URE osnova delovanja glede uvajanja gospodar-

V energetski agenciji KSSENA so prav tako že izvedli več pro-

jenja z energijo v regiji. Za izvajanje aktivnosti so pridobili

jektov na področju OVE in URE, kamor med drugim sodi po-

evropska finančna sredstva za namestitev merilnih naprav za

stavitev sončnih elektrarn na več različnih javnih zgradb in

rabo energije in za uvedbo energetskega knjigovodstva ter ener-

posodobitev energetskega knjigovodstva na več kot 35 javnih

getskega načrtovanja. Z evropskimi mesti Dublin, Gradec, Teruel,

zgradbah v občinah Velenje, Celje in Slovenj Gradec. Med pri-

Derry in Malcky želijo tako postati primer dobrih praks v EU in

hodnjimi projekti izpostavljajo projekt izvedbe energijsko sa-

pokazati, kako je možno v javnem sektorju prihraniti najmanj

mozadostnih uličnih svetilk, ki temelji na kombiniranem prin-

tri odstotke letno, kot to predvideva Akcijski načrt za URE.

cipu izkoriščanja obnovljivih virov energije. Za delovanje ulič-

Poudarjajo, da so svojo vlogo upravičili, saj so lani postali pri-

nih svetil bodo izkoriščali vetrno in sončno energijo.

mer dobre prakse v EU na področju lokalnih aktivnosti, ki jih

Med načrtovane projekte sodi tudi projekt EnergCity, njegov

imenuje Evropska komisija, prav tako pa so bili energetsko na-

glavni cilj pa je razvoj in implementacija spletnega podpornega

jučinkovitejši projekt v Sloveniji v letu 2010.

sistema za sprejemanje odločitev na podlagi več kriterijev, ime-

Letos pričenjajo z izvajanjem evropskega projekta, kjer bodo iz-

novanega tudi SDSS-orodje za načrtovanje zmanjšanja rabe

vajali aktivnosti za uspešno implementacijo energetskega kon-

energije in s tem povezanimi izpusti CO2 v posameznih regi-

cepta. Del aktivnosti namenjajo tudi energetsko učinkoviti javni

jah. Cilji MO Velenje na področju OVE in URE se ob tem nana-

razsvetljavi, pripravili so strategijo racionalizacije, uvajajo stalen

šajo predvsem na obnovo in posodobitev javnih zgradb. Za do-

nadzor in pripravljajo izvedbene načrte. Kot zelo pomemben

sego zastavljenih ciljev so že izvedli energetski pregled Osnovne

projekt izpostavljajo tudi sanacijo javne razsvetljave v kulturno

šole Livada in Podružnične šole Škale, ugotovili pa so veliko

zaščitenih območjih, kjer skupaj z Zavodom za varstvo kulturne

energetsko potratnost šolskega objekta.

dediščine iščejo rešitve, ki bodo okoljsko, energetsko in kul-

V agenciji so prepričani, da bo javni sektor v prihodnje še bolj

turnovarstveno najprimernejše.

pod drobnogledom glede stroškov in rabe energije, zato se želijo

Izvajajo tudi projekte za industrijo, kjer podjetja seznanjajo z

usmeriti predvsem na lokalne skupnosti in jim kot energetski

načeli dobrega energetskega gospodarjenja in trajnostnega

menedžer voditi in koordinirati področje URE in OVE ter tako

razvoja, ki naj bi podjetjem omogočalo dolgoročno konkurenč-

zmanjšati stroške in posledično emisije CO2.

nost in zadovoljevanje potreb vedno bolj zahtevnih, okoljsko

Dejstvo je, da energetske agencije, ki so se usmerile v tržne de-

ozaveščenih potrošnikov, predvsem za tista podjetja, ki delujejo

javnosti, praviloma niso bile preveč uspešne, zato se želijo us-

na zahtevnih tržiščih EU, Amerike in Japonske. V agenciji iz-

meriti predvsem na javni sektor in vzpostaviti odnose predvsem

postavljajo tudi uvajanje OVE v javni sektor, pripravljajo javni

z lokalnimi skupnostnimi. Menijo, da je tu še ogromno potenEnergetika.NET



Učinkovita raba in obnovljivi viri energije lokalno
ciala in priložnosti za implementacijo ukrepov URE in OVE.

Po mnenju agencije pa bi bil lahko njihov projekt ELENA, ki bi

Velik energetski potencial tudi v tej regiji vidijo v večjem izko-

ga financirala Evropska investicijska banka, lepa priložnost za

riščanju lesne biomase, kot drugi obnovljivi vir energije, ki ima

izboljšanje energetske učinkovitosti javnih stavb po občinah

tudi zelo veliko možnosti za razvoj v regiji, pa navajajo bioplin,

in doseganje prihrankov. S spremenjenim načinom finan-

saj je precej močno razvito kmetijstvo tako na področju živi-

ciranja energetskih sanacij stavb v občinski lasti naj bi bili

noreje kot tudi poljedelstva.

zagotovljeni pomembni prihranki energije. »Praksa, ki je obi-

Na področju Savinjske, Šaleške in Koroške pa je v zadnjem letu

čajna v Avstriji in Nemčiji, je pri nas zaradi trenutne slovenske

v velikem porastu tudi izkoriščanje sončne energije, predvsem

zakonodaje še onemogočena, saj se takšno financiranje tovrst-

na osnovi ugodne finančne podporne sheme in zagotovljenim

nih investicij šteje kot dodatno zadolževanje občin,« še opozar-

odkupom proizvedene električne energije.

jajo v agenciji.

LEAG za pravočasno pripravo lokalnih
energetskih konceptov

LEAD še brez večjih uspehov na področju
uvajanja OVE

Lokalna energetska agencija Gorenjske si prizadeva, da bi vse

Energetska agencija LEAD največ sodeluje z občino Krško, ki je

občine na Gorenjskem pravočasno pripravile lokalne energetske

njihova ustanoviteljica, tako da se pri obnovi javnih objektov

koncepte, saj jih je potrebno izdelati do konca tega leta. V agen-

zdaj že idejni projekti dosledno presojajo in zasnujejo tudi z

ciji poudarjajo, da so ti občinski dokumenti strateški, zato je

vidika možnosti izrabe OVE in URE. Obnove javnih objektov

pomembno, da so izdelani korektno, tako da akcijski načrt

so skoraj praviloma pomenile izvajanje ukrepov manjše rabe

resnično odraža možnosti za uveljavljanje URE in OVE v po-

energije, na področju rabe obnovljivih virov energije pa do sedaj

samezni občini za vsaj 10 let vnaprej. »Z izvajanjem energetskih

praktično ni bilo projekta z rezultati.

konceptov v naslednjih letih pa se bo pospeševal trajnostni razvoj

V agenciji so naredili nekaj energetskih pregledov javnih ob-

občin in s tem tudi gorenjske regije,« so prepričani v LEAG.

jektov; zadnji realiziran projekt pa je bil Lokalni energetski kon-

LEAG si prizadeva tudi za uvedbo enotnega energetskega kn-

cept občine Šmarješke Toplice. Sodelujejo tudi v projektu IPA

jigovodstva za javne objekte v gorenjskih občinah, še posebej

čezmejnega sodelovanja na področju varčevanja pri javni raz-

za tiste, ki imajo več od 500 kvadratnih metrov površine. S pri-

svetljavi, ki bo trajal dve leti.

merjavami med istovrstnimi objekti na ravni občin in z ener-

Glede strukture energetske oskrbe lahko govorimo o občinah,

getskimi pregledi namerava agencija ugotoviti potencialne ob-

kjer bo pomemben delež predstavljal zemeljski plin, in tistih,

jekte v lasti občin, kjer so možni največji energetski prihranki.

kjer zemeljskega plina ni. Pri slednjih je nekako logična pot v

Agencija je tudi že pregledala večino stavb v občinski lasti za

smeri večje izrabe lesne biomase. V LEAD ob tem menijo, da

14 občin na Gorenjskem. S sistematičnim pregledom so ugo-

bo težko doseči 25-odstotni delež obnovljivih virov v porabi en-

tavljali potenciale za postavitev sončnih elektrarn na strehah

ergije in zmanjšati porabo energije za 20 odstotkov. »V večini

javnih objektov, ki jih občine lahko oddajo v najem. Večina občin

občin javni objekti ne pokrivajo niti enega odstotka svojih

namreč nima lastnih investicijskih sredstev za postavitev takih

energetskih potreb iz obnovljivih virov,« poudarjajo v Krškem.

elektrarn. Občine tako pridobijo nekaj sredstev, hkrati pa se

Kot najbolj dosegljiva energetska potenciala v agenciji navajajo

povečuje delež OVE v regiji.

sončno energijo in lesno biomaso.
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Opazni premiki so pri postavitvah sistemov daljinskega ogre-

nato vpeljali tudi v drugih pristaniščih, da bi povečali energet-

vanja na lesno biomaso, kjer se bodo že postavljenim v Kočevju

sko učinkovitost ter zmanjšali negativne učinke podnebnih

in Črnomlju pridružili še v Ribnici, Metliki in Semiču. Proučili

sprememb.

so tudi potenciale vseh javnih objektov za postavitev sončnih

Največji potencial na področju OVE predstavlja biomasa. Na ob-

elektrarn v občini Krško. Izveden je bil javni razpis za oddajo

močju južne Primorske je potencial biomase v oljčnih ostankih

služnosti strešnih površin, tako da bodo letos postavljene prve

in ostankih iz vinogradništva, v višjih legah regije pa je v os-

sončne elektrarne na javnih objektih. »V občini Krško je za fo-

predju lesna biomasa. Drug pomemben vir pa je sončna ener-

tovoltaiko sicer optimalnih samo okoli 15 odstotkov strešnih

gija. Na Primorskem sonce sije povprečno 2.000 do 2.350 ur na

površin javnih objektov in podobno je tudi drugod v regiji,« še

leto, na nacionalnem nivoju pa je tu največ jasnih in najmanj

ocenjujejo v LEAD.

oblačnih dni. Možnosti vidijo tudi v izrabi geotermalne energije,
predvsem na območju Brd.

GOLEA izpostavlja mednarodne projekte
GOLEA za večino primorskih občin izdeluje oz. je že izdelala
lokalne energetske koncepte in popise javne razsvetljave. Z ve-

Spodnje Podravje bo najbolj energetsko
trajnostna regija

čino občin imajo sklenjene pogodbe o energetskem menedž-

LEA Ptuj je od ustanovitve izdelala 16 lokalnih energetskih kon-

mentu. Letos so začeli tudi z uvajanjem energetskega knjigo-

ceptov občin Spodnjega Podravja, 28 energetskih pregledov

vodstva v občinah, s katerimi sodelujejo.

javnih stavb, in sicer šol, vrtcev, občinskih stavb, bolnišnice in

Od leta 2010 se izvaja eden večjih projektov v OVE in URE v tem

zdravstvenih domov, od tega kot pomembnejše izpostavljajo en-

delu Slovenije. Gre za projekt Švicarskega sklada Obnovljivi viri

ergetske preglede Splošne bolnice Ptuj, Šolskega centra Ptuj in

energije v Primorskih občinah. V njem sodeluje devet primor-

Gimnazije Ptuj, ki so pridobili oz. pridobivajo kohezijska sred-

skih občin (Nova Gorica, Koper, Cerkno, Piran, Tolmin, Pivka,

stva za energetsko rekonstrukcijo.

Ilirska Bistrica, Šempeter in Vrtojba) in Triglavski narodni park.

Med njihove projekte sodijo tudi energetski pregled sistema

Gre za prvi projekt Švicarskega sklada v tem delu Evrope.

javne razsvetljave Mestne občine Ptuj, štirje načrti sistemov jav-

Projekt je sestavljen iz treh sklopov, in sicer izgradnja foto-

ne razsvetljave po uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega one-

voltaične protihrupne zaščite na avtocestnem odseku mejni pre-

snaževanja, štiri študije izvedljivosti daljinskega ogrevanja na

hod Vrtojba – Bazara, drugi sklop zajema zamenjavo oz. pre-

lesno biomaso in odpadno toploto iz bioplinarne, promocijske

novo 20 kotlovnic, kjer se zastareli kotli na ELKO zamenjujejo

ter izobraževalne dejavnosti za zaposlene in upravnike javnih

s kotli na lesno biomaso, tretji sklop pa je namenjen ozaveš-

stavb s področja trajnostnega energetskega razvoja. V njihovo

čanju javnosti glede OVE in URE v občinah, ki sodelujejo v pro-

dejavnost sodi tudi energetsko upravljanje občin.

jektu.

Kot najzanimivejši projekt izpostavljajo tistega v Splošni bol-

GOLEA je tudi partner v evropskem projektu CLIMEPORT, ki

nišnici Ptuj, ki je pridobila 2,3 milijona evrov nepovratnih sred-

se izvaja v okviru programa Mediteran. Vanj je vključenih šest

stev za energetsko rekonstrukcijo, s katero bo znižala porabo

sredozemskih pristanišč, in sicer Marsseiless, Livorno, Alge-

energije za 50 odstotkov. Po optimističnih napovedih agencije

ciras, Koper, Valencia in Pireus. Po končanem projektu se bodo

pa bo regija Spodnje Podravje v naslednjih desetih letih postala

med vsemi pristanišči izbirali primeri dobrih praks, ki se bodo

najbolj energetsko trajnostna regija v Sloveniji.

Energetika.NET
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Mestna občina Ljubljana

Kako “zelena” je Ljubljana?

Foto: Miha Fras

Valerija Hozjan Kovač

Mestna občina Ljubljana (MOL) igra pomembno
vlogo pri doseganju nacionalnih energetskopodnebnih ciljev na področju izpustov, obnovljivih
virov in učinkovite rabe energije, saj je največje
slovensko območje urbane poselitve z največjim
skupnim deležem porabe energije.

V okviru projekta Trajnostna mestna infrastruktura – Ljubljana
– Pogled do leta 2030, ki ga za Siemens Ljubljana izvaja Center za energetsko učinkovitost Instituta »Jožef Stefan« (CEU
IJS), se je izkazalo, da lahko Ljubljana največ prihrankov do leta
2050 zagotovi skozi prenovo stavb. Po besedah mag. Borisa
Sučića s CEU IJS bi v MOL s sistematičnim pristopom in uveljavljanjem ekonomičnega upravljanja z energijo kot obvezne

Primerjava rabe energije v Ljubljani z rabo energije v Sloveniji

prakse v vseh objektih, ki so v lasti MOL, po podatkih iz leta

kaže, da je bilo v glavnem mestu leta 2008 porabljenih 13 od-

2008 na letni ravni zmanjšali rabo energije za 106.393 MWh

stotkov končne energije v Sloveniji ter 6 odstotkov energije v

oziroma stroške za energijo za okrog 708.000 evrov. Skupni

transformacijah, kjer je upoštevana raba energije za proizvod-

letni strošek (brez davkov) za energijo v vseh objektih, ki so v la-

njo električne energije in toplote. Emisije toplogrednih plinov

sti MOL, je leta 2008 znašal okrog 5,9 milijonov evrov oziroma

so v Ljubljani leta 2008 znašale 2.107 kt CO2 ekv; ogljikov diok-

okrog 1,9 odstotka proračuna MOL. Pri tem predstavlja raba

sid je predstavljal 98 odstotkov emisij.

energije v stavbah v lasti MOL znotraj javnega sektorja 14
odstotkov.

Kaj kaže praksa?
Javni stanovanjski sklad MOL je do zdaj izvajal energijske
ukrepe le na dveh stavbah, in sicer na Steletovi 8 ter Kvedrovi
17, ki sta v celoti v lasti MOL-a. »V drugih stavbah, ki so v mešani lasti (fizične osebe, občina oz. JSS MOL), ni pripravljenosti
ali pa možnosti za bolj obsežne posege,« nam je razložila Jožka
Hegler, direktorica JSS MOL.
Graf 1: Primerjava rabe energije v Ljubljani z rabo energije v Sloveniji
leta 2008; Vir: IJS-CEU, podatki SURS, IE-Energis.
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Za potrebe izdelave Lokalnega energetskega koncepta (LEK), ki
naj bi ga obravnavali junija, so v letu 2009 prav tako izdelali

analizo stanja na področju rabe energije v javnih stavbah MOL
(skupaj v 326 objektih). Analiza stanja rabe energije je pokazala,
da se za proizvodnjo toplote porabi goriva in električne energije
v skupni količini 84 GWh/a, kar predstavlja 83 odstotkov skupne porabe energije v teh stavbah; preostala letna raba električne energije pa je ocenjena na 22 Gwh/a. Na Oddelku za
varstvo okolja MU MOL so nam pojasnili, da specifična letna
raba energije analiziranih stavb znaša 198 kWh/m2a (za ogre-

Graf 3: : Učinek ukrepov na zmanjšanje rabe energije v stavbah v lasti
MOL (leto 2020); IJS-CEU

vanje 157 kWh/m2a, poraba električne energije pa 41 kW/m2a).

Razvit sistem daljinskega ogrevanja in plinifikacije

Obenem so s termovizijsko kamero pregledali 22 energetsko

Ljubljana ima tudi dobro razvit sistem daljinskega ogrevanja in

najbolj potratnih objektov, tj. osnovnih šol in vrtcev. »V akci-

plinifikacije. Da bi še bolje izkoristili sistem daljinskega ogre-

jskem načrtu, ki je del Lokalnega energetskega koncepta, bodo

vanja, so v Energetiki Ljubljana že pred časom predstavili daljin-

opredeljeni tudi ukrepi s področja energetske prenove stavb v

sko hlajenje oz. uporabo toplote za hlajenje stavb na temelju

lasti MOL,« zagotavljajo na omenjenem oddelku.

absorpcije. Nekaj pilotnih projektov uporabe toplote za hlajenje
stavb, predvsem v stavbah Energetike Ljubljana in Termoelektrarne toplarne Ljubljana, je že postavljenih, v letu 2010 pa je bil
realiziran prvi večji tržni projekt daljinskega hlajenja na kompleksu Športni park Stožice. Ta način uporabe toplote je zapisan
med prioritete tudi v Lokalnem energetskem konceptu.

Omejitve glede rabe obnovljivih virov energije
Loosejeva pojasnjuje, da ima Ljubljana zaradi kotlinske lege in
slabe prevetrenosti omejitve glede rabe obnovljivih virov energije. Izkoriščanje lesne biomase je predvsem zaradi onesnažeGraf 2: Primerjava deležev OVE v rabi končne energije ter sektorskih
deležev OVE za Ljubljano in Slovenijo za leto 2008; Vir: IJS-CEU,
podatki SURS, IE-Energis.

vanja zraka s trdnimi delci zelo omejeno; ta obnovljivi vir lahko
gospodinjstva izkoristijo za ogrevanja s skupnimi sistemi. Omejene so tudi možnosti koriščenja geotermalne energije, saj leži

Ostale aktivnosti v smeri trajnostne energetike

večji del Ljubljane na vodovarstvenih območjih. Zaradi nizkih

Kljub še nesprejetemu Lokalnem energetskem konceptu pa

povprečnih letnih hitrosti je vetrno energijo mogoče izkoristiti

MOL že izvaja projekte, ki so naravnani v smeri trajnostne

le z mikro vetrnicami. Največji potencial pa pri izkoriščanju

energetike. Alenka Loose, načelnica Oddelka za varstvo okolja

vodne energije predstavljata Sava in delno Ljubljanica. V Ljub-

MOL, poudarja, da je energetika že zdaj eno od področij, ki mu

ljani je smiselno izkoriščati predvsem sončno energijo; nekaj

mesto namenja veliko pozornosti. V Programu varstva okolja

sončnih elektrarn je že nameščenih.

za MOL za obdobje 2007−2013 je med štirimi strateškimi cilji
izpostavljeno zagotavljanje energetske učinkovitosti in rabe

Ključno je odpravljanje ovir

obnovljivih virov energije. Loosejeva med njimi navaja izbolj-

»Pospešen razvoj energetske učinkovitosti in izrabe obnovljivih

šave na področju razsvetljave, kjer so trenutno v fazi posodab-

virov energije je temeljni element prehoda v nizkoogljično druž-

ljanja osvetlitve javnih objektov, tudi Plečnikovih Žal. S pomočjo

bo in v primeru MOL lahko postane zagon za dodatni razvoj

LED-tehnologije zmanjšujejo tako osvetljenost kot tudi porabo

občine,« je prepričan Sučić. »Pri tem je pomembno, da ne kopi-

električne energije. V fazi zamenjave je tudi semaforska opre-

ramo tujih programov, da razumemo implementacijsko okolje,

ma, kjer uvajajo LED-signalne dajalce. Trenutno je v Ljubljani

oblikujemo podjetniško vizijo in izvedbeni model,« še dodaja.

z njimi opremljenih 43 semaforiziranih križišč in prehodov. Z

Projekti prav tako ne bodo zaživeli brez vključitve in sodelova-

ukrepi se torej osredotočajo tudi na področje prometa, kjer

nja javnosti ter finančnih institucij. Sogovornik je še prepričan,

poteka postopno uvajanje trajnostne mobilnosti v potniškem

da bi morala biti vloga države in MOL-a na področju energetske

prometu. LPP naj bi tako v drugi polovici letošnjega leta prido-

učinkovitosti predvsem v odpravljanju ovir, ki preprečujejo hit-

bil 20 avtobusov na zemeljski plin. Medtem je JP Snaga v svoj

rejše izboljšanje energetske učinkovitosti. Po njegovih besedah

vozni park že uvedla vozila na utekočinjen naftni plin in elek-

je glede tega še veliko neizkoriščenih potencialov za sinergijsko

triko; z nekaj hibridi se vozi tudi mestna uprava. Loosejeva je

sodelovanje in povezovanje javnih podjetjih iz Javnega holdinga

med ukrepi navedla še zamenjavo azbestnih streh na vseh šolah

Ljubljana (Energetika, Snaga, Vodovod-Kanalizacija) ter Elektra

in vrtcih z dodatno toplotno izolacijo ostrešij.

Ljubljana.
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Zemeljski plin

Plinovod Južni tok – v Sloveniji
ali mimo nje?
Alenka Žumbar

Direktor družbe Geoplin
mag. Alojz Stana

Tretji energetski paket je treba upoštevati, toda …

trgu EU, prav tako upoštevati to zakonodajo. Znana je tudi

»O tretjem energetskem svežnju lahko govorimo zelo natančno,

organizacijska in lastniška struktura Gazproma, tako da lahko

Foto: Anže Petkovšek

Ob marčevskem obisku delegacije vlade Ruske
federacije v Sloveniji s premierjem Vladimirjem
Vladimirovičem Putinom na čelu so bili podpisani
številni meddržavni dogovori, med katerimi je
najpomembnejši zagotovo tisti, ki opredeljuje
vzpostavitev skupnega podjetja v projektu gradnje
plinovoda Južni tok. Vendar pa so se kmalu po
ruskem obisku pojavili nekateri dvomi, da bo
projekt Južni tok sploh izpeljan; v veliki meri zaradi
določb tretjega energetskega paketa, saj po teh
družba dobaviteljica plina ne bo mogla imeti v
večinski lasti tudi plinske infrastrukture. O projektu
Južni tok smo govorili s prvim možem slovenskega
Geoplina mag. Alojzom Stano in z direktorjem
sistemskega operaterja Geoplin plinovodi
Marjanom Eberlincem, ki je 22. marca letos s
prvim možem ruskega plinskega velikana Gazprom
Alexeyem Borisovichem Millerjem tudi podpisal
delničarski sporazum in akt o ustanovitvi skupnega
podjetja Južni tok Slovenija d. o. o.

Direktor družbe Geoplin
plinovodi Marjan Eberlinc

ne moremo pa še govoriti o njegovem prenosu v slovensko za-

z uveljavitvijo posameznih lastniško-organizacijskih sprememb

konodajo. Slovenski energetski zakon namreč še ni v javni

upravičeno pričakujemo, da se bo našla organizacijska oblika,

obravnavi. Šele ko bo, bomo lahko ocenjevali morebitna ne-

ki bo ustrezala zahtevam zakonodaje. Poudariti pa je treba, da

skladja in ugotavljali, ali lahko pričakujemo posamezne težave

na tem področju ledino orje projekt Severni tok, ki je v tem

oziroma zaplete pri zadostitvi zakonskim zahtevam. Menim pa,

pogledu primerljiv s sestrskim projektom Južni tok,« dodaja

da je znanih že veliko dejstev in je podpisanih že toliko med-

sogovornik. Ta tudi glasno opozarja: »Če bomo v Sloveniji

državnih sporazumov o Južnem toku, da bodo našli kompro-

ubrali pot popolne lastniške razdelitve med Geoplinom in

mise, ki bodo v skladu s predpisi Evropske unije in z njenim

Geoplinom plinovodi kot sistemskim operaterjem, bo skupina

tretjim energetskim svežnjem, ki ureja področje energetike in

Geoplin bistveno bolj ranljiva. S tem pa bo ranljivejša tudi naša

tudi razmerja med trgovskimi ter infrastrukturnimi podjetji,«

konkurenčnost in ogrožena zanesljivost oskrbe, saj ne bo več

opazko, da nekateri dvomijo, da bo projekt Južni tok sploh izpel-

možnosti za pretok sredstev iz tržnega dela v infrastrukturne

jan, komentira glavni direktor Geoplina mag. Alojz Stana.

investicije.«

»Vse države, ki so članice Evropske unije in so podpisale meddržavne sporazume o sodelovanju pri projektu Južni tok (Bol-

Južni tok – izziv za slovensko energetiko

garija, Madžarska, Avstrija in tudi Slovenija, op. a.), bodo mo-

Prvi mož Geoplina pa glede Južnega toka tudi pravi, da je ta

rale v svojih nacionalnih zakonodajah upoštevati tretji ener-

vsekakor izziv in priložnost za slovensko energetiko. »Trasa, ki

getski sveženj. Seveda pa bodo morale tudi države, ki niso

je predvidena čez Slovenijo, se lahko konča v Avstriji oziroma

članice Evropske unije, a želijo aktivno delovati na energetskem

v Italiji, saj predvidene količine za tranzit mnogokrat presegajo
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Foto: www.gazprom.com

pravi, se bodo morale morebitne dileme glede skladnosti Gazpromovega nastopa in evropske zakonodaje reševati vzporedno.
»Evropska zakonodaja,« tako Eberlinc, »je tista ključna, ki jo
moramo vsi upoštevati in bo po naši oceni prav tako vplivala na
razvoj projekta.«

Južni tok Slovenija d. o. o.
slovensko trenutno in predvideno porabo.« A dodaja, da ključni

Na vprašanje, kaj natanko se je družba Geoplin plinovodi do-

akterji, pri čemer ima v mislih predvsem ruskega plinskega

govorila z ruskim Gazpromom ob visokem obisku 22. marca,

velikana, svojih pogledov na ta projekt niso spremenili. »Bomo

pa Eberlinc odgovarja, da je sam dokument, ki sta ga podpisala

pa projektu zagotovo lahko večjo težo pripisali šele v trenutku,

z Alexeyem Borisovichem Millerjem, zelo obširen. »S slavnost-

ko bodo sprejete nekatere zavezujoče odločitve,« pridaja Stana.

nim dnem podpisa lahko štejemo za dogovorjene vse podrob-

Velja omeniti, da se sedaj določa možna trasa plinovoda. Kot

nosti glede ustanovitve, delovanja in vloge nove skupne druž-

nam je povedal direktor družbe Geoplin plinovodi, so bile

be,« pravi sogovornik. Ne želi pa razkrivati podrobnosti spo-

možne trase plinovoda in zmogljivosti analizirane že v študiji

razuma, ki »so poslovno občutljive in jih kot take skladno z

izvedljivosti, ki je bila za slovenski del zaključena konec pre-

dogovorom med obema družbama ne moremo bolj podrobno

teklega leta. »Eden od ključnih zaključkov študije izvedljivosti

komentirati«.

je, da je trasni potek plinovoda po ozemlju Republike Slovenije

Omeniti velja, da sta obe družbi enakovredni, torej 50-odstotni

mogoč, pri čemer pa so obdelani različni scenariji zmogljivosti.

lastnici podjetja Južni tok Slovenija d. o. o., vendar pa so se pred

Vezano na te scenarije so bili skladno z meddržavnim dogo-

časom še pojavljali indici, da bo manjšinski lastnik skupnega

vorom analizirani tudi najoptimalnejši trasni poteki za gradnjo

podjetja tudi neko tretje (slovensko) podjetje. Dano omembo

novih plinovodnih objektov in za uporabo obstoječega prenos-

Eberlinc komentira: »V družbi Geoplin plinovodi nismo nikoli

nega plinovodnega omrežja družbe Geoplin plinovodi,« pojas-

dvomili o tem, kdo mora biti partner in ključni sogovornik na

njuje Eberlinc. Stana ob tem pravi, da bo potrebno sprejeti tudi

takšnem projektu v Sloveniji, saj je družba Geoplin plinovodi

konkretne odločitve o investiciji (Final Investment Decision –

edini sistemski operater prenosnega omrežja v Republiki Slo-

FID, op. a.), ko bodo pripravljene vse študije.

veniji, ki opravlja dejavnost prenosa zemeljskega plina.« Oba

»V času sprejemanja odločitev, kar je načrtovano v letih 2012

partnerja na projektu, družba Geoplin plinovodi d. o. o. in

in 2013, pa bomo lahko projektu dodelili konkreten status in

Gazprom OAO, sta tako po njegovi oceni zadovoljna z uravno-

takrat bo znana njegova prihodnost. Čez dve leti bomo lahko

teženim partnerstvom, kot ga določa meddržavni dogovor, in z

torej o Južnem toku govorili drugače,« strne Stana, ki tudi nima

dosedanjim zelo uspešnim sodelovanjem, »kar je ne nazadnje

težav na glas povedati, da za vsemi plinskimi projekti (Severni

tudi najboljša popotnica uspešnemu projektu«.

tok, Južni tok, Nabucco, ITGI, TAP in Beli tok, op. a.) stojijo ne

V tem trenutku tudi še ni znano, kdo bo vodil rusko-slovensko

le veliki investicijski potenciali, ampak tudi ekonomski in poli-

podjetje. Vodstvo bo namreč imenovano šele, ko bo izdelana

tični interesi. Tudi Eberlinc se zaveda, da so predvideni ter-

skupna študija izvedljivosti in sprejeta odločitev o investiciji za

minski načrti za projekt Južni tok zelo ambiciozni in prav zato,

projekt Južni tok na slovenskem ozemlju.
Energetika.NET
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Električna energija

Trend menjave dobaviteljev
električne energije
Valerija Hozjan Kovač

Po odprtju trga z električno energijo . julija 200
so gospodinjski odjemalci lahko izbirali med petimi
distribucijskimi podjetji, ki so imela do konca leta
200 še enake cene. Na Javni agenciji RS za
energijo poudarjajo, da je v letu 200 in vse do
danes z vstopanjem novih dobaviteljev postajal trg
vse bolj dinamičen. Pogumnejši, kar se tiče
zamenjav dobaviteljev, so postali tudi odjemalci.
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dobavitelji električne energije, ki ponujajo več kot 35 različnih
»paketov« oskrbe z električno energijo. Na Javni agenciji RS za
energijo (JARSE) so mnenja, da vsako novo leto prinaša tudi
boljšo osveščenost odjemalcev o njihovih pravicah in možnostih ter večje število menjav dobaviteljev. Direktorica Irena Praček
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Graf prikazuje gibanje maloprodajne cene električne energije za tri
značilne gospodinjske odjemalce od začetka leta 2009.

ob tem poudarja, da postajajo dobavitelji vse bolj prodajalci z
jasnimi marketinškimi strategijami, s katerimi si prizadevajo

delovanja konkurence na drobnoprodajnem trgu gibanje cene

dosegati želene tržne deleže na trgu električne energije. »To

najugodnejše ponudbe.

pomeni čedalje več različnih ponudb, akcij pospeševanja pro-

Z vprašanji o trendu menjave dobaviteljev smo se obrnili tudi

daje in drugih tržnih prijemov, ki močno širijo možnost izbire,

neposredno na dobavitelje električne energije.

pa tudi razlike v ceni postajajo dovolj velike, da spodbujajo me-

V Elektro Celje zabeležili 2 odstotka zamenjav

njave dobavitelja,« še dodaja.
Po javnomnenjskih raziskavah bodo pri odločitvah o menjavi

Od odprtja trga do zdaj so v Elektro Celje zabeležili približno 2

dobavitelja imeli zelo pomemben vpliv cena ponujene električ-

odstotka zamenjav, pri čemer se je kar nekaj odjemalcev vrnilo

ne energije, pogoji dobave in tudi struktura dobavljene elek-

in se še vedno vračajo. Pravijo, da so menjave dobaviteljev

trične energije. Na agenciji še poudarjajo, da dogajanje od

najbolj občutne, ko se na trgu pojavijo novi ali obstoječi do-

popolnega odprtja trga z električno energijo potrjuje pravilnost

bavitelji z udarnimi akcijami in marketinškimi kampanjami,

teh ugotovitev in da je eden pomembnih pokazateljev vstopa in

toda številčnejših migracij med dobavitelji po njihovih naved17.780
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Po informacijah JARSE je v letu 2010 dobavitelja električne energije menjalo skupaj 17.780 odjemalcev, kar je 1,95 odstotkov vseh odjemalcev.
Gospodinjski odjemalci so izvedli menjavo 7850-krat, kar je en odstotek glede na število vseh gospodinjskih odjemalcev.
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bah ni občutiti. Kljub vsemu se bodo v Elektru Celje v letošnjem

kratne cene in ostalih pogodbenih pogojev. Večjega števila od-

letu v prvi vrsti usmerili v to, da obdržijo obstoječe poslovne

hodov pa ne pričakujejo. Trg v vedno večji meri spoznavajo tudi

odjemalce. S pravilno strategijo in trženjskimi aktivnostmi že-

gospodinjstva, ki po njihovih besedah cenijo dodatno ponudbo

lijo prodajo povečati za 3 odstotke.

paketov in korekten odnos. Koliko odjemalcev bodo pridobili
letos, je odvisno od tega, kakšne bodo nadaljnje razmere na

V Elektro Primorska izgubili 000 gospodinjskih
odjemalcev

energetskih trgih in kakšno bo gibanje cen.

V Elektro Primorska, kjer so od odprtja trga do danes zaradi

V Elektro Gorenjska brez bistvenih sprememb

zamenjave dobavitelja izgubili okoli tri tisoč gospodinjskih odje-

Iz gorenjske elektrodistribucije so nam sporočili, da se delež

malcev, poudarjajo, da se ti za zamenjavo odločajo iz različnih

odjemalcev od odprtja trga z električno energijo do danes bi-

razlogov, so pa med njimi tudi neplačniki. Obenem v družbi ne

stveno ne spreminja. V podjetju so prepričani, da je to rezultat

pričakujejo, da se bo trend zamenjav v tem letu pretirano po-

celovite ponudbe in aktivnega sodelovanja s končnimi odje-

večal. Po predvidevanjih naj bi letos pridobili približno 1000

malci. Razlogi, zakaj so posamezni odjemalci zamenjali doba-

gospodinjskih odjemalcev.

vitelja električne energije, so različni in niso le rezultat neplačevanja mesečnih obveznosti.

V Elektro Ljubljana pridobili več odjemalcev,
kot so jih izgubili

Kje sta v tej zgodbi Petrol in GEN-I?

Od julija 2007 do konca marca 2011 je skupaj 15.046 odjemal-

Petrol trenutno dobavlja električno energijo okoli 6.000

cev Elektra Ljubljana zamenjalo dobavitelja; od tega 8.626

gospodinjstvom in okoli 180 pravnim osebam. V letu 2010 so

gospodinjskih in 6.420 poslovnih odjemalcev. V istem obdobju

prodali 356,7 milijonov kWh električne energije, kar je 57 od-

so hkrati pridobili skupaj 21.196 odjemalcev (od tega 12.195

stotkov več kot leta 2009 in 15 odstotkov več, kot so načrtovali.

novih gospodinjskih in 9.001 poslovnega odjemalca). V Elektro

Do zdaj so imeli le nekaj primerov, ko je stranka prekinila

Ljubljana poudarjajo, da so pridobili skupaj 40 odstotkov več

pogodbo o dobavi zaradi prodaje oz. menjave lastnika nepremič-

novih odjemalcev, kot so jih izgubili. Pri tem je struktura odje-

nine. Pričakujejo, da bodo imeli do konca leta okoli 10.000

malcev, ki je zamenjala dobavitelja, zelo heterogena in je ni mo-

odjemalcev električne energije.

goče klasificirati. »V njej so odjemalci različnih velikosti in z

To število pa so presegli v GEN-I. Tako imajo podpisanih po-

različno kreditno sposobnostjo, med pravnimi osebami pa je

godb o dobavi z več kot 19 tisoč gospodinjstvi in malimi poslov-

največ proračunskih uporabnikov, ki so po zakonu dolžni izpe-

nimi odjemalci; dobavljajo pa tudi skoraj 1.100 velikim poslov-

ljati javno naročilo za nakup električne energije.« Na naše vpra-

nim odjemalcem, s katerimi imajo podpisane pogodbe o dobavi

šanje, kakšna so njihova pričakovanja glede pogostosti menjav

tudi za prihodnja leta. Na trg poslovnega odjema so vstopili leta

dobaviteljev v prihodnje, odgovarjajo, da pričakujejo sred-

2006, od 2009 do danes, ko so uveljavili blagovni znamko

njeročno stabilizacijo portfeljev dobaviteljev na segmentu po-

Poceni elektrika, pa so izključili slabih 300 merilnih mest, ven-

slovnih odjemalcev, na segmentu gospodinjstev pa rahel na-

dar je velik delež tistih, ki so zamenjali merilno mesto, ne-

daljnji trend povečevanja zamenjav. Za leto 2011 pričakujejo

plačnikov oziroma slabih plačnikov je okoli sto. S Poceni elek-

sklenitev pogodb z novimi odjemalci v obsegu dosedanjih tren-

triko so si ob prihodu na trg zastavili cilj, da bodo zasedli 10

dov s tega področja.

odstotkov slovenskega trga gospodinjskega odjema, ki je ocenjen na dobrih 3.300 GWh letno in s 124 GWh ocenjene dobave

Odjemalci prihajajo in odhajajo

na letni ravni. Danes obvladujejo 4 odstotke trga. Obenem so z

V Elektro Maribor se je od julija 2007 do zdaj za zamenjavo

velikimi poslovnimi odjemalci na slovenskem trgu dosegli cilj

dobavitelja odločilo dva odstotka gospodinjstev, kar je približno

glede števila oziroma obsega prodaje, imajo pa ambiciozno za-

3000 odjemalcev. Pravijo, da je pri poslovnih kupcih težko po-

stavljene cilje še na treh tujih trgih, in sicer v Italiji, Avstriji in

dati natančno številko. »Odjemalci prihajajo in odhajajo in se

na Hrvaškem. Tu ne gre toliko za ambicije v prodanih količi-

tudi vračajo,« poudarjajo v mariborski elektrodistribuciji in do-

nah ali številu odjemalcev, temveč v vzpostavljanju sistema

dajajo, da so pri poslovnih kupcih menjave odvisne od vsako-

delovanja in v infrastrukturi.
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Intervju: Mary Veronica Tovšak Pleterski

Načrt za prehod v nizkoogljično
družbo na ekonomsko učinkovit način
Darja Kocbek, foto: osebni arhiv

Eno od ključnih vlog pri prehodu v
nizkoogljično družbo bo imel energetski
sektor, in sicer preko povečanja
energetske učinkovitosti in preko
dekarbonizacije energetskih virov.

Načrt za prehod v nizkoogljično družbo do leta
2050 je poglobljena ekonomska analiza, kako doseči ambicijo Evrope, da postanemo nizkoogljična
družba. To izhaja iz zaključkov Evropskega sveta,
kjer so se predsedniki držav in vlad strinjali, naj
bo nizkoogljična družba do leta 2050 cilj Evrope.

Evropska komisija je v začetku marca objavila načrt

To v tem trenutku gotovo lahko zveni malo futur-

za prehod v nizkoogljično družbo do leta 2050. To

istično, ampak takoj, ko se poglobimo v današnjo

je strateški dokument, ki vsebuje strateško analizo

realnost, ugotovimo, da štiri desetletja ni tako dol-

in razmišljanje, kako na stroškovno najbolj učin-

go obdobje – zlasti za spremembe, ki bi jih ta am-

kovit način do leta 2050 pripeljati Evropo v nizko-

bicija narekovala. To niso samo spremembe v smi-

ogljično družbo. Hkrati je komisija objavila tudi

slu razvoja in uporabe novih tehnologij in novih

načrt za energetsko učinkovitost, v katerem navaja

virov energije, ampak gre tudi za druge spremem-

ukrepe, ki bi jih države članice morale izvesti, da bi

be, ki so povezane z novimi delovnimi mesti, no-

na ravni EU do leta 2020 dosegli povečanje ener-

vimi profili, ki jih bomo potrebovali v nizkoogljični

getske učinkovitosti za 20 odstotkov. Sedanje ana-

družbi. Ne nazadnje so te spremembe povezane

lize kažejo, da države članice za uresničitev tega

tudi z realnostjo, saj bomo brez njih dosegli točko,

cilja, ki je eden od ključnih delov načrta za prehod

ko bodo podnebne spremembe ireverzibilne. Vse

v nizkoogljično družbo, ne naredijo dovolj. Zakaj

to nas opominja, da je potrebno, če se odločimo za

evropska komisija meni, da sta oba načrta realen,

nizkoogljično družbo, proces dobro načrtovati. In

zakaj leto 2050 ni predaleč in kako ju bo mogoče

štiri desetletja pravzaprav ni veliko za tako ambi-

uresničiti, smo se pogovarjali z Mary Veronico

ciozen načrt, ki ga je potrebno postaviti in izvesti.

Tovšak Pleterski, direktorico za evropske in med-

Nizkoogljični kažipot nakazuje, kakšni naj bi bili

narodne trge ogljika na generalnem direktoratu

vmesni mejniki, da bomo lahko do leta 2050 do-

Evropske komisije za podnebne ukrepe.

segli znižanje izpustov za 80 do 95 odstotkov glede
na leto 2005. Analize kažejo, da bi ta prehod do-
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Leto 2050 je danes še zelo daleč, a na podlagi

segli na ekonomsko učinkovit način, če se odlo-

tehnologij, ki so zdaj na voljo ali pa so v razvoju

čimo znižati izpuste za 25 odstotkov do leta 2020,

in v testni fazi, je cilj zmanjšanje izpustov za 0

za 40 odstotkov do leta 2030, za 60 odstotkov do

do 95 odstotkov glede na leto 2005 za marsikoga

leta 2040. To so seveda le številke, ki pa jih je po-

videti nerealen. Evropski statistični urad je

trebno prenesti v realnost. Tega se zelo zavedamo

pravkar objavil, da je nafta s -odstotnim

tudi na Evropski komisiji, zato je ta analiza okvir,

deležem v EU še zmeraj glavno gorivo, delež

ki želi spodbuditi sektorske procese. To pomeni,

zemeljskega plina, ki je drugo pomembno fosilno

da je potrebno na ravni sektorjev pogledati, katere

gorivo, se je v obdobju od leta 999 do 2009

so tiste politike, ki nam bodo omogočile uresni-

povečal z 22 na 2 odstotkov. Delež obnovljivih

čitev tega cilja. Na področju prometa je evropska

virov energije se je v tem obdobju res skoraj

komisija recimo že sprejela belo knjigo, v kateri

podvojil, a še vedno znaša »zgolj« 9 odstotkov.

podrobneje analizira aspekte prometnega sektorja.

S katerimi vzvodi namerava Evropska komisija

Ali je to potrebno, je to dosegljivo? Osebno me-

prepričati javnost, investitorje, politike na

nim, da je potrebno in je tudi dosegljivo; še zlasti,

nacionalni ravni in industrijo, da je ta načrt

ker tudi druge globalne sile ne stojijo križem rok.

realen in neizogiben?

Kitajska, Južna Koreja in Brazilija so se intenzivno

lotile prehoda v nizkoogljično družbo. Evropa ima

izpuste (ETS) in v okviru te sheme je energetski

danes na tem področju še ima vodilno vlogo, a če

sektor že naredil velik napor. Ta trend se bo nada-

jo bo želela ohraniti, si bo morala za to prizadeva-

ljeval do leta 2020 in naprej. Signal, ki ga daje cena

ti. To so namreč procesi, ki bodo zagotovili ohra-

ogljika, je eden od elementov, od katerega se priča-

nitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva v

kuje, da bo vodil do tržnih razmer, ki bodo spod-

prihodnosti.

bujale investicije v nizkoogljične energetske vire.

Sektor energetike bo imel pri uresničevanju načrta

koogljični energetski viri, ki bodo bolj ali manj

Naša analiza seveda ne predpisuje, kateri so nizza prehod v nizkoogljično družbo ključno vlogo.

uspešni. To prepuščamo tržnim dejavnikom. Še

Po ocenah evropske komisije so države članice na

letos pa bo Evropska komisija predstavila časovni

dobri poti, da do leta 2020 dosežejo cilj za

načrt za energijo do leta 2050, v katerem bo po-

povečanje deleža obnovljivih virov energije na 20

drobneje razdelala scenarije in možnosti za posa-

odstotkov na ravni EU. Enako velja za zmanjšanje

mezne vire energije.

izpustov toplogrednih plinov za 20 odstotkov.
Najbrž je tako tudi zato, ker sta oba cilja

Odločanje o energetski mešanici je pristojnost

zavezujoča, kar pomeni, da članicam, ki svojih

držav članic. Bo tako tudi ostalo? Kje v tej

zavez ne bodo izpolnile, grozijo sankcije oziroma

mešanici vidite jedrsko energijo?

uvedba postopka, ki se lahko konča s kaznijo, ki

Energetska mešanica je v pristojnosti držav članic

jo na podlagi tožbe Evropske komisije dosodi

in težko je reči, v katero smer bo šel razvoj. Oseb-

sodišče EU. Ali bo nadaljevanje sedanjega trenda

no menim, da so države članice pripravljene iskati

povečevanja deleža obnovljivih virov energije

sinergije tudi skozi obstoječe mehanizme. Kakšna

dovolj tudi po letu 2020 ali bo potreben večji

bo energetska mešanica prihodnosti, je po eni

napor?

strani zelo odvisno od tega, katere tehnologije bo-

To je zelo zanimivo vprašanje. Res je, analiza kaže,

do tržno zanimivejše za vlaganje. Industrija pri-

da bo imel energetski sektor eno od ključnih vlog

pravlja investicijske cikle za 20, 30 let naprej. Z

pri prehodu v nizkoogljično družbo, in sicer preko

našo analizo in tudi s političnimi zavezami na

povečanja energetske učinkovitosti, kjer je še ve-

ravni EU in držav članic želimo nakazati, da je

liko rezerv, in preko dekarbonizacije energetskih

ambicija EU, da se energetska mešanica v letu

virov. Pri energetski učinkovitosti analize kažejo,

2050 prevesi v prid nizkoogljičnih tehnologij. V

da bo potrebno narediti več, da bo do leta 2020

tej mešanici ima gotovo svoje mesto tudi jedrska

mogoče na ravni EU doseči izboljšanje za 20 od-

energija. Vemo, da imajo države članice različne

stotkov. To je pomembno, saj bi že s temi ukrepi

poglede na to vrsto energije. To je potrebno spoš-

dosegli prvi cilj v kažipotu, to je zmanjšanje izpu-

tovati in verjetno bo tako ostalo tudi v prihodnosti.

»Naše analize
kažejo, da bo
prišlo skoraj
do popolne
dekarbonizacije
energetskega
sektorja v letu
2050.«

stov toplogrednih plinov za 25 odstotkov glede na
leto 2005 oziroma dodatnih 5 odstotkov zmanj-

Razprave v Sloveniji se zdaj vrtijo predvsem okrog

šanja v primerjavi z zavezami iz podnebno-ener-

dveh velikih energetskih investicij, ki sta šesti

getskega svežnja. Za dekarbonizacijo pa naše ana-

blok TE Šoštanj in drugi blok JE Krško?

lize kažejo, da bo prišlo skoraj do popolne dekar-

Energetska mešanica je pristojnost držav članic.

bonizacije energetskega sektorja v letu 2050, kar

Omenjene investicije bo potrebno izvesti v skladu

pomeni, da se bodo izpusti v tem sektorju znižali

z obstoječimi evropskimi standardi, ki so spre-

približno za 90 odstotkov glede na leto 2005. To

jemljivi za Evropsko komisijo. Smiselno je tudi, da

gotovo pomeni veliko vlaganj v razvoj nizkoogljič-

se v procesu odločanja o njihovi izvedbi upošteva

nih virov in obnovljivih virov energije. V tem okvi-

dolgoročna usmeritev za prehod v nizkoogljično

ru lahko poudarim, da je energetski sektor že vklju-

družbo. Slovenija mora sprejemati odločitve, ki je

čen v zelo pomemben zakonodaji sistem oziroma

ne bodo zaklenile v energetsko zgodbo, ki bo dol-

mehanizem. To je sistem za trgovanje s kuponi za

goročno dvignila stroške.
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Obnovljivi viri energije

Bioplin v Sloveniji še išče ustrezno
pozicijo v energetski proizvodnji
Martin Kerin

Gradnja bioplinskih elektrarn tudi v Sloveniji
počasi postaja odgovor na smernice Evropske
unije. V mariborskem podjetju Keter Organica,
proizvajalcu bioplinarn v Sloveniji, pravijo, da je
Ministrstvo za gospodarstvo v zeleni tehnologiji
že prepoznalo prednosti za državo in naravo, zato
s te strani tudi ni nobenih zadržkov in pomislekov
glede obnovljivih virov energije. Tekma na področju
razvoja pridobivanja energije iz obnovljivih virov pa
naj bi bila sicer vse bolj ostra.

Bioplinarne so sicer svoje mesto našle tudi v predvidenem
nacionalnem energetskem programu. Slovenija se je v EU zavezala, da mora do leta 2020 zagotoviti 25 odstotkov električne
energije iz obnovljivih virov energije, od tega je po akcijskem
načrtu predvidene električne energije iz bioplina 61 MW. Po
zavezah, ki jih je sprejela naša vlada, bi letos moralo obratovati
že za 30 MW bioplinarn, kar je dvakrat toliko, kot jih imamo
sedaj.

O odgovornosti Ministrstva za kmetijstvo
Za zaostanek v izvajanju akcijskega načrta v omenjenem proiz-

Slovenija je po vzoru EU sprejela akcijski načrt in obveze za

vajalcu bioplinarn krivijo Ministrstvo za kmetijstvo, ki je, kot

povečanje pridobivanja zelene energije iz obnovljivih virov in

menijo, s samovoljno spremembo uredbe ignoriralo tako smer-

zmanjševanje izpusta CO2 v ozračje. S tem so, tako kot drugod

nice in zaveze EU kot tudi Slovenije. S postavitvijo bioplinskih

po Evropi, tudi pri nas spodbudili investitorje h gradnji različnih

elektrarn bi se lahko celoten scenarij začel obračati v pozitivno

naprav za pridobivanje zelene energije. »Čeprav so slovenske

smer, saj bi lahko s pomočjo teh naprav izpolnili zahteve akci-

subvencije med najnižjimi v Evropi, pa zadostujejo za razvoj

jskega načrta za zagotavljanje zelene energije. V Keter Organ-

tovrstne tehnologije in nudijo podjetnejšim kmetovalcem dovolj

ica poudarjajo, da bi kmetje lahko zagotovili večjo samooskrbo,

veliko spodbudo za izboljšanje ekonomike kmetovanja,« oce-

saj bo potreba po surovinah razlog za povečanje potreb po

njujejo v omenjenem podjetju.

številu živine in prašičev, prav tako pa bi tudi oživili sedaj

Foto: arhiv Keter Organica

zaraščene in opuščene obdelovalne površine.

Proizvodnja bioplina zahteva spremembo
slovenske uredbe

bioplinu trenutno povzročata nevednost in slabo poznavanje

V podjetju dodajajo, da je trenutna uredba za področje bioplina

tehnologije. Zelo sporno naj bi bilo predvsem mišljenje, da v

V Keter Organici obenem menijo, da pri nas največjo škodo

pri nas nekoliko nedomišljena, kar je ugotovila tudi vlada in je

bioplinarnah kurijo hrano.

zato sprejela popravek. Nova verzija uredbe sicer še ni potrjena.

Za gradnjo bioplinskih elektrarn naj bi na slovenskem podeže-

Slovenski proizvajalec bioplinarn obenem poudarja, da bi bilo

lju sicer obstajalo več kot dovolj potrebne biomase, manjkalo

nujno potrebno skrajšati tudi roke za pridobivanje številnih

pa naj bi le še zavedanje, da je z njimi mogoče ohranjati okolje,

dovoljenj, kot je npr. okoljevarstveno, katerega rok za pridobitev

zmanjševati porabo energije, ustvarjati nova delovna mesta in

znaša tudi do enega leta in pol.

s tem podlage za razvoj podeželja. Večja težava je morda v tem,
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merna in je to napačna raba kmetijskih pridelkov. Obenem pa
navaja, da na ministrstvu zeleno energijo zelo zagovarjajo, ker
Foto: arhiv Keter Organica

je v kmetijstvu, lesarstvu in gozdarstvu zelo veliko odpadne
biomase. Zato želijo, da ta ne bi bila odpadek, pač pa substrat,
s katerim bi kmetija še laže preživela.
Na ministrstvu torej zeleno energijo podpirajo, pri čemer pa ji
zanima le dobrobit kmetij, ne pa proizvajalcev tehnologij. Židan
je ob tem za Energetiko.NET povedal, da v Sloveniji ni prostora
da ljudje v lokalnih skupnostih pogosto čutijo odpor do novih

za velike objekte za proizvodnjo energije iz energetskih rastlin.

tehnologij, kar je morda tudi posledica slabe informiranosti o

»Resnično potrebujemo strategijo, po kateri bo ta dejavnost

teh tehnologijah oz. o pozitivnih vplivih bioplinskih elektrarn.

pridelavo hrane dopolnjevala, ne pa ji konkurirala,« meni.

Te morajo seveda delovati brez emisij, hrupa in smradu. V

Minister dodaja, da je problem slovenskih bioplinarn predvsem

omenjenem podjetju poudarjajo, da so se v Evropi bioplin-

visok delež koruze v substratu za proizvodnjo bioplina. Za obra-

ske elektrarne dobro obnesle in jih vztrajno zagovarjajo tako

tovanje namreč potrebujejo toliko silažne koruze, kot jo zraste

okoljevarstveniki, ki zahtevajo, da bi se z njimi nadomestilo

na 3.000 do 3.500 hektarjih. Prav tako je mnenja, da biopli-

termoelektrarne in nuklearne elektrarne, kot tudi tisti, ki si

narne, ki so pri nas nastale do zdaj, niso ustrezno povezane s

prizadevajo za oživljanje kmetijstva in povečanje samooskrbe

kmetijstvom; z njim jih veže v glavnem samo to, da uporabljajo

s hrano.

surovine iz kmetijstva.

Za ministra bioplin možnost, ne pa prioriteta
Kmetijski minister mag. Dejan Židan ob tem pravi, da na bio-

V proizvodnji bioplina kljub temu vse večja
konkurenčnost

plin gledajo kot na eno od možnih dopolnilnih dejavnosti, ki

Tekmo na področju razvoja pridobivanja energije iz obnovljivih

pomagajo kmetijam pri njihovem razvoju, čeprav morajo kljub

virov proizvajalci sicer že ocenjujejo kot zelo ostro. V Keter

vsemu kot osnovno dejavnost ohraniti kmetijstvo.

Organici ob tem še navajajo, da sedanji razvoj poteka v smeri

Pravi, da je bioplin sicer priložnost tudi za slovenske kmete,

optimiziranja mešanice za pridobivanje bioplina iz čim man-

obenem pa poudarja, da Slovenija razpolaga z omejenimi po-

jše količine surovin za čim boljši izkoristek bioplina. V mari-

vršinami zemljišč za pridelavo hrane in krme, kar je primarna

borskem podjetju prizadevanja usmerjajo tudi v razvoj encimov

naloga kmetijstva. Židan je prepričan, da proizvodnja in sub-

za dodatno razgradnjo snovi, kot sta celuloza in lignin, ki se v

vencioniranje električne energije v bioplinarnah, ki kot surovino

dosedanjem procesu ne razgradita. S tem naj bi količino pro-

v pretežni meri uporabljajo koruzo in krušna žita, nista pri-

izvedenega bioplina še povečali.
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Tretji energetski sveženj v praksi
dr. Mihael G. Tomšič

»Četrtega svežnja predpisov o odpiranju
(energetskih) trgov ne bo,« je marca
20 izjavil generalni direktor za energijo
v Bruslju Philip Lowe in svojo napoved
podkrepil z grožnjo: »Samo čez moje
truplo.« Tretji sveženj smiselno zaokroža
skoraj desetletje dolgo izdelavo pravnega
okvira za notranji trg z električno
energijo in zemeljskim plinom.

energetsko-okoljskih razmerah želijo odmakniti
od odgovornosti za višanje cen in drugih obremenitev odjemalcev.

Tretji energetski sveženj vsebuje dovolj
določil za delujoči trg z elektriko in s
plinom
Tretji energetski sveženj sestavljajo tri uredbe in
dve direktivi. EU z uredbami uveljavlja svoja pooblastila na nadnacionalni ravni: ustanavlja ACER

Recept je od sedaj naprej po Loweju preprost:

– agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev

odstraniti ovire, zgraditi povezave, spraviti podjetja

in določa pogoje za dostop do omrežja za čezme-

v tekmovanje in posvetiti več pozornosti uporab-

jne izmenjave električne energije oziroma zemelj-

nikom. Proces odpiranja konkurenčnih trgov je

skega plina. Dve direktivi, ki so ju države članice

dobil že tak zagon, da se bo v okviru sprejete za-

dolžne vsebinsko prenesti v svoj pravni red (rok je

konodaje izpopolnjeval s prakso.

potekel 3. marca 2011), določata skupna pravila no-

Železna logika trga z elektriko in s
plinom v EU

zemeljski plin.

Pravni okvir, objavljen leta 2007 in 2009, je rezul-

bine direktiv v svoj pravni red. (Ministrica Radićeva

tat dvajsetletnega dela in zahtevnih pogajanj.

je na obisku pri komisarju za energijo Oettingerju

Evropska unija mora organizirati konkurenčni no-

februarja letos dobila odpustek. Komisar je izjavil,

tranjega trga za električno energijo oziroma za
Doslej še nobena članica ni v celoti prenesla vse-

tranji trg za energijo, sicer se odpoveduje osnov-

da ima kakovost prednost pred hitrostjo.) Direktivi

nemu poslanstvu. Gospodarsko povezovanje je

bosta v slovenski pravni red preneseni z novelo en-

temelj unije; moralna, socialna in politična kohe-

ergetskega zakona. Ker predlog še ni objavljen, o

zija so drugotna, dvomljiva osnova.

podrobnostih ne moremo poročati.

Drugod sta »liberalizacijo« trgov poganjali želja
kapitala po večji udeležbi v energetskem sektorju

Sovpadanje pravil za elektriko in plin

in pripravljenost oblasti v teh državah, da se odpo-

Ena izmed značilnosti tretjega svežnja je skoraj

vedo neposrednemu upravljanju sektorja. Ta pre-

popolno sovpadanje ureditev notranjega trga za

mik podpira tehnološki razvoj, naklonjen decen-

električno energijo in zemeljski plin. Razlika je v

tralizaciji sistemov. In končno, vlade se v sedanjih

tem, da je električno omrežje zazankano in da so
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Ljubljani). Poudarjeno je zahtevan neodvisen status nacionalnega regulatorja (AGEN RS), ki mora
biti neodvisen od vlade tudi finančno. Organ mora
biti pooblaščen za zbiranje podatkov, za določanje prenosnih in distribucijskih tarif, za izdajo
odredb ter za učinkovito in sorazmerno kaznovanje, ki bo odvračalo deležnike od nedopustnih
dejanj. Zahtevano je tudi delovanje združenja
evropskih sistemskih operaterjev prenosnih omrežij (ENTSO), ki sprejema učinkovite in usklajene
obratovalne predpise, razvojne načrte in mora pospeševati sodelovanje med sistemskimi operaterji
v regijah.

zmogljivosti proizvodnje izenačene s porabo po

Foto: Roman Peklaj

Direktivi urejata tudi nadzor nad nadzorniki in
predvidevata občasno zamenjavo osebja regulatornih organov.

Pravice odjemalcev energije
Ključna določila za varstvo odjemalcem so: zago-

regijah. Izkušnje, zlasti ob rusko-ukrajinskih kri-

tovljena mora biti možnost zamenjave dobavitelja

zah, so pokazale nujnost zankanja plinskih om-

najkasneje v treh tednih, dobavitelji morajo odje-

režij in možnost obrnjenih tokov. S spremembami

malce oskrbeti z zadostnimi informacijami in

na svetovnem trgu (UZP/LNG) in tehnologijami

poskrbeti za učinkovito obravnavo pritožb. Pred-

za izkoriščanje nekonvencionalnih virov plina je

videno mora biti tudi varovanje občutljivih odje-

ustvarjena možnost velike raznoterosti virov, kar

malcev.

funkcionalnost obeh sistemov zelo zbližuje.

Izpopolnjena pravila o pravicah odjemalcev bodo

Pravila o ločitvi funkcij zasilno usklajena

posameznih odjemalcev ali njihovih združenj.

učinkovala postopno in ne brez aktivne udeležbe
Konkurenčni trg nujno terja ločitev omrežnih in
tržnih dejavnosti. Optimalna je popolna ločitev, s

Učinki tretjega svežnja

funkcionalno in lastniško ločitvijo. Zatečeno stanje

Od nove zakonodaje ne pričakujemo nenadnih

– omrežja so v lasti vertikalno integriranih podjetij

sprememb, v tem pogledu sta bila prvi in drugi

– zahteva kompromis. Dovoljeni sta dve neidealni

sveženj krepkejša. Kaže pa ta sveženj odločenost

strukturi brez lastniške ločitve: samostojni oper-

organov EU, tudi Evropskega parlamenta, da se

ater sistema ali neodvisni operater prenosnega sis-

konkurenčni notranji trg z energijo po omrežjih

tema. Kjer se odločijo za ta modela, sta zahtevana

uveljavi brez omahovanja.

ločitev funkcij odločanja in strog upravni (regula-

Slovenija ne bo imela težav s formalno zadostitvijo

torni) nadzor.

zahtevam svežnja. Vprašanje pa je, ali so energet-

V Sloveniji bo treba dokončati funkcionalno ločitev

ska podjetja elektro in plinskega sektorja priprav-

tako pri elektriki kot pri plinu. ELES se zdi dovolj

ljena stopiti v konkurenčni boj z množico drugih

ločen od proizvodnje in prodaje, pri zemeljskem

velikih in majhnih podjetij, ki bodo nastopala na

plinu pa odločitev o modelu ločitve še ni sprejeta.

tem trgu.

Sedanja ureditev elektrodistribucije je po nepotreb-

Slovenija kot eno od posledic tretjega svežnja čuti

nem komplicirana in neučinkovita, kar je treba

nezadovoljstvo ruskega Gazproma z evropskimi

odpraviti.

pravili, ki bodo veljala za projekt Južni tok.
Energetski sveženj se navezuje na druge evropske

Okrepiti dejavnosti regulatornih organov

strategije, zlasti na področja emisij toplogrednih

Izpostavljena je vloga nadzornih oziroma regula-

plinov, učinkovite rabe energije in obnovljivih

tornih organov. Z uredbo je ustanovljen nadna-

virov. To pa sestavlja bolj zahteven, širši okoljsko-

cionalni koordinacijski organ (ACER, sedež ima v

energetski sveženj.
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Energetska politika

Vizija razvoja slovenske energetike
mag. Andreja Urbančič in mag. Stane Merše, Center za energetsko učinkovitost, Institut Jožef Stefan

V Sloveniji pričakujemo zelo velik napredek na področju ener-

Poleg ekonomske upravičenosti in

getike v naslednjih dvajsetih letih. Soočenje z razvojnimi izzivi

okoljskih koristi te rešitve pozitivno

prehoda v nizkoogljično družbo in naraščajočimi cenami ener-

vplivajo na zanesljivost oskrbe, po-

gije v mednarodnem okolju bo uspešno le kot del širše razvo-

membne pa so z razvojnega vidika.

jne zgodbe v državi: medtem ko so možnosti za količinsko rast

Na teh področjih je tudi največ pri-

vse bolj omejene in vse manj ekonomsko smiselne, je veliko

ložnosti za slovensko industrijo in

prostora za rast v kakovosti. Pri nadaljnjem razvoju energetike ne

storitvene dejavnosti, da se uveljavijo

gre več predvsem za zagotavljanje energetske oskrbe oz. ener-

kot ponudniki energetskih tehno-

getskih storitev, temveč v veliko večji meri kot do sedaj za uva-

logij, izdelkov in storitev. Pri proiz-

janje novih tehnologij in storitev ter za pozicioniranje sloven-

vodnji zelenih tehnologij so delovna

skega gospodarstva v ponudbi zelenih energetskih tehnologij in

mesta z višjo dodano vrednostjo – po-

storitev. Za to pa so nujno potrebne usklajene politike različnih

trebni so višja izobrazbena raven in

sektorjev ter umestitev učinkovite in trajnostne rabe naravnih

višja vlaganja v razvoj, kot je to v pov-

virov med prednostna razvojna področja države. Davčna,

prečju gospodarstev razvitih držav.

raziskovalna, izobraževalna politika, politika prostor-

Učinkovita raba in obnovljivi viri energije bi

skega razvoja, stanovanjska in industrijska politika so

lahko postala tudi vzorčno področje povezo-

poleg splošne razvojne in energetske politike ključne za

vanja raziskav in razvoja, tudi gospodarskega.

zagotavljanje konkurenčne, zanesljive, okoljsko trajno-

Ob trajnostnih energetskih možnostih bo zelo

stne oskrbe z energijo in energetskimi storitvami v pri-

nujno zagotoviti konkurenčno, okolju spre-

hodnje. Za omogočanje trajnostnega razvoja, ki je izrazito

jemljivo in zanesljivo oskrbo z energijo in še

multidisciplinaren, je bistvenega pomena nova kakovost

naprej zagotavljati lasten elektroenergetski sis-

v organiziranosti in delovanju državne uprave, energetika

tem z vsemi funkcijami. Proizvodnja iz vsake

pa lahko postane vzorčno področje delovanja

Foto: arhiv Energetika.NET

javne uprave za te nove izzive.

nove elektrarne bo dražja od povprečja obstoječih, saj je elektroenergetika že v fazi razvoja, ko so

V naslednjih nekaj mesecih lahko ob pred-

mejni stroški proizvodnje višji od povprečnih. Ključno

logu novega nacionalnega energetskega pro-

bo zagotavljati konkurenčnost oskrbe v primerjavi s

grama pričakujemo kakovostno javno razpravo

sosednjimi trgi. Veliko termoenergetskih objektov bo

o razvoju energetike, ki bo dobro strukturirana

šlo iz obratovanja do leta 2030 oz. prej (skoraj za 1000

in usmerjena h konsenzu o ključnih razvojnih

MW proizvodnih enot) in jih bo potrebno nadomestiti.

vprašanjih energetike. Kakovost bo v veliki me-

Deloma bodo nadomeščeni z razpršenimi viri sopro-

ri odvisna od zmožnosti in prizadevanja ak-

izvodnje toplote in električne energije in z velikimi hidr-

terjev, da bi čim bolje zastopali javni interes, v

oelektrarnami, dolgoročno pa v Sloveniji potrebujemo

okviru katerega pa bodo uspešno uveljavili

vsaj eno večjo proizvodno enoto s prilagodljivo proiz-

tudi lastne interese ter bo zagotovlje-

vodnjo. S tega stališča je izgradnja TEŠ 6 koristna;

no enakopravno vključevanje šibkej-

možnost s primerljivo plinsko elektrarno bi bila dražja, pred-

ših deležnikov, vprašanja, ki niso raz-

nosti pa bi bile (za več kot polovico) nižje emisije toplogrednih

vojna, pa bodo preusmerjena na za

plinov. EU svoje ambiciozne načrte v dolgoročni viziji zmanj-

to primerna mesta in naslove.

šanja emisij temelji tudi na tehnologiji shranjevanja ogljika v

V ospredju prihodnje energetske

energetiki in v industriji. Jedrska elektrarna ima pomembno

strategije bo trajnostni razvoj ener-

vlogo pri zagotavljanju pasovne energije; o prihodnosti jedrske

getike, učinkovita raba in obnovljivi

energije v Sloveniji se še nismo niti začeli pogovarjati, sedanji

viri energije ter pametna omrežja.

trenutek pa ni najboljši za realne ocene.
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Kako je nastal portal Energetika.NET
Editor d. o. o. (promocijsko besedilo)

Energetika.NET je že od leta 2002 osrednji portal
za energetiko v Sloveniji. Zaradi neprestane rasti
portala je naročnik izrazil potrebo po temeljiti
prenovi. Leta 200 smo v podjetju Editor v
povezavi s podjetjem Virtua izvedli projekt
preoblikovanja spletnega portala Energetika.NET.
Izzivov je bilo veliko, saj je bila nova vsebinska
struktura portala bistveno obsežnejša tudi zaradi
novega, mednarodnega sklopa.

ročja energetike ter intervjuji z gospodarstveniki, znanstveniki,
akademiki in politiki. Portal omogoča klipping več kot 60 tujih
medijev ter enostavno iskanje člankov preko ključnih besed.
Prenova portala pa ni bila samo grafične narave, saj smo prenovili tudi številne module in dodali funkcionalnosti, ki izboljšujejo uporabniško izkušnjo ter omogočajo prijetno in intuitivno
navigacijo po celotnem portalu. Modul dogodki zbira dogodke
z različnih področij na enem mestu. Prijava na e-novice omogoča uporabnikom, da prejmejo aktualne vsebine v svoj elektronski poštni predal, RSS pa omogoča naročanje na novosti

Portal smo razčlenili na tri dele: Slovenija (stičišče slovenskih

preko različnih bralnikov. Uporabniki si lahko preko svojega

energetikov), tujina (regionalne novice s področja energetike)

uporabniškega profila določijo prikaz zgolj tistih vsebin, ki jih

ter podportal Energija doma (www.energijadoma.si), ki je na-

zanimajo.

menjen gospodinjskim uporabnikom. Obvestila in članki so

Eden od ciljev prenove je bila tudi stroškovna optimizacija de-

lično oblikovani in hitro dostopni znotraj svojih kategorij.

lovanja portala, ki smo jo dosegli z uporabo lastne CMS-rešitve

Dnevno ažurne novice so dostopne tudi v angleškem jeziku.

myPortal2, zaradi česar naročnik ne potrebuje več lastnega raz-

Poleg tega portal bogatijo še komentarji strokovnjakov s pod-

vojnega oddelka in se tako lažje osredotoča na vsebino portala.
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Gostujoči komentar

Daljinsko hlajenje v Sloveniji
in po svetu
Prof. dr. Alojz Poredoš, predsednik Slovenskega društva za daljinsko energetiko

Ogrevanje bivalnih in delovnih prostorov je že dolgo časa samo po sebi umevno, hlajenje pa se v
Sloveniji močneje uveljavlja šele zadnje desetletje.
V povprečju so ogrevalni sistemi dokaj razviti, preizkušeni in energetsko ter ekonomsko zadovoljivo
učinkoviti. Hlajenje prostorov pa je velikokrat
improvizirano z različno, naključno izbrano opremo
različnih proizvajalcev, včasih tudi s slabo učinkovitostjo ter tehnično in ekološko oporečno.
Posledice tega so povečana poraba elektrike, najbolj
kvalitetne energije, in negativni ekološki učinki.

ljudi, med drugim tudi zaradi znižanja cene na enoto hladilne
moči. Oskrba s hladilno energijo tako lahko postane zanesljiva
in neodvisna od obratovalnih nezanesljivosti cenene, med
uporabnike razpršene in slabo vzdrževane opreme.
Daljinsko hlajenje je lahko izvedeno s kompresorskimi hladilniki, gnanimi z električno energijo, ali pa z absorpcijskimi
hladilniki, gnanimi s toploto, ki je vzporedni produkt pri proizvodnji električne energije. V svetu se ne gradijo samo kogeneracijski (proizvodnja elektrike in toplote), ampak sodobni trigeneracijski (proizvodnja elektrike, toplote in hladu) sistemi. S
takšnimi sistemi imamo možnost popolne izrabe toplote za
ogrevanje ali hlajenje, s tem pa dosegamo maksimalni ener-

Kot alternativa individualnim, majhnim hladilnim sistemom

getski izkoristek, kar vsekakor zmanjšuje emisije na enoto

se lahko uporabijo t. i. daljinski hladilni sistemi. Z uporabo da-

energetskega produkta (električne, grelne in hladilne energije).

ljinskega hlajenja v podobnem obsegu in na način, ki je poznan

Prav tako bo takšen sistem dosegal večje število obratovalnih ur

pri daljinskem ogrevanju, to postane dostopno širši množici

(tudi v poletnem času bo izrabljena odvečna toplota) kot ko-

Družba za izvajanje projektov
v energetiki in ekologiji.

www.esotech.si
w
w w.esotech.si
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generacija in nižjo končno ceno na enoto energetskega produkta.
Idejo in znanje o daljinskem hlajenju smo v slovenskem prostoru začeli širiti z dejavnostjo v okviru Slovenskega društva za
daljinsko energetiko SDDE in raziskovalno na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani pred približno 15 leti. Do te nove
tehnologije hlajenja so bili na začetku v glavnem vsi investitorji
zadržani. Edinega sogovornika smo našli v Poslovni enoti energetika v Komunalnem podjetju Velenje. Leta 2003 je tam naša
ideja padla na plodna tla in začele so se aktivnosti za izgradnjo
prvega sistema daljinskega hlajenja v Sloveniji. To je prvi razlog, zakaj ravno v Velenju. Drugi razlog za to pa je dejstvo, da
imajo tam v poletnem času na razpolago velike količine toplote
iz Termoelektrarne Šoštanj. Prednost izgrajenega sistema da-

HLADILNA POSTAJA
968 KW

HLADILNA
STOLPA

Prvi sistem daljinskega hlajenja v Sloveniji, Mestna občina Velenje

ljinskega hlajenja je namreč ravno v tem, da za pogon hladilnika
ne potrebuje električne energije, ampak toploto.
V Sloveniji je v načrtovanju še nekaj podobnih sistemov
daljinskega hlajenja. Tehnično-ekonomske analize za te projekte smo izdelali na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani.
Možnosti za realizacijo je veliko, in sicer povsod tam, kjer je na
razpolago odvečna toplota in sočasno potreba po hlajenju. Ali
bodo realizirani ali ne, pa je odvisno od več dejavnikov; o tem
dokončno odloča investitor.
Ocena potreb po tovrstnem hlajenju v naslednjih 10 letih v
Sloveniji znaša okrog 120 MW hladilne moči. V načrtovanju je
okrog 20 MW hladilne moči iz sistemov daljinskega hlajenja.
Največji potencial predstavlja mesto Ljubljana s toploto iz Termoelektrarne Toplarna in ostala slovenska mesta, ki imajo v poletnem času na razpolago odvečno toploto iz kogeneracije.
V svetu so se prvi sistemi daljinskega hlajenja začeli pojavljati
pred več kot 50 leti. Prvi komercialni sistem je začel obratovati
že leta 1962 v ZDA v mestu Hartford, Connecticut. V Evropi so
se prvi sistemi daljinskega hlajenja pojavili v Skandinaviji.
Danes najdemo največje tovrstne sisteme v Španiji (Barcelona
80 MW), Franciji (Pariz 210 MW), Veliki Britaniji (London 45
MW), na Portugalskem (Lizbona 28 MW), Švedskem (Stockholm 120 MW); obstaja pa še nekaj manjših sistemov. Trenutno
največji sistemi daljinskega hlajenja na svetu se nahajajo v arabskih državah (Qatar 460 MW, Dubaj, Palm Island 350 MW). 
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Nove tehnologije

Virtualne elektrarne
Marko Šepič, izvršni direktor za tehniko in razvoj, Solvera Lynx d.d.

Razpršeni viri električne energije imajo v
elektroenergetskem sistemu vse bolj
pomembno vlogo. Z razvojem trga za
obnovljive vire in za vire s soproizvodnjo
toplote in elektrike ter razvojem
informacijskih in komunikacijskih rešitev
je mogoče takšne vire in porabnike
električne energije upravljati in
nadzorovati bistveno bolje in bolj
učinkovito kot nekoč.

Tržniki in upravljavci skupine elektrarn
Združevanje malih proizvodnih enot v virtualne
elektrarne večjih proizvodnih zmogljivosti in upravljanje večjega števila proizvodnih enot na enak način in z uporabo enakih metod zmanjšuje stroške
obratovanja in upravljanja razpršenih virov. Posredovanje obratovalnih in proizvodnih podatkov v
večje centre vodenja na stroškovno ugoden in
tehnološko nezahteven način omogoča razvoj novih energetskih storitev. Za napovedovanje proizvodnje virtualne elektrarne za namene prodaje se

Podjetje Solvera Lynx, d. d. je na področju pametnih omrežij in upravljanja z razpršenimi viri in
porabniki razvila inteligentno elektroenergetsko
platformo v sklopu programske rešitve za energetski menedžment Gemalogic. Platforma vsebuje
programske rešitve za nadzor in komunikacijo z
geografsko razpršenimi napravami, povezovalno

Priključevanje,
nadzor in
upravljanje
razpršenih
virov energije
in porabnikov

uporabljajo sodobni algoritmi za izračun napovedi
in tako lahko tržnik oz. upravljavec skupine elektrarn optimizira svojo proizvodnjo glede na tržne
razmere. Z uporabo postopkov za upravljanje na
strani porabe (demand side management) s prilagajanjem porabe večje skupine odjemalcev v sistem virtualne elektrarne dodamo »negawatte«, kjer

programje za virtualno elektrarno, komunikacijske

prihranke, dosežene pri porabnikih energije, pro-

in uporabniške vmesnike za potrebe centrov vo-

damo na trgu.

denja in za posamezne upravljavce. Rešitev je namenjena različnim vrstam uporabnikov, in sicer

Upravljavci elektroenergetskega omrežja

lastnikom in upravljavcem manjših elektrarn, trž-

Upravljavci elektroenergetskih omrežij na prenos-

nikom in upravljavcem skupine elektrarn, uprav-

nem, distribucijskem ali zaprtem gospodarskem

ljavcem elektroenergetskega omrežja in drugim

območju praviloma nimajo ustreznih podatkov o

uporabnikom, ki potrebujejo dostop do podatkov

stanju in obratovanju razpršenih virov (elektrarn)

za potrebe nadzora in analiz.

v omrežju, ki ga upravljajo. Elektroenergetski sis-

Lastniki in upravljavci manjših elektrarn

datkov o stanju na točkah, kjer so tovrstni viri pri-

tem namreč še ne omogoča zajema in prenosa poZa upravljanje posameznega razpršenega vira

ključeni. S povečevanjem števila in moči priklju-

(elektrarne) upravljavci potrebujejo točno in hitro

čenih razpršenih virov se pojavlja potreba po kva-

informacijo o obratovanju elektrarne. Ciljno sprem-

litetnem spremljanju stanja v omrežju, in sicer na

ljanje proizvodnje s sodobnimi analitičnimi meto-

področju zajema obračunskih podatkov in trenut-

dami in z nadzorom nad energetsko učinkovitostjo

ne proizvodnje ter trenutnih razmer v točki prik-

proizvodnje povečuje donos posameznega razprše-

lopa (tokovi, napetosti, moči, frekvenca, prekinitve

nega vira. Z uporabo sodobnih komunikacijskih

napajanja, stanje naprav, kvaliteta električne ener-

poti, z zajemom podatkov iz merilnih naprav in

gije …).

podatkov o delovanju naprav ter s sprotnim in us-

Programska rešitev podjetja Solvera Lynx, d. d. za

treznim ukrepanjem povečujemo proizvodnjo vira.

energetski menedžment Gemalogic v sklopu in-
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male hidro elektrarne

vetrne elektrarne

sončne elektrarne

soproizvodna
toplote in elektrike

elementi v omrežju

upravljanje s porabo

vPN/APN

KOMUNIKACIJSKI NIVO
IEC 61850

Modbus

IEC
60870

DNP3

...
CIM
WS

NIVO UPRAVLJANJA S PODATKI
ICCP/
TASE 2
...

APLIKACIJSKI NIVO

Izmenjava podatkov z drugimi sistemi

INTElIgENTNA ElEkTroENErgETSkA PlATforMA

CENTrI voDENjA
DISTrIbuCIjSkIh
IN DrugIh oMrEžIj

Upravljavci
elektroenergetskega omrežja
• stanje v omrežju
• kvaliteta el. energije
• stalen in zanesljiv nadzor
• optimizacija obratovanja
omrežja

hTTPS, Soap, XMl

TIPI uPorAbNIkov

Lastniki in upravljavci virov
• daljinski zajem podatkov
• daljinsko upravljanje
• učinkovitost proizvodnje
• stalen in zanesljiv nadzor

Inteligentna energetska platforma

Tržniki in upravljavci
skupine VRTE
• virtualna elektrarna
• napoved proizvodnje
• optimalno obratovanje
• stalen in zanesljiv nadzor
• prilagajanje odjema
porabnikov (DSM)

Porabniki energije
• upravljanje s porabo
• vključitev v virtualno
elektrarno
• učinkovita raba energije
• nadzor nad negawatti

Ostali uporabniki
• dostop do podatkov
• spremljanje trendov
• analize
• ...

teligentne energetske platforme omogoča vključevanje razpršenih virov v virtualne elektrarne, iskanje in zniževanje tehničnih in komercialnih
izgub v omrežju, rešitve za končnega uporabnika
na področju učinkovite rabe energije, upravljanje
s porabo, nadzor nad kakovostjo električne energije, integracijo informacijskih sistemov, povezljivost podatkovnih baz, izmenjavo podatkov in
interoperabilnost.
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Elektroenergetska prihodnost sloni
na pametnih omrežjih
prof. dr. Igor Papič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Stalna rast porabe električne energije, odvisnost
Evropske unije od uvoza energentov, skrb za okolje
in večja dostopnost nekaterih novih tehnologij so
dejavniki, ki narekujejo večanje deleža razpršenih
virov (RV) električne energije v distribucijskih
omrežjih. Za integracijo velikega števila RV je
potrebna nadgradnja obstoječih omrežij, ki niso
bila načrtovana za takšen način obratovanja.
Koncept nadgradnje omrežja je pogosto imenovan
aktivno ali pametno omrežje (SmartGrid).
V splošnem ga lahko opredelimo kot omrežje,
v katerem so priključeni regulabilni viri, bremena
in hranilniki električne energije, ki jih povezujejo
napredne informacijske in komunikacijske
tehnologije (IKT).

Koncept pametnega omrežja prinaša bistvene spremembe pri
načrtovanju, vodenju in obratovanju elektroenergetskega sistema. Za polno uresničitev ideje bo potrebna tudi široka uporaba sodobnih IKT, kjer je nujno 'podaljšanje' obstoječega
sistema avtomatizacije do praktično vsakega odjemalca. Nadzor velikega števila priključnih mest bo zahteval razvoj novih
informacijskih rešitev, optimizacijskih algoritmov in konceptov
vodenja.
Pametna omrežja obenem prinašajo tudi možnost za kopico
novih storitev, ki jih bodo lahko koristili ali celo nudili uporabniki omrežja. Ti bodo vsekakor imeli pomembnejšo vlogo kot
zdaj. Svojo porabo bodo lahko aktivno prilagajali razmeram v
omrežju (npr. glede na ceno električne energije) in kot lastniki
malih proizvodnih enot nastopali na trgu kot ponudniki električne energije in tudi storitev, kot so upravljanje porabe električne energije (Demand Side Management), koncept navidezne
elektrarne (Virtual Power Plant), sodelovanje pri sistemskih
storitvah, uporaba hranilnikov energije električnih avtomobilov
(akumulatorji) za izravnavanje odstopanj med proizvodnjo in
porabo ...
Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani sodelujemo
v Kompetenčnem centru 'Napredni sistemi učinkovite rabe
električne energije' (KC SURE). Glavni namen projekta je izgradnja konceptov pametnega elektroenergetskega omrežja, ki

Tako bo zgledalo pametno omrežje.
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Ilustracija: www.smartgrids.eu

temeljijo na novih tehnologijah in jih je mogoče testirati v dis-

tribucijskem omrežju. Pilotna postavitev bo demonstrirala
funkcionalnost strojne in programske opreme. Natančno vrednotenje novih konceptov v realnih razmerah pa bo industrij-

• vpeljava razvitih konceptov pametnih omrežij v slovensko
elektroenergetsko omrežje,
• učinkovitejša komunikacija s pristojnimi ministrstvi,

skim partnerjem omogočilo testiranje in dokončno specifikacijo

gospodarsko zbornico in drugimi subjekti, ki vplivajo na

razvitih rešitev. Poudarek demonstracije bo na aplikacijah, ki

položaj in razvoj slovenskih podjetij na področjih pametnih

omogočajo učinkovito spremljanje in nadzor veličin omrežja

omrežij.

ter uravnavanje pretokov moči in parametrov kakovosti električne energije. Končni cilj pilotnih projektov je razviti rešitve,

Prav pilotski projekti v dejanskih omrežjih so ključen korak pri

ki so potrebne za nadgradnjo distribucijskih omrežij v pametna

uvajanju pametnih omrežij, saj omogočajo testiranje rešitev v

omrežja. V sklopu KC SURE nastaja tudi nacionalni program

širokem obsegu in tudi proučitev odziva uporabnikov omrežja

uvedbe pametnih omrežij v Sloveniji.

na nove storitve. Zavedati se moramo, da pametna omrežja ne

Pomembne aktivnosti potekajo v okviru preoblikovane nacio-

zahtevajo samo razvoj novih tehnoloških sistemskih rešitev,

nalne Tehnološke platforme za pametna omrežja (www.smart-

ampak posegajo tudi na področje ekonomije, zakonodaje in

grids.si), katere glavni cilji so:

sociologije. Dejstvo je, da brez vpeljave konceptov pametnih

• pospešitev vlaganj v znanje in tehnološki razvoj ter krepitev

omrežij Slovenija ne bo dosegla sprejetih ciljev glede dviga

konkurenčne sposobnosti slovenske industrije na področju

deleža obnovljivih virov, energetske učinkovitosti in zmanjšanja

pametnih omrežij,

izpustov.
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Rast cen emisijskih kuponov lahko
pričakujemo konec leta 20
mag. Aleksandra Murks Bašič

Povprečna cena emisijskih kuponov je v me-

Evropski trg emisij v marcu 2011 pa ni bil progre-

secu marcu 2011 porasla kar za 11 odstotkov

siven samo na področju cen, ampak tudi na po-

glede na pretekli mesec. Cene se gibljejo

dročju trgovalnih količin. Le-te v obravnavnem

blizu ravni 18 EUR/t, kar se je nazadnje

mesecu beležijo rekordno raven (596 milijo-

zgodilo v novembru 2008, ko so cene kuponov

nov ton) v kjotskem obdobju, tj. od 1. 1. 2008

začele drastično padati in so v roku meseca dni

naprej, kar prikazujemo na Sliki 1. Glavni

padle s slabih 25 EUR/t na dobrih 16 EUR/t.

vzrok za porast cen emisijskih kuponov naj

Za leto 2012 se pričakuje povprečna cena

bi bila povečana hedging aktivnost s strani

emisijskih kuponov v višini slabih 22 EUR/t,

nemških proizvajalcev električne energije.

medtem ko bi lahko do konca leta 2011

Naraščanje cen emisijskih kuponov naj bi bila

dosegla raven 20 EUR/t. Naraščanje pov-

tudi posledica objave prvih podatkov o emisijah CO2, ki so jih proizvedli udeleženci EU

prečnih cen kuponov naj bi se nadaljevalo tudi
v leto 2013, ko naj bi cene kuponov dosegle raven

sheme trgovanja z emisijami (EU ETS) v

slabih 25 EUR/t. Povprečna cena emisijskih ku-

letu 2010. Emisije CO2 na področju EU

ponov v višini 30 EUR/t se pričakuje do leta 2020.

ETS so se v letu 2010 povečale za dobre 3

Cene CER-kreditov (tj. kreditov mehanizma čis-

odstotke glede na leto 2009. Popolni po-

tega razvoja) na sekundarnem trgu se trenutno

datki so na razpolago za 25 držav, poročale

gibljejo na ravni 12,50 EUR/t, do konca leta 2011 pa

pa še niso države: Ciper, Grčija, Liechtenstein
in Malta, ki predstavljajo zanemarljiv delež v

naj bi dosegle višino slabih 14 EUR/t. Za leto

skupnih emisijah CO2. Emisije CO2 so se v

2012 se pričakujejo povprečne cene CER-kreditov v višini dobrih 16 EUR/t, za leto 2013 v višini

obravnavanem obdobju povečale skoraj v vseh

slabih 22 EUR/t in do leta 2020 v višini dobrih

državah, izjema so le Bolgarija, Danska, Portugal-

26 EUR/t. V Tabeli 1 prikazujemo podrobnejšo

ska, Romunija in Španija. Največji padec emisij

analizo pričakovanih cen emisijskih kuponov in

CO2 opazimo pri Španiji, in sicer za 15,5 milijonov

CER-kreditov.

ton, v največji meri na račun povečane proizvodnje

Analitik

Barcap

20

202

20

EUA

CER

EUA

CER

,5

,25

2,00

20,00

Citi

2020

EUA

CER

EUA

CER

0,00

22,00

0,00

25,00

20,00

25,00

22,0

2,20

5,90

9,0

2,0

Deutsche

,5

Nomisma

,50

2,0

20,0

Point Carbon

,00

,00

22,00

,00

22,00

,00

0,00

2,00

Sagacarbon

,50

2,5

2,00

9,00

5,00

25,00

5,00

,00

Socgen

,20

,0

9,00

,00

2,00

2,00

Unicredit

,0

,00

9,20

0Watt

,0

2,0

Povprečje

,20

2,95
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2,5

2,0

20,00

,0

2,5

25,00

2,50

0,5

2,5

Tabela 1: Napovedi cen
emisijskih kuponov in
CER-kreditov do leta 2020
(v EUR/t)

Opombe: Prazna polja
pomenijo, da analitiki
niso podali napovedi.
EUA − emisijski kuponi.
CER − krediti CDM.
Vir: Pointcarbon (april,
2011).

električne energije iz obnovljivih virov. Nemčija spada med države, ki je v letu 2010 glede
na leto 2009 največ povečala svoje emisije
CO2, te so namreč porasle za 25,8 milijonov
ton, od tega so več kot 20 milijonov ton porasta
povzročile elektrarne. Nemčija spada tudi med
države, ki imajo v prvih treh letih kjotskega ob-

ali za slabih 63 tisoč ton. Na osnovi tega po-

dobja (2008−2010) največji primanjkljaj

datka lahko predvidevamo, da se je Slovenija

emisijskih kuponov. Primanjkljaj kuponov je

znova oddaljila od možnosti izpolnitve zastavl-

v letu 2009 kot posledica globalne gospo-

jenega kjotskega cilja do konca leta 2012. V letu

darske krize padel na 36,5 milijonov (v letu

2009 so se slovenske emisije CO2 glede na leto
2008 zmanjšale za 793 tisoč ton, kar pomeni,

2008 je namreč znašal 83,9 milijonov), a se je
v letu 2010 zvišal na 53,4 milijone; skupni pri-

da so emisije v letu 2010 še vedno za 730 tisoč

manjkljaj kuponov znaša 173,8 milijonov. Nemčiji

pod ravnijo emisij iz leta 2008. A že v letu

sledijo Velika Britanija z 82 milijoni, Norveška s

2008 Slovenija ni izpolnjevala kjotskega

34 milijoni, Danska s 5 milijoni, Nizozemska in

cilja, iz česar sledi, da domači ukrepi ne bodo

Estonija s 3 milijoni, Slovenija s 415 tisoč in Finska

dovolj za izpolnitev zastavljenega cilja in bi

z 226 tisoč primanjkljaja. Slovenski primanjkljaj

naša država zagotovo morala dokupiti manjkajoče emisijske enote na tujem trgu. Podobna

emisijskih kuponov se je v obdobju 2008−2010
glede na obdobje 2005−2007 znižal za 121 tisoč

situacija je na skupnem trgu EU, kjer so emisije

ton, vendar na račun povečanja presežka ku-

CO2 v letu 2010 glede na leto 2008 še vedno nižje

ponov v sektorju industrije, kar prikazujemo v

za 9 odstotkov, a so se glede na leto 2009 povečale

Tabeli 2.

za 55 milijonov ton.

Tudi v Sloveniji so se v letu 2010 glede na leto

Vsi dejavniki kažejo na dejstvo, da se bodo cene

2009 emisije CO2 povečale in to za 0,8 odstotka

emisijskih kuponov v prihodnosti zagotovo
povišale. Ali bo vrednost 30 EUR/t ali 40 EUR/t
dosežena ali celo presežena, je danes težko 100odstotno potrditi. Zagotovo pa drži, da evropska
regulativa ne bo dopustila ponovitev poskusnega

600

obdobja 2005−2007, ko se je cena emisijskih
kuponov spustila skoraj na 0 EUR/t, saj ima pri-

500

pravljene posebne ukrepe, kako reagirati, če se
400

cena kuponov spusti pod ali nad določeno vrednost. Upravljavci naprav bodo v prihodnosti ak-

300

tivnejše sodelovali na trgu emisijskih kuponov. Če
200

100

0

1/0
8

3/0
8

5/0
8

7/0
8

9/0
8

11/
08

1/0
9

3/0
9

5/0
9

7/0
9

9/0
9

11/
09

1/1
0

3/1
0

5/1
0

7/1
0

9/1
0
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/10

1/1
1

3/1
1

jih v sodelovanje ne bodo vodili sami proizvodni
procesi, jih bo zagotovo k temu prisilila prevladujoča metoda dodelitve emisijskih kuponov, ki bo

Leto

Mesec/

dražba. Od leta 2013 naprej udeleženci na evropskem trgu emisij kuponov ne bodo več prejeli brez2005–200

200–200

plačno (izjema so sektorji, ki so bili definirani kot

Presežek (+) / Primanjkljaj (-) emisijskih kuponov:

-55.9

-.0

ogroženi sektorji), ampak jih bodo morali kupiti

- od tega energetski sektor

-678.691

-939.311

- od tega industrija

143.294

Tabela 1: Stanje emisijskih kuponov za slovenske upravljavce naprav

524.505

preko dražbe. S takšno metodo naj bi bilo delovanje udeležencev racionalnejše, kar je nujen
pogoj za doseganje dolgoročnih ekonomskih in


ekoloških ciljev.
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Distribucija zemeljskega
plina v Sloveniji
Mag. Urban Odar, direktor GIZ distributerjev zemeljskega plina, foto: arhiv GIZ DZP

Oskrba s plinom ima v Sloveniji dolgo zgodovino.
Prve plinske svetilke so namreč na ljubljanskih
ulicah zasvetile že pred 50 leti, to je leta ,
vendar je šele uvedba zemeljskega plina v letu 9
prinesla pravi preporod. Distribucija zemeljskega
plina je izbirna lokalna gospodarska javna služba. V
Sloveniji se je doslej za zemeljski plin odločilo že 
občin; večinoma v obliki koncesije. Občine se
odločajo za uvedbo gospodarske javne službe iz
različnih razlogov. Med najpomembnejše zagotovo
sodi dejstvo, da prebivalcem in poslovnim subjektom
ponudi konkurenčen energent, katerega uporaba je
tudi udobna. Ravno tako pomemben je tudi vidik
varovanja okolja. Uvedba zemeljskega plina ima na
primer zelo pozitivne učinke na kakovost zraka in cilj
marsikatere občine je zagotoviti svojim prebivalcem
čim boljšo kakovost zraka. Eden izmed najbolj
nazornih primerov izboljšanja zraka zaradi uvedbe
plinifikacije je Ljubljana. Po uvedbi plinifikacije se je
na primer bistveno zmanjšala koncentracija
žveplovega dioksida.

do za gradnjo zagotovile ustrezne pogoje. Nova zakonodaja bo
morala upoštevati ta razmerja in v njih ne bo smela posegati. Če
pa bo posegala, bo morala predvideti ustrezna prehodna obdobja in odškodnine.
K doseganju tega cilja bodo prispevale tudi nove tehnologije, in
sicer lokalna soproizvodnja toplotne in električne energije, plinske toplotne črpalke in uporaba zemeljskega plina v prometu.
V zadnjem času pa ni pomembna zgolj učinkovitost izrabe energije pri končnem odjemalcu, temveč predvsem učinkovitost
izrabe primarne energije. K temu lahko zelo pripomorejo tudi
plinovodna omrežja, saj tako pri transportu goriv praktično ni
izgub. Zaradi tega je trend v Evropski uniji lokalna proizvodnja
elektrike, toplote ter tudi hlajenja. Na ta način se izognemo
izgubam pri transportu električne in toplotne energije.
Vsekakor pa nadaljnja uvedba zemeljskega plina na urbanih
področjih lahko zmanjšuje emisije CO2 in pomembno prispeva
k dodatnemu izboljšanju kakovosti zraka. V zadnjem času so
zelo problematične visoke koncentracije prašnih delcev v urbanih okoljih. V primeru uvedbe zemeljskega plina za ogrevanje
oziroma uporabo v prometu je mogoče emisije teh delcev praktično izničiti. Glede na posledice, ki jih imajo prašni delci na zdravje ljudi, se ta problem na ravni državne strategije energetske

Trenutno je delež zemeljskega plina v primarni energiji v

oskrbe urbanih območij in prometa še vedno premalo upošteva.

Sloveniji 12-odstoten. Povprečje v Evropi je 24 %; do leta 2030

Plinovodna omrežja se največkrat logično povezuje z zemelj-

pa se bo po predvidevanjih povečal na 29 %. Slovenija torej zelo

skim plinom. Vendar se tudi to spreminja. V tujini je že pozna-

zaostaja za povprečjem Evropske unije. Zanimivo je, da je delež

na praksa, da se v distribucijska plinovodna omrežja dodaja tudi

zemeljskega plina v primarni energiji leta 2000 znašal prib-

bioplin. Vodilna država na tem področju je Nemčija. Vsekakor

ližno toliko kot danes. Po Resoluciji o Nacionalnem energet-

lahko podoben trend pričakujemo tudi v Sloveniji, čeprav to ni

skem programu bi se moral ta delež do leta 2010 dvigniti na 16

končno stanje. V tujini obstaja že kar nekaj pilotnih projektov,

%, do leta 2015 pa na 19 %. Vsekakor lahko ugotovimo, da cilj

kjer zemeljskemu plinu v plinovodnem omrežju dodajajo vodik.

leta 2010 ni bil dosežen. Po drugi strani pa je za široko po-

Plinovodna omrežja se namreč uvrščajo med dragoceno infra-

trošnjo predvideno letno povečanje v višini 4,1 % v obdobju

strukturo za transport goriv iz dveh razlogov:

2005–2015. To je verjetno eden izmed redkih ciljev obstoječega

po eni strani so že umeščena v prostor, kar je danes lahko prob-

NEP-a, ki je za obdobje do leta 2010 skoraj izpolnjen.

lematično z vidika posegov v prostor (še posebej na urbanih po-

Ali se bo ta trend nadaljeval tudi v prihodnje, je odvisno od več

dročjih), in drugič, investicije v plinovodna omrežja so bile v

dejavnikov. Nedvomno bo na to vplivala zakonodaja, med dru-

preteklosti dokaj visoke. Zaradi tega se tem omrežjem ni racio-

gim nov Energetski zakon in podrejeni predpisi. Pri sprejema-

nalno odpovedovati, temveč je smiselno razmišljati v smeri šir-

nju nove zakonodaje bo potrebno ustrezno upoštevati tudi to, da

jenja in nadgradnje omrežij za transport različnih goriv. Tako bi

so med izvajalci GJS distribucije zemeljskega plina in občinami

lahko tudi po letu 2050 ta ista, le posodobljena omrežja prena-

sklenjene koncesijske pogodbe. Izvajalci GJS so se zavezali, da

šala različna goriva. Istočasno ne bo potrebno delati večjih pre-

bodo zgradili plinovodno omrežje, lokalne skupnosti pa, da bo-

delav pri odjemalcih.
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Do energijsko samozadostne
hiše v le treh mesecih!
Besedilo in fotografije: Alenka Žumbar

Pa je zrasla še ena. Lumarjeva pasivna
hiša, namreč. Letos bo podjetje, ki je lani
v Sloveniji in v sosednji Italiji zgradilo
skupno 5 hiš, doma postavilo še
približno 5 hiš, od tega jih bo vsaj
polovica nizkoenergijskih ali pasivnih, v
pasivni izvedbi pa bosta tudi dva vrtca.
Na Slovenskem je do sedaj še vedno le
ena plusenergijska hiša; tista, v kateri
živi znani telovadec Mitja Petkovšek. V
Dolu pri Hrastniku smo si ogledali prav
takšno Lumarjevo »hiško«, la da ta na
strehi ne nosi solarnih panelov kot
Petkovškova, še vedno pa gre za
energijsko popolnoma samozadosten
stanovanjski objekt s kakovostno
toplotno črpalko in učinkovitim
prezračevalnim sistemom.
Verjetno le malokdo ostane ravnodušen, ko prestopi prag energijsko samozadostne oziroma pasivne hiše, katere poglavitni material je popolnoma
naravni les, notranjost pa se zdi zračna že zaradi

Debelina izolacije
Lumarjeve hiše je 420
mm, debelina stene je
455,5 mm, izolacija strehe
pa je 400 mm. Medtem
ko je strežna izolacija iz
celuloze, pa je fasadna
izolacija iz celuloze in
lesnih vlaken.

Okna imajo troslojno
zasteklitev s toplotno
prehodnostjo
Uzasteklitve=0,6 W/m2K
oz. Uokna< 0,8 W/m2K

velikih steklenih površin sicer troslojnih alu-lese-

kakovosti hiše in proizvajalcu«. »Ker so naše hiše
na trgu poznane kot kakovostne in predvsem vodilne na področju nizkoenergijskih rešitev, se kriza
pri nas za enkrat pozna v pozitivnem smislu, saj
smo v lanskem letu sklenili največ novih pogodb.«

nih oken.
Energijo ohranja debela, približno 47-centimetrska
izolacija, ki pa ponekod meri tudi 53 centimetrov.
Energetsko varčnost v Lumarjevi pasivni hiši Primus 137 iz skupine Avantgarde, grajeno s certificiranim sistemom Lumar Pasiv, zagotavlja ne le
sam tloris, po katerem se prostori odpirajo proti
jugu in s tem preko steklenih površin omogočajo
zajem sončne energije, ampak tudi toplotna črpalka zemlja-voda domačega podjetja Termo-tehnika.
Na vprašanje, ali je kriza zaznamovala povpraševanje po pasivni gradnji, direktor Lumarja Marko

Ste vedeli, da
vgradnja
kompaktnega
zemeljskega
kolektorja v obliki
košare za ogrevanje
in hlajenje NEH
prihrani 75 %
površine zemlje v
primerjavi z
vgradnjo klasičnega
horizontalnega
zemeljskega
kolektorja?

Z zemeljskimi izmenjevalniki do
gospodarne rabe energije
Lumarjeva hiša pri Hrastniku ima vgrajene tudi
zemeljske izmenjevalnike toplote s košarami. V
primerjavi z doslej poznanimi načini izdelave
ploskovnih zemeljskih izmenjevalnikov toplote ali
globinskih sond z globinami do sto in več metrov,
s katerimi se odvzema toplota v zemlji s pomočjo
tekočine, ki se pretaka v zaprtem tokokrogu izmenjevalnika, in se potem oddaja v tokokrog
toplotne črpalke, gre tu za sistem s košarami s spiralno navito cevjo. Košare se polagajo na medse-

Lukič odgovarja, da v podjetju opažajo, »da so kup-

bojnem razmiku najmanj štirih metrov in segajo

ci v času krize pri odločitvi za nakup veliko bolj pre-

do globine približno 4,5 do 6,5 metrov. Prednosti

vidni in preudarni in se zelo dobro pozanimajo o

tega sistema so, da skozi vse leto omogoča čisto,

0
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gospodarno in okolju prijazno rabo sončne energije za ogrevanje, površina tal, ki jo potrebujemo
za izvedbo polja s košarami, pa je približno enaka
ogrevani stanovanjski površini. Ponudniki pravijo,
da s sistemom ne povzročamo neugodnih vplivov
na naravne mikroorganizme v tleh, prav tako pa je
tudi njegova vgradnja cenovno ugodna.
Graditelji, ki se odločijo za Lumarjevo hišo Primus,

V hiši Lumar

ki sta jo zasnovala arhitekta Danijel Čelig in Kristina Rakušček, se lahko odločijo tudi za nadstrešek
za en ali dva avtomobila, s katerim lahko praktično
poskrbijo tudi za učinkovito senčenje steklenih
površin objekta v poletnem času. Lahko pa se, podobno kot telovadec Mitja Petkovšek, odločijo tudi
za namestitev sončne elektrarne na te dodatne
strešne površine. Pasivna hiša je tako ali tako le

Zemeljski
izmenjevalniki
toplote

droben korak od tega, da gospodinjska energijska
bilanca postane ne le nevtralna, temveč pozitivna.
Nizkoenergijska hiša je objekt, ki za letno ogre-

material. Ta je tudi pri nizkih temperaturah topel

vanje na kvadratni meter površine porabi med 40

na dotik, propusten za zrak, diši in vse leto vzdr-

in 60 kWh energije, pasivna hiša pa je energijsko

žuje prijetno klimo v prostoru. Ima pa še eno prak-

varčna zgradba, pri kateri je visok bivalni standard

tično plat: omogoča najvišjo stopnjo predizdelave

zagotovljen brez običajnih ogrevalnih sistemov ali

s hitro montažo, zaradi suhe gradnje pa je možna

klimatskih naprav, njena letna poraba energije pa

takojšnja vselitev v objekt, kar nam lahko tudi

ne sme presegati 15 kWh na kvadratni meter.

nekoliko zniža stroške.
Omeniti velja tudi, da so za gradnjo nizkoenergij-

Rekuperacija – sistem, ki omogoča,
da hiša »diha«

skih in pasivnih hiš na voljo kreditna in nepovratna sredstva Eko sklada. Na podlagi lanskega jav-

Da je počutje v takšni hiši resnično odlično, potrdi

nega poziva za kreditiranje občanov 43OB10 so

že enkratni obisk takšnega objekta. Hiša sicer za-

tako na Eko skladu odobrili tri kredite za gradnjo

jema in ohranja toploto, po drugi strani pa tudi

nizkoenergijskih in pasivnih hiš v skupnem znes-

»diha«. To ji omogoča rekuperacija oziroma pre-

ku 64.300 evrov. Poleg tega so izplačali tudi 1,078

Energetski del hiše

zračevalni sistem, ki v zgradbo uvaja svež zrak, ki

milijonov evrov nepovratnih sredstev za gradnjo

ga zajema zunaj, po ceveh pripelje do prenosnika

82 nizkoenergijskih in pasivnih hiš še na podlagi

toplote – rekuperatorja, tu hladen, svež zrak sprej-

javnega poziva 1SUB-OB08, saj imajo prejemniki

me toploto izstopajočega zraka in ga nato po ceveh

pravice do spodbude za zaključek naložbe 18 mese-

vodi v bivalne in spalne prostore.

cev od podpisa pogodbe o sofinanciranju. Na Eko

Zrak je torej svež in topel. V kuhinji, na stranišču,

skladu so nam pojasnili, da so letos so poleg tega

v kopalnici, shrambi itd. ga zajemamo, zopet

že izvedli eno izplačilo nepovratnih sredstev za

vodimo po ceveh v prenosnik toplote, kjer odda

gradnjo nizkoenergijske hiše na podlagi javnega

toploto hladnemu vstopajočemu zraku, nazadnje
pa kot izrabljen in hladen zrak zapusti objekt.
Prenosniki toplote imajo danes že zelo dober izkoristek in zadržijo tudi več kot 90 odstotkov toplote
v zgradbi. V zgradbi imamo tako vedno svež zrak,
česar za običajne objekte ne moremo reči, zaradi
prezračevanja pa ne izgubljamo toplote.

poziva iz lanskega leta 4SUB-OB10 v znesku

Pasivna hiša je
sicer le droben
korak od tega, da
gospodinjska
energijska bilanca
postane ne le
nevtralna, temveč
pozitivna.

10.672 evrov. Za zagotovitev ugodnih namenskih
kreditov se ponudniki nizkoenergijske in pasivne
gradnje povezujejo tudi s komercialnimi bankami;
Lumar denimo z Banko Sparkasse, ki je tako ponudila t. i. zeleni kredit.
Ne nazadnje pa velja omeniti še, da je lahko gradnja nizkoenergijske oziroma pasivne hiše hitro

Gradnja z lesom za zdravje in denarnico!

izveden projekt. Pri Lumarju pravijo, da po tem,

Ključnega pomena, ki se ga zavedajo tudi Lumar-

ko imamo že vse birokratske zadeve urejene, sama

jevi strokovnjaki, je tako z vidika kakovosti grad-

gradnja traja med 120 in 160 dni oziroma tri do

nje kot z vidika dobrega počutja – les kot naravni

štiri mesece.
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Gostujoči komentar

Jedrska energetika po Fukušimi
Prof. dr. Leon Cizelj, Institut Jožef Stefan
milj v ZDA potreben, da bomo natančneje izmerili in ovred-

stošil severovzhodni del japonskega otoka Honšu, sodi

notili poškodbe sredic v reaktorjih. Šele takrat bomo jedrski

med največje naravne katastrofe v zapisani zgodovini

strokovnjaki zares razumeli potek nesreče z vsemi morebitnimi

človeštva. Število umrlih in pogrešanih se bliža 30.000.

spodrsljaji ali napakami vred. Dobro razumevanje poteka nes-

Brez doma je ostalo več kot 136.000 ljudi. Prve ocene nepo-

reče pa je ključno, da lahko z vso odgovornostjo predlagamo

sredne gospodarske škode presegajo 300 milijard evrov. Po-

tudi učinkovite protiukrepe.

sredne gospodarske posledice pa že čutimo tudi pri nas; zaradi

Razumljivo je, da je politika povsod po svetu z ukrepi pohitela.

razmer v japonski industriji je zmanjšanje proizvodnje in šte-

Evropska unija je na predlog nejedrske Avstrije pohitela v t. i.

vila zaposlenih prizadelo tudi slovensko avtomobilsko indu-

stresne teste. Dokončne opredelitve stresnih testov še ni, pri-

strijo.

čakujemo jo te dni. Že pa je določen urnik, do kdaj morajo

Potresu je sledil velikanski cunami, ki je med drugim onespo-

upravljavci elektrarn stresne teste opraviti. Žal se zdijo cilji

sobil tudi ponor toplote in lastne vire električne energije v je-

stresnih testov precej nejasni. Za ukrepanje v skladu z izkušn-

drski elektrarni Fukušima Daiiči.

jami po Fukušimi je še dosti pre-

Izgubi hlajenja je sledilo pregre-

zgodaj, spoštovanje varnostnih

vanje reaktorjev in bazenov rab-

standardov in predpisov pa že

ljenega goriva. Oboje je posadka

danes nadzorujejo in zapovedu-

z velikimi napori in improvizira-

jejo upravni organi. Pri rednem

nimi sredstvi, kot kaže, uspela

nadzoru poleg upravnih organov

obvladovati. Po dobrih dveh me-

sodeluje še množica mednarod-

secih velikih naporov je videti, da

nih organizacij. Tu se nehote za-

je stanje razmeroma stabilno. A

stavi vprašanje, ali bodo stresni

krize še ni konec in vzpostavitev

testi zastavljeni tako, da bodo

dolgoročnega ohlajanja reaktor-

lahko odkrili tudi morebitne po-

jev ostaja prednostna naloga, ki

manjkljivosti v nadzoru.

bo zahtevala še mesece zahtev-

Japonski premier Naoto Kan, ki

nega dela in ukrepov.

mu je politična opozicija očitala

Nesreča v jedrski elektrarni Fu-

nedoraslo vodenje v popotresnih

kušima Daiiči je posegla tudi v

kriznih razmerah, se je prihod-

načrte za globalno jedrsko rene-

nosti lotil nekoliko drugače. V

sanso. Velika medijska pozor-

času po potresu, ko obratuje le

nost, pogosto podkrepljena z ze-

dobrih 40 % japonskih jedrskih

lo pavšalnimi ocenami stanja v

elektrarn (ostale pregledujejo), je

poškodovanih elektrarnah, je po-

napovedal strateški razmislek o

novno obudila že nekoliko pozabljen strah pred sevanjem, ki

bodočnosti energetske politike. Ob tem je dal jasno vedeti, da se

se je v javnosti globoko zakoreninil v času černobilske nesreče.

Japonci jedrski energiji ne bodo mogli odreči. Skupina japon-

Nekateri mediji v tujini so opazili tudi veliko žilavost elektrarn

skih znanstvenikov je ob tej priložnosti že predlagala večje spre-

v Fukušimi. Tisto žilavost, ki tudi po potresu 9. stopnje po

membe v organizaciji neodvisnega državnega nadzora nad obra-

Richterju, cunamiju, vodikovih eksplozijah in več popotresnih

tovanjem jedrskih elektrarn.

sunkih vsaj 7. stopnje omogoča ohraniti osnovni nadzor nad

Japonci nam torej že sporočajo, da jedrske energije ne bo mo-

reaktorji in preprečuje večje izpuste v okolje.

goče nadomestiti z drugimi viri. Vsekakor pa bomo morali v

Nekatere pomembne podrobnosti o dogajanjih in razmerah v

njeno varno izkoriščanje vložiti mnogo več znanja in odgovor-

elektrarni Fukušima Daiči bodo znane šele čez mesece ali mo-

nosti na vseh družbenih ravneh. Odločalo pa bo zaupanje jav-

rebiti celo leta. To je namreč čas, ki je po izkušnjah z Otoka treh

nosti v strokovnost upravljavcev in nadzornikov.
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Šola brez oken
Mateja Kegel, foto: Mateja Kegel

Osnovna šola Brezovica je tista šola,
ki jo v nekaj trenutkih lahko spremenijo
v šolo brez oken. Vse to z željo in ciljem
čim bolj izkoristiti naravne vire za
energijsko učinkovitost. Kot pravi
arhitekt Slavko Gabrovšek iz podjetja
Sonet d. o. o., ki je od prvega do
zadnjega dne budno spremljal obnovo
prve tovrstne šole v Sloveniji, so začeli
z ustvarjanjem običajne stavbe, prišli
pa so do izjemne.

Osnovna šola Brezovica je bila pred rušenjem in
ponovno izgradnjo stara skoraj 60 let, velika je bila
1500 kvadratnih metrov, na njej pa je bilo še precej
uporabnega materiala, ki so ga projektanti in ustvarjalci novega objekta znali koristno, predvsem
pa izvirno uporabiti pri novi postavitvi.

Stari materiali smiselno vključeni
v novo zgradbo
Dober primer učinkovite uporabe materialov stare
zgradbe je opeka, nenadomestljiv material pri gradnji, ki so jo enostavno pobrali s porušenega objekta. Zaradi tega so imeli izvajalci nekaj težav, a so
jih med delom rešili. Pred rušenjem starega objekta so demontirali ostrešje in shranili kritino, da
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meni, da termoizolacijo pod temeljno ploščo podaljšajo v zunanjost in s tem preprečijo, da bi prišlo do zmrzovanja pod ploščo. Pri zasnovi zgradbe
je pomembno tudi to, da ta nima izpostavljenih
delov, da ni razvejane oblike, ki zmanjšuje lupino
glede na vsebino. Vse štrline, ki so na zgradbi, so
dodane kot nov objekt.
Osnovna šola ima tudi izjemen toplotni ovoj: 20
cm pod temeljno ploščo, enako na fasadi, toplotni
ovoj na strehi pa znaša med 30 in 40 cm. Kako pa
je z zrakotesnostjo ovoja? Okna so montirana izven fasade, ven iz zidu, kar je pri šestmetrskih
oknih zagotovo večji podvig, kot bi bil pri običajnih. Vsa okna so tudi oblepljena z gumastimi tesnili, zrakotesnost pa je zagotovljena tudi na vseh
so jo lahko kasneje ponovno uporabili, saj je bila
slednja stara le šest let, njena garancija pa je 50 let.

Na šoli so naravni
materiali vidni.

prebojih. Prezračevanje šole je izvedeno z rekuperatorjem, stopnja rekuperacije je 78-odstotna.

Kar 800 kvadratnih metrov objekta je danes po-

Inovativne akustične luči

kritega s to kritino, ki so jo uporabili za nadstreške
zunanje učilnice, knjižnico in kolesarnico. Tudi

Pozabili niso niti na učinkovito akustiko, saj je v

lesene elemente prejšnje zgradbe se danes najde

šoli akustična izolativnost precej pomembna. Re-

na zunanjem stopnišču, ki ima kljub novi podobi

šitev, kako bi zagotovili prezračevanje in hkrati

pod seboj 50 let stare nosilce, ki so bili obnovljeni

učinkovito akustičnost, so našli v dušenju vratne

in prilagojeni novemu objektu. Prav tako je bil v

nadsvetlobe. Ko govorimo o akustiki, ne smemo

del obnove vključen ves beton in ostali materiali, ki
so se uporabili za nasutja. Steklo prejšnje zgradbe

Inovativne akustične luči

pozabiti, da akustične panele kot popolno inovacijo
predstavljajo kar luči. Učitelji imajo tudi zaradi te

služi kot označevalo na vratih. Tudi sicer so v času

rešitve danes manj težav s prenašanjem informa-

rušitve poskrbeli, da je bila shranjena vsa zemlja,

cij na učence, tudi tiste v zadnjih klopeh.

pozabili niso niti na rastlinje, ki je običajno v takih

Pomemben pa je še en prihranek; šola, ki je pred

situacijah postranskega pomena.

tem porabila približno 200 kubičnih metrov vode
na mesec, jih danes porabi manj kot 80. Ena od

Kako so prišli od običajne do izjemne
stavbe

rešitev v novi šoli je splakovanje vseh sanitarij s
pomočjo deževnice.

Osnovna šola Brezovica je narejena na temeljni
plošči, izkop je znašal do največ 40 centimetrov,
kar je pomenilo zelo majhne količine odpadnega
gradbenega materiala. Precej pogumno dejanje
glede na to, da običajna stavba zaradi cone zmrzovanja temelji 90 centimetrov v globino. Omenjena
zgradba ima rob temelja 25 cm pod površjem okolice, zato se vsakdo lahko vpraša, zakaj na tej točki
ne zamrzne. Slavko Gabrovšek je razložil, da je
skrivnost v sistemu izolirane zemljine, kar po-

Uporaba materialov v
osnovnih formah

Energetika.NET

5

Neobičajen sistem senčenja in
koriščenja sončne svetlobe
Ena od pomembnejših novosti je senčenje stavbe,
ki sicer še nima končne podobe, a na mestih, kjer
je, funkcijo učinkovito uporabljajo. Senčenje stavbe je izvedeno tako, da je izkoriščena energija sonca. Prav tako je pod oknom vsake učilnice toplozračni sprejemnik sončne energije. Zares se lahko
prepričamo, da je vsaka stvar na šoli narejena z
razlogom. Tudi rjava barva zgradbe ima svoj razlog. Pri projektiranju so se namreč odločili za
obešeno fasado na južni strani objekta. V zračnem
sloju med fasado in izolacijo poleti in pozimi nastaja vroč zrak in ker želijo tudi pozimi ta sloj segrevati, so napravili sistem vsrkavanja zraka na hodnike. Vse to pa deluje avtonomno, vsako okno posebej. Stavba skozi okna proti jugu prinaša kar 40
odstotkov izgub, kar je največja izguba tega objekta, zato je izolativnost na tem mestu zelo pomem-

Neobičajen sistem
senčenja in koriščenja
sončne svetlobe

ne prihranke. Ko bo delo opravljeno do konca, naj
bi bili ti prihranki izjemni.
Danes osnovna šola v Brezovici porabi ,-krat

bna. Pomembno pa je tudi dejstvo, da omenjena

manj energije kot prej. Tukaj pa niso upoštevani

funkcija deluje samo v času ogrevalne sezone in

že omenjeni pritoki sončne energije, ki bi razliko v

da se termostatski ventili zaprejo avtomatsko ob

prihranku zagotovo še povečali. Vse to so dosegli

določeni temperaturi. Če po eni strani koristijo

s pomočjo pasivne tehnologije, ki je bila vodilo pri

sonce za ogrevanje, so senčila zasnovana kot sklop-

projektiranju.

na in so termoizolativna. Ko so zaprta, delujejo kot
pokrov čez okno. Na ta način ob času, ko šole ne

Uporaba materialov v osnovnih formah

uporabljajo, ustvarijo zgradbo brez oken. Okna

Posebnost stavbe, ki je morda danes nismo toliko

takrat dobijo 6 cm termoizolacije. Sistem, ki še ni

vajeni, je, da so uporabljeni materiali v svojih os-

dobil dokončne podobe, že sedaj prinaša konkret-

novnih formah. Beton je videti kot beton. Les je
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Stari materiali smiselno
vključeni v novo zgradbo

pravi in ni pobarvana plastika, ki je samo videti kot

Ena od težav, s katero so se soočali projektanti, je

les. Okna so lesena. Na steklenih vratih ni nalepke,

bila potresna varnost. Prvotne želje, da bi bila stav-

ampak je vmes nasuto steklo. Opeka ni narisana

ba zgrajena iz opeke, ni bilo moč realizirati iz dveh

obloga; opečnati zid je zgrajen iz opeke, stare 60

razlogov. Prvi razlog je križanje z betonskimi vez-

let. Mleto opeko so uporabili tudi kot nasutje ravne

mi po dolgem in počez in zelo počasna gradnja.

strehe. Tudi odpadno keramiko so uporabili v
estetske namene: za privlačnejši videz sanitarij in
izdelavo mozaika v glavni avli.
Občinski svet Občine Brezovica je finančna sredstva za novo šolo omejil na 5,6 milijona evrov.
Realizacija je na koncu znašala 4,4 milijona evrov,

Stavba ima blizu 000 kvadratnih metrov. Priklopljena je na obstoječo
kotlovnico v starem delu šole. Težava je danes v tem, da kotlovnica
deluje neracionalno, saj se porabi veliko manj energije, kot so jo
potrebovali pred obnovo, zato v občini že razmišljajo o izgradnji
manjše kotlovnice na plin.
Druga težava pa je v tem, da bi bil v tem primeru

čeprav so si med samo izgradnjo privoščili manj-

potreben pregradni zid med učilnicami s 15 cm

še podvige, kot je stekleno dvigalo. »To je sicer pre-

debelejšim ometom in isto kvadraturo učilnic, kar

cej dražje ob običajne »betonske škatle«, a po drugi

bi pomenilo 2,5 metra daljšo stavbo. A ker je bila

strani je za učence zagotovo zanimivo videti, kako

parcela že izkoriščena do konca, so se bili na koncu

dvigalo deluje,« pravi arhitekt.

primorani odločiti za armiran beton.

Energetika.NET
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Pametna programska
oprema, ki skrbi za
kakovostnejši vsakdan
S&T Slovenija

Proizvajalci poslovne programske
opreme svoje rešitve pogosto prilagajajo
podjetjem iz industrije oziroma iz
posamezne panoge. Takšne
specializirane rešitve so navadno precej
bolj učinkovite od univerzalnih
programskih rešitev za upravljanje
poslovanja, ki zahtevajo veliko
prilagajanja posameznim nalogam in
procesom. Le malo programskih hiš pa
se posveča rešitvam za javne službe,
čeprav te pogosto strežejo milijonom
različnih strank in uporabnikov.

Celovita integracija v službi kakovosti
Velik izziv takšnih sistemov je celovita integracija
različnih oddelkov in dejavnosti ter njihovo usklajeno delovanje. Pomemben del je tudi pametno
merjenje oziroma odmerjanje parametrov storitev,
ki v nadaljevanju služi tudi za zaračunavanje storitev. Organizacije namreč želijo kakovostne in
enotne podatke o naročnikih storitev javnih služb,
najpogosteje zbrane na enem mestu. Svojevrsten
zalogaj takšnih rešitev in sistemov so že aplikacije
za množično zaračunavanje, ki lahko plačilne naloge izstavijo na več milijonov naslovov in vodijo
ogromno število saldakontov. Seveda morajo biti ti
postopki močno avtomatizirani, vse do nivoja

Področja distribucije električne energije, vodovod-

samodejnih izterjav neplačnikov.

na in plinska omrežja, komunala ter sistemi ogre-

Rešitev SAP for Utilities deluje v tesni povezavi s

vanja stavb veljajo za zelo zahtevna z vidika up-

sistemom za upravljanje poslovanja SAP ERP, kjer

ravljanja, saj si upravljavci težko privoščijo že za-

ima poseben poudarek še rešitev za upravljanje

časno nedelovanje, kaj šele daljši izpad. Zato mora

odnosov s strankami (CRM) ter klicni center. Ta

biti informacijski sistem, ki upravlja z omenje-

del ima ključno vlogo pri upravljanju in zagotav-

nimi omrežji, »neprebojen«, aplikacije pa morajo

ljanju storitev, saj so na enem mestu zbrani vsi

delovati stabilno in zanesljivo. Vse to ob upošte-

pomembni podatki, ki tako strankam kot upravl-

vanju kompleksnosti omrežij in okolij vsekakor ni

javcem omogočajo, da se storitve lahko prilagajajo

lahka naloga.

dejanskim potrebam strank. Takšna celovita reši-

Prav zato ne čudi, da zmogljive in celovite pro-

tev prispeva k lažjemu vzdrževanju transportnih

gramske rešitve za potrebe javnih služb ponuja le

in drugih omrežij ter storitev, obenem pa organi-

peščica podjetij na svetu. Med najpogosteje upo-

zacijam, ki skrbijo za javne službe, omogoča hitre-

rabljenimi programskimi rešitvami je tako SAP for

jše odzivanje na morebitne reklamacije. Prav tako

Utilities, izdelek nemškega programskega gi-

sistemska rešitev samodejno poskrbi za obvešča-

ganta. Gre za namensko rešitev, specializirano za

nje prebivalstva o prekinitvah zaradi vzdrževalnih

področje energetike in upravljanja velikih siste-

del, saj natančno pozna naslove uporabnikov, ki

mov, ki je pisana na kožo javnim službam in nji-

jih bodo vzdrževalna dela zadevala. Obenem up-

hovim posebnostim.

ravljavcu omogoča enostavna naročila vzdrževalnih posegov (glede na reklamacijo storitve ipd.).
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Slovenske javne službe so šele na
začetku
Foto: arhiv S&T

V Sloveniji prave implementacije programskih rešitev tipa vse-v-enem za upravljanje dela javnih
služb šele pričakujemo. Dober obet ima predvsem
prestolnica, saj družbe v Javnem holdingu Ljubljana prehajajo na informacijski sistem SAP in se

Hitrejše odzivanje na potrebe strank

odločajo tudi o implementaciji rešitve SAP for

Napredna analitika, vgrajena v rešitev SAP for

Utilities.

Utilities, organizacijam omogoča tudi lažje iskanje

Bistveno več izkušenj s tovrstnimi rešitvami imajo

skupin uporabnikov s posameznimi lastnostmi ter

naši severni sosedje, kjer takšne implementacije

prilagajanje oziroma segmentiranje ponudbe po-

uspešno delujejo že več kot desetletje.

sameznim skupinam uporabnikov. Organizacija s

Veliko koristi pa bi lahko pridobila predvsem slo-

takšnimi rešitvami pridobi boljše razumevanje

venska elektroenergetika, ki bi s takim sistemom

želja strank in se lahko posveti zadovoljevanju nji-

postavila dobre temelje za implementacijo Smart

hovih potreb.

Grida, katerega lastnost bo večja fleksibilnosti,

Programska oprema organizaciji omogoča tudi

boljše prilagajanje potrebam prebivalstva ter cela

nadzor in upravljanje nad potrebami strank in hi-

vrsta novih storitev. Ključno bo seveda na eni strani

ter mehanizem odzivanja na njihove nove želje ali

dobro poznavanje potreb strank in nadzor nad sis-

potrebe. Natančno spremljanje obnašanja kupcev

temom in na drugi strani ozaveščenost strank in

in prilagajanje njihovim potrebam pa je ključni

njihovo sodelovanje pri izrabi novih možnosti.

element prilagodljivosti poslovanja, ki vlada v so-

»Skupina S&T ima obilo znanja in izkušenj z im-

dobnem tržnem gospodarstvu.

plementacijo naprednih rešitev za javne službe. Z
rešitvami, kot je SAP for Utilities, smo prisotni v

Sodelovanje uporabnikov

celotni regiji, zato sem prepričan, da bodo tudi

Smisel sodobnih programskih rešitev je tudi v

slovenski državljani kmalu deležni še boljših

omogočanju kakovostne interakcije z uporabniki.

storitev javnih služb. Podjetja, ki skrbijo za ener-

Ti postanejo bistveno bolj motivirani, če lahko

getska in druga omrežja, si danes želijo boljšega

sodelujejo pri snovanju storitev ali pa vsaj delno

obvladovanja poslovanja in prilagajanja strankam,

odločajo o njihovi uporabi. Dodano vrednost v

slednje pa postaja še bolj očitno po deregulaciji teh

očeh uporabnika nudijo že preproste storitve, kot

področij, ki sili ponudnike storitev v konkurenčen

so omogočen vpogled v podatke o odjemu (elek-

boj ne samo glede cene, temveč tudi glede kvalitete

trike, vode ...) in preverjanje tekoče porabe. Na tak

in raznovrstnosti zagotavljanja storitev ter v boljše

način ima uporabnik vpliv na porabo, hkrati pa je

razumevanje potreb strank,« je povedal Goran

njegovo zadovoljstvo večje, saj postane odločevalec.

Đurić, direktor vertikalnih rešitev za področje energetike iz podjetja S&T Slovenija.
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Energetika je ogledalo družbe in
naša velika razvojna priložnost
Besedilo in foto: Valerija Hozjan Kovač

Na marčevski energetski konferenci je mag. Janez
Kopač opozoril, da so v Sloveniji na energetsko
politiko pomembno vplivali direktorji predvsem
elektroenergetskih podjetij s podpornim okoljem.
Ob tem upa, da bo z novim nacionalnim
energetskim programom (NEP) to drugače, saj
mora energetsko politiko voditi ljudska množica.
»Do določene mere se z vsebino izjave lahko
strinjam; predvsem v tem, da je energetika tako
pomembno področje, da je ni smotrno v celoti
prepustiti le energetikom,« je v pogovoru za
Energetiko.NET izjavo komentiral predsednik
Državnega sveta mag. Blaž Kavčič, ki obenem ni
prepričan, da je o podrobnostih tako kompleksnih
vprašanj prav in pošteno spraševati državljane na
referendumih, glede na to, da imamo plačane
strokovnjake in izvoljene politike, ki morajo
vprašanja trajnostnega razvoja v vsej njihovi
dolgoročnosti in prepletenosti razreševati.

»Temeljna težava slovenske energetike je, po moji oceni, da ni
dovolj celovita in dolgoročna, da bi odražala načelo dobrega in
trajnostnega gospodarja na državni ravni.« Sogovornik je prepričan, da se stvari tudi z novim NEP ne bodo bistveno spremenile na bolje, saj bo dokument tako obširen, da ga bo le malokdo proučil v podrobnosti. »Tudi sam sem do sedaj videl nekaj
izvlečkov in ocen, ki pa kažejo, da bo NEP še vedno preveč le
seštevek parcialnih interesov vplivnih skupin, premalo pa bo
zasnovan na nacionalni ravni in celovito zastavljen.«
Predvsem s strani nevladnih in okoljevarstvenih organizacij
pogosto slišimo očitek, da ni na voljo nabora različnih
strokovnih (tudi bolj zelenih) scenarijev.
Povejmo naravnost: v zadnjem obdobju so se različne stroke −
pravna, ekonomska in navsezadnje tudi energetska − izkazale
kot razmeroma kupljive, ali lepše: ustvarjalno odzivne na konkretne želje naročnikov glede ciljnih ugotovitev. Kompetentni
strokovnjaki so pokazali, da so se pripravljeni podpisati pod
različne dokumente, ki so običajno zmes nespornih dejstev in
ugotovitev ter nekaterih stvari in zaključkov, ki niso tako nesporni.

50
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Temeljna težava, ki jo opažam na področju energetike, je, da je

Slovenske elektrarne (HSE), ki pa se morda preveč posveča

ta bistveno premalo celovito in dolgoročno načrtovana. Premalo

raznim kombinatorikam na področju kadrov, denarja, prekupče-

je pogledov na proizvodnjo in porabo energije, ki bi bili uskla-

vanju z elektriko itd. V celoti se navedenim vprašanjem ne da

jeni z okoljskimi, prostorskimi, ekonomskimi, zunanjegospo-

izogniti, a gre za vprašanje mere in prioritet. Imamo torej glav-

darskimi in socialnimi vidiki.

ne gradnike znanja na področju hidroenergetike, pa tega ne

Če sem konkreten: imamo izjemne neizkoriščene potenciale,

znamo v dovolj veliki meri izkoristiti niti v Sloveniji, kaj šele v

predvsem na hidroenergetskem področju (srednja Sava in Mura)

tujini. Zato govorim o povezanosti med področji energetike, in-

ob hkratnem spoštovanju omejitev in celo podpori okoljevar-

dustrije, okolja, sociale, delovnih mest … Vse je prepleteno in v

stvenih zahtev. Če je hidroenergetski objekt grajen z upošte-

energetiki so različna področja v močni soodvisnosti.

vanjem okoljevarstvenih in biotskih zahtev, bo sicer nekoliko

Več državniškega pristopa je bilo vidnega po koncu 2. svetovne

dražji, vendar ga lahko realiziramo. Moramo se sprijazniti z

vojne, ko so iz ruševin postavljali industrijo, bančni sistem,

dejstvom, da vsak energetski objekt pomeni poseg v prostor.

Luko Koper, Splošno plovbo, Litostroj, IMV Novo mesto, Krko,

Pogovarjamo se lahko samo o stopnji sonaravnosti. Hidroener-

Iskro itd. Iz nič so postavili dobro zasnovan policentričen sis-

getski objekti pa imajo lahko, če so pravilno projektirani in izve-

tem industrije, razvoja itd. V zadnji letih to le še razgrajujemo.

deni, manj moteč vpliv oz. celo pozitiven vpliv na okolje; gre za

Pa ne krivim samo zdajšnje vlade, odgovorne so vse poosa-

npr. preprečevanje poplav, biotsko raznovrstnost, raven pod-

mosvojitvene vlade.

talnice …
Pa še nekaj. Na področju hidroenergije imamo toliko znanja,

Jedrska elektrarna in termoelektrarna predstavljata hrbtenico

da bi z več državniškega in gospodarskega pristopa lahko z gra-

Slovenije, kar moramo po mnenju slovenskih energetikov

ditvijo hidroelektrarn dosegli močne multiplikativne učinke na

ohraniti tudi v prihodnje. V novem Nacionalnem energetskem

narodno gospodarstvo, na gospodarsko klimo, na odpiranje

programu (NEP) sta v različnih scenarijih predvidena tako

delovnih mest. V razumni meri bi lahko oživili tudi gradbeni

NEK 2 kot TEŠ  s hkratnim intenzivnim razvojem OVE in

sektor. Investicije v hidroelektrarne so v 70−80 % gradbene in-

URE, pri čemer se zadnji dve področji smatrata le kot

vesticije. Po zadnjih ocenah imamo v Sloveniji še za najmanj

priboljšek v večini energetskih razmišljanj. Zakaj je Slovenija

6500 GWh (okrog 1200 MW) ekonomsko in okoljsko sposob-

razdvojena na področju energetike in v razumevanju

nega oz. vzdržnega potenciala. To pa je za dva predvidena TEŠ

trajnostnega razvoja? Od česa je odvisen preporod?

6. Pa tudi izven Slovenije bi lahko z izgradnjo hidroelektrarn

Čudno bi bilo, če bi stvari v energetiki delovale, saj nimamo za-

dosegali pozitivne učinke za slovensko oskrbo z energijo.

dovoljivo koncipirane krovne državne razvojne politike. Imamo

Slovenija je v preteklosti res slovela po znanju na področju

temeljnih usmeritev.

množico čudovitih študij in predstavitev, toda manjka nekaj
hidroelektrarn. Ali to pomeni, da slabo prodajamo svoje

V energetiki nam manjka celovita razvojna in trajnostno na-

znanje?

ravnana politika Slovenije. Naj navedem primer. V Sloveniji

Pred osamosvojitvijo smo imeli Slovenci možnost ponuditi

danes kurimo premog in ga bomo kurili še več, da bomo lahko

kompleksne hidroenergetske objekte doma in v tujini. Tega da-

proizvajali aluminij, ki je po CO2-bilanci eden najbolj nega-

nes nimamo. Imamo sicer dragocene bloke znanja in izkušenj

tivnih produktov. Ne govorim o tem, da je treba neko tovarno od

na tem področju, od začetnega področja projektive, storitev Tur-

danes na jutri zapreti. V svetu se talilne tehnologije praviloma

boinštituta, ki je svetovno znano podjetje na področju modeli-

obnesejo tam, kjer je hidroenergije v izobilju, kjer je potrebno

ranja hidroenergetskih objektov, a njegovih potencialov ne

presežke na kar najboljši način porabiti. Pri nas temu ni tako.

znamo izkoristiti, do Litostroja, ki je še vedno pomemben na po-

Talilne tehnologije porabijo dvakrat več električne energije, kot

dročju turbin. Tudi v gradbenem sektorju imamo določene

je proizvedeta savska in soška veriga skupaj! Postajamo vse bolj

kompetence in možnosti, toda nihče teh znanj ne poveže v

uvozno odvisni – že okrog 25 % električne energije moramo

kompleksni inženiring. Najbolj bi bil za to poklican Holding

uvoziti. Toda nekatere družbene in temeljne odločitve moramo
Energetika.NET
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transparentno predstaviti in jih sprejeti. Energetika je še pose-

interesov. Dokler bo temu tako, lahko smatramo, da je ener-

bej zanimiva, ker se tu najbolj grobo vidi, da so glavni posli v

getika dragocen pokazatelj, zakaj se družba kot celota ne more

Sloveniji v preteklih letih − in kot kaže tudi v bližnji perspektivi

izviti iz neustvarjalne paralize.

− samopostrežba nekaterih elit in klientel, torej parcialnih

Kar pa se tiče šoštanjske termoelektrarne in jedrske elektrarne,
bi rad poudaril naslednje. Poznamo strukturo porabe električne
energije in pogoje delovanja elektroenergetskega sistema. Upoštevati moramo, da potrebujemo določen del pasovne, trapezne in vršne proizvodnje. Zavedati se moramo tudi pogojev
frekvenčnega uravnavanja. Na tej osnovi se lahko strinjam z
argumenti, da bi težko nadomestili pomembno vlogo tako
NEK-a kot TEŠ-a –gledano na kratek rok. Toda prav TEŠ 6 je
primer, kako se investicije v državi ne bi smele voditi. Argumenti, da smo morali TEŠ 6 nujno naročiti v času, ko so bile
cene najvišje, in je zato treba plačati milijardo dvesto milijonov
evrov, da je ravno 600 MW tista najoptimalnejša kapaciteta, so
zaskrbljujoči in neprepričljivi. Prav tako ne sprejemam argumentov, da moramo peljati investicijo naprej, ker smo zanjo že
toliko plačali, in da je projekt v redu, ker je tako rekla tudi Evropska banka! Pa ne želim »rušiti« projekta, toda potrebno bi ga
bilo postaviti na transparentne osnove in optimizirati.
NEK je v daljšem obdobju igrala neprecenljivo vlogo v slovenskem elektroenergetskem sistemu in jo bo še naprej. Glede
NEK 2 pa je poglobljen razmislek potreben in utemeljen. Po
tretji nuklearni katastrofi se bo razvoj varnostnih sistemov po
moji oceni intenziviral, počasi tudi zaznavamo obrise mednarodnega sistema ravnanja s srednje in nizko radioaktivnimi odpadki, uporabnega tudi za manjše države. V nekaj letih bodo
torej tehnološke in organizacijske okoliščine bistveno drugačne,
boljše od trenutnih in bi se temu bilo pametno prilagoditi.
Na čem bo ali naj bi torej temeljila energetska politika
Slovenije? Kaj pričakujete od novega Nacionalnega
energetskega programa?
Nisem zagovornik drastičnih sprememb, vendar bo potrebno
energetsko politiko odločneje zastaviti v smeri trajnostnega
razvoja. Za to imamo vse pogoje. Prav tako moramo redefinirati
že skoraj sprejete koncepte, tudi glede TEŠ 6. Nacionalni ener-

“Nisem zagovornik drastičnih
sprememb, vendar bo
potrebno energetsko politiko
odločneje zastaviti v smeri
trajnostnega razvoja.”

getski program bo moral vsebovati odločnejšo usmeritev v
učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije ter tudi
premislek o največjih slovenskih energetskih investicijah.
Naj povzamem. Na energetiko moramo gledati v celotni njeni
kompleksnosti in dolgoročnosti. Energetika je na nek način
ogledalo družbe in naša velika razvojna priložnost, vendar pod
pogojem celovitega pogleda, ki vključuje okolje, prostor, ožjo
energetiko in tudi njen industrijski, razvojni in socialni pomen.
Če bomo zmogli dovolj širok pogled in če bomo verodostojno
zastopali javni interes – znanja za to imamo dovolj –, potem
bomo energetiki dali res tisto vlogo v našem družbenem
razvoju, ki ji pripada! “
Celoten intervju si preberite na portalu Energetika.NET.
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Intervju: dr. Robert Golob

V Sloveniji stroka postavlja
cilje, politika pa se spušča na
raven mikromenedžiranja,
namesto da bi bilo obratno!
Alenka Žumbar, foto: arhiv GEN-I

Slovenski maloprodajni trg električne energije je v
zadnjih letih vendarle okusil tudi nekaj
konkurenčnosti ne le zaradi vstopa GEN-I, ampak
tudi Petrola. GEN-I je poleg tega lani bíl precej trd
boj tudi z EFT-jem za terciarno regulacijo, Urad za
varstvo konkurence pa proti GEN-I in GEN-energiji
že poldrugo leto vodi postopek zaradi domnevnega
kršenja Zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence. Na vprašanje, kako se počuti zaradi
vsega tega, predsednik uprave družbe GEN-I dr.
Robert Golob odgovarja, da »izjemno dobro« in ne
več »moteče« kot pred časom. Rdeča nit našega
pogovora je bil razvoj konkurence na slovenskem
elektroenergetskem trgu in pomen trgovanja v
regiji jugovzhodne Evrope.

vzeli samo 1,6 TWh oziroma 60 odstotkov, ta delež pa bomo v
prihodnje zmanjšali na največ 50 odstotkov,« pravi sogovornik
in dodaja, da se že do sedaj ne bi odrekali možnosti za 100-odstotni prevzem iz nuklearke, če bi jim bil to glavni vir dobičkov.
Elektrodistribucije se že pospešeno pripravljajo na ločitev
tržnega od omrežnega dela. Kaj pričakujete, da se bo zgodilo z
maloprodajnim trgom? Lani ste v intervjuju za Energetiko.NET
dejali, da bodo samostojni prodajni oddelki elektrodistribucij
za druge igralce na trgu zelo lahek plen …
Če bo prišlo do dejanske oddelitve, si sploh ne predstavljam,
kako bo podjetje za prodajo brez kakršnegakoli premoženja in
s tem garancijskega potenciala lahko kupilo energijo na trgu.
Kdo bi želel delati s podjetjem, ki bo brez zagotovila, da bo sploh
obstalo? Danes za prodajo jamči – posredno in neposredno –
podjetje s svojim premoženjem, kar pa je omrežje. Dokler gre

»Menim, da GEN-I na slovenskem trgu ni več tako moteč, kot

za neko skupino, so te garancije možne. Delovanja podjetja brez

se je zdelo pred časom, oziroma se s tem niti ne ukvarjamo več.

premoženja pa si sploh ne znam predstavljati.

Postali smo dovolj močni, da nam je vseeno, kako nas dojema
konkurenca. Še vedno pa postavljamo standarde, ki se jim drugi

Kaj se bo torej po vašem zgodilo?

prilagajajo. Zato pa ne bomo vselej mi alfa in omega, drži le, da

Sedanje elektrodistribucije se bodo preoblikovale v skupine s

se je v času, odkar smo na trgu, marsikaj spremenilo. Denimo

hčerinskimi podjetji za prodajo in bodo morda delovale celo po

tudi za terciarno rezervo, ki jo še vedno zagotavlja EFT, Eles

podobnem modelu, kot sta model in razmerje med GEN en-

danes plačuje štirikrat manj kot pred dvema letoma. Na malo-

ergijo in GEN-I. Vprašanje je le, kaj se bo zgodilo z lastništvi.

prodajnem trgu pa smo dobili dodatne ugodnosti, posebne

Možna sta namreč dva scenarija: po prvem se lastniško nič ne

akcije in podobno. Vse to so torej novi standardi, ki smo jih

spremeni, po drugem pa se ta podjetja povsem izloči. Ne prvi

postavili mi. In prav zato, ker smo z našim nastopom na trgu

ne drugi nista idealna, tako da bo verjetno prevladalo nekaj

postavili nove standarde, se ne počutimo več moteče. Tak si

vmes, formula, po kateri se sredstva iz omrežja ne bodo preli-

namreč takrat, ko se vsi borijo proti tebi, ko te vsi posnemajo,

vala v prodajno podjetje.

pa nisi več moteč,« je prepričan Golob.
O postopku Urada za varstvo konkurence sogovornik meni, da

Ali je tudi GEN-I zainteresiran za nakup, če bo prišlo do

je bil sprožen na pobudo njihove konkurence. GEN-I se bo –

odprodaje teh prodajnih podjetij?

čeprav so prepričani, da nikoli niso poslovali nezakonito – v pri-

Če bodo posamezni deleži res naprodaj in če bo cena primerna,

hodnje prilagodil tako, da bodo količine električne energije iz

bomo seveda zainteresirani. Interes pa ne obstaja le pri GEN-I,

krške nuklearke še zmanjšali. »Že lani smo od 13 TWh elek-

ampak tudi pri Holdingu Slovenske elektrarne, Petrolu in celo

trične energije zagotovili z mednarodnega trga 10 TWh, 'slo-

GEN energiji. Interes – sicer v manjši meri – pa kažejo celo v

venske' so bile le 3 teravatne ure. Od tega smo iz nuklearke pre-

tujini.
Energetika.NET
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Kaj bo torej prinesla prihodnost za maloprodajni trg? Bodo
elektrodistribucije še vedno »razpolagale« z regijskimi deleži?
Menim, da bodo; predvsem zaradi inertnosti malih odjemalcev.
Sem in tja je slišati, da menjajo dobavitelje le bolj ali manj
problematični odjemalci, denimo neplačniki …
To je le obrambni mehanizem nekaterih. Elektrodistributerji
ves čas govorijo, da je takih odjemalcev malo in da so slabi. Ne
drži, da jih je malo, saj jih je že za 4-odstotni odjem, za nas pa
to pomeni 130 GWh električne energije. Poleg tega velja izpostaviti, da so to že ozaveščeni odjemalci, taki, ki hočejo več
informacij. Upam si trditi, da smo pravzaprav dobili najzahtevnejše odjemalce. In prav to je tisto, na čemer je treba graditi
dolgoročni obstoj.
Kaj pa poslovni del odjemalcev?
Poslovni del je že toliko dozorel, da do prav velikih sprememb
v bistvu ne more več priti. Tržni deleži so v glavnem že določeni,
prostora za nove akterje niti ni. Teh, ki se izmenjujejo, tako kot
denimo nekdaj Rudnap in EFT, je malo, do približno deset
odstotkov. GEN-I ima približno 20- do 25-odstotni delež, elektrodistribucije pa med seboj tekmujejo le na razpisih. Do sprememb bo tako prišlo le takrat, ko elektrodistribucije ne bodo
več v večinski državni lasti. Treba pa je vedeti, da je pri poslovnih
odjemalcih pomembna le cena, velike lojalnosti pri njih ni.
Ali pri njih GEN-I pogosto ponudi nižjo ceno od tržne?
Ne, zelo se trudimo, da bi bili najugodnejši, se je pa že zgodilo,
da so elektrodistributerji ponudili nižje cene, kot so bile na
borzah. GEN-I pa ne širi več svojega deleža na račun netržnih
cen. Širimo storitve, s katerimi naši odjemalci prihranijo več,
kot bi lahko prihranili s cenami, ki bi jih dosegli s pogajanji.
Zdi se, da morate biti ponudniki električne energije zelo
uspešni pri prepričevanju. Prihaja zato tudi do kraje kadrov?
Lahko povem, da smo na GEN-I iz elektrodistribucije zaposlili
le enega človeka.
Leto 2009 ste označili kot izjemno uspešno. Prodali ste več kot
 TWh električne energije, iztržili čez 50 milijonov evrov in
ustvarili skoraj 5 milijonov evrov čistega dobička. Več kot
polovico dobička so ustvarila vaša hčerinska podjetja v tujini.
Lansko leto pa ste končali z 0,9 milijona evrov čistega
dobička in 2, TWh prodane električne energije; torej ste
prodali več elektrike in ustvarili manj dobička. Kako to?
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Intervju: dr. Robert Golob

“Izrazito neodločni smo! Po
mojem mnenju bi moral biti
tudi nov nacionalni energetski
program napisan na desetih
in ne na štiristotih straneh.”

magati. Lobisti so bolj pomembni za to, da skrbijo, da je igra
poštena, in ne da zagotavljajo posamezne posle.
Na drugi strani skozi združenja trgovcev in plasiranje predlogov
oblastem prispevamo k razvoju tamkajšnjih trgov. Naš interes
namreč ni delovati v nekem ozkem področju, pač pa imeti vse
možne pogoje za odprto delovanje in nastop na trgu. Seveda pa
ima podjetje prednost, če zaposli kakovostne domače kadre.

Ta trend je zaskrbljujoč, a je bil tudi pričakovan. Kriza je prizadela vse sektorje, energetika je bila zadnja med njimi. Še leta

Potres na Japonskem je sprožil obsežne debate tudi o jedrski

2009 je energetika cvetela – ne le pri GEN-I, tudi pri vseh dru-

energiji. Kakšna bo po vašem mnenju energetska prihodnost?

gih. Lani smo že vedeli, da bo prišlo do krize tudi pri nas in

Bo manj jedrsko obarvana, kot se je zdelo pred potresom?

smo izpad marž začeli kompenzirati z rastjo. Če je ne bi dosegli,

Zagotovo bo energetska prihodnost zaradi tega dogodka manj

bi bil dobiček še nižji. Že letos bomo poslovali bolje. Do danes

jedrska. Države, ki doslej niso imele jedrskih programov, se

smo namreč ustvarili že tolikšen dobiček kot v vsem letu 2010,

bodo zdaj zelo težko odločile zanje. Po drugi strani bodo neka-

čeprav se razmerje 8 TWh in 15-milijonski dobiček verjetno ne

tere države, na primer Nemčija, začele počasi izstopati iz je-

bo več ponovilo. Sicer pa bomo v naslednjih dveh do treh letih

drskih programov, druge pa bodo verjetno te programe okrepile.

glavnino prihodkov ustvarili s trgovanjem na trgih jugovzhodne

Upam, da bo med njimi tudi Slovenija, predvsem zaradi pod-

Evrope.

nebnih sprememb. Ne sme nam biti vseeno, kaj bodo podnebne spremembe prinesle našim otrokom, zdi pa se, kot da bi po

GEN-I je že precej prisoten v regiji jugovzhodne Evrope; letos

potresu na Japonskem nanje kar malo pozabili.

odpirate tudi podružnico v Turčiji. V tej regiji so trgi v

Morali bi poskrbeti, da bomo dejansko stopili v brezogljično

primerjavi s severno- in zahodnoevropskimi specifični. Kako je

energetsko prihodnost. Sredstva za to lahko dobimo pri odje-

poslovati na območju, kjer je eden od pomembnejših trgov še

malcih, česar si sam ne želim, ali pri proizvajalcih, ki ustvar-

precej zaprta Srbija, ki jo je v zadnjem času zapustilo tudi

jajo dobičke. Tem bi morali omogočiti ustvarjanje dobičkov in

ogromno pomembnih evropskih trgovcev?

nato njihovo prelivanje v brezogljične tehnologije. Država, ki se

Težko, je pa ta trg najbolj donosen in zato za nas zelo pomem-

bo tako odločila, bo zmagovalka te tranzicije in tudi za Slovenijo

ben. Kot povsod drugod se tudi na tem območju srečujemo s

si želim, da bi šla po tej poti.

posebnostmi. Medtem ko je nekdaj še bilo mogoče delovati
zgolj znotraj posamezne države, moramo danes imeti portfelj

V Sloveniji pa se zdi, da smo malce neodločni …

razpršen po celotni regiji, kar zahteva ogromno zavzetosti, fi-

Izrazito neodločni smo! Po mojem mnenju bi moral biti tudi

nančnih sredstev in seveda ustreznih kadrov. Morda zahodna

nov nacionalni energetski program napisan na desetih in ne na

podjetja na to niso bila pripravljena, tako da se je slika v zadnjih

štiristotih straneh. Zdi se, da o tem, kakšna naj bo naša energet-

letih res močno sčistila. Danes je GEN-I eden od štirih, morda

ska prihodnost, ni odločeno niti pristojno ministrstvo, ki to

petih resnih trgovcev na tem trgu.

odgovornost prenaša na poslance. Nov nacionalni energetski

V zvezi s Srbijo naj dodam, da nam ta država predstavlja po-

program bi moral najprej dati odgovor na to, kje želimo biti leta

membno vozlišče, saj povezuje vse trge v regiji, čeprav je naša

2050 – ali bomo razvijali jedrski ali premogovni program ali se

bilanca na srbskem elektroenergetskem trgu celo malenkostno

bomo odločili za brezogljične tehnologije. Nato pa bi strokov-

negativna.

njaki določili, kako bomo do tega cilja prišli. A v Sloveniji postavlja cilje stroka, politika pa se spušča na raven »mikromened-

Koliko lobiranja zahteva tak uspeh? GEN-I je denimo zelo

žiranja«, kar je svojevrsten fenomen. Sam si želim predvsem,

uspešen v Črni gori. Ima to opraviti tudi s tem, da so na tem

da leta 2050 ne bi proizvedli niti grama ogljika več, kar bi lahko

trgu zelo prisotni slovenski strokovnjaki?

dosegli s postopnim prestrukturiranjem proizvodnega portfelja.

Ne. Res je energetika vedno in povsod povezana tudi s politiko.

Njegov del naj bi v Sloveniji zagotovo ostala hidroenergija, bolje

A politiki ne zagotavljajo poslov. Če trgovec ne zna pametno

bi lahko izkoristili tudi sončno energijo, z biomaso pa bi lahko

kupiti in nato pametno prodati, mu noben lobist ne more po-

nadomestili le uvoženi premog.



Energetika.NET

55

Intervju: Jože Mermal, predsednik uprave BTC

Ponosni, da smo okolju
prijazno podjetje!
Alenka Žumbar, foto: arhiv BTC

Prvi mož ljubljanskega BTC-ja ni ponosen le na to,
da je družba, ki jo vodi, v času krize celo povečala
prihodke in dobiček, ampak tudi na to, da se BTC
od lani kategorizira kot »okolju prijazno podjetje«.
»V preteklosti smo izvedli kar nekaj projektov, na
katere smo upravičeno ponosni – lastna ekološka
postaja, kjer ločujemo odpadke, uvedba standarda
ISO 00, seveda pa ne smemo pozabiti na
sončno elektrarno, ki smo jo letos predali namenu.
V lanskem letu smo za potrebe zaposlenih in
poslovnih partnerjev kupili električno vozilo Biro in
postavili dve brezplačni polnilni mesti za polnjenje
vozil na električni pogon. Še posebej pa smo
ponosni na uvedbo ekoindeksa, ki zajema celoten
presek vseh aktivnosti na področju varovanja
okolja, varčevanja z energijo, uporabo obnovljivih
virov in ozaveščanja uporabnikov naših storitev,«
je le nekaj projektov, ki jih je za Energetiko.NET
nanizal Mermal, pogovor pa smo začeli s podatki o
poslovanju ljubljanskega poslovno-trgovskega
velikana.
V letu 2009 ste ustvarili .2.95 EUR dobička, kar je bilo za
2 % več kot v letu 200. Kakšno pa je bilo poslovanje družbe
BTC leta 200 in kakšen poslovni izid pričakujete 20?
Leto 2010 smo uspešno zaključili. Kljub svetovni gospodarski
krizi smo uspeli povečati čiste prihodke iz prodaje in ustvariti
7.987.359 EUR dobička. Čeprav je gospodarska situacija še zelo
zaostrena, tudi za leto 2011 pričakujemo vsaj podoben izid kot
v letu 2010.
Kako na poslovni izid vplivajo stroški energije?
Stroški energije predstavljajo približno 10 % vseh stroškov in
znatno vplivajo na poslovni izid družbe BTC. Že kar lepo obdobje se ne posvečamo več samo podjetniškim vprašanjem,
ampak v svoje poslovne načrte čedalje bolj vpletamo tudi projekte, namenjene trajnostnemu razvoju in učinkoviti rabi energije. S tem želimo poudariti svoj odnos do okolja in širšo
družbeno odgovornost, hkrati pa svojim poslovnim partnerjem
omogočamo okolju prijazno in konkurenčno poslovno okolje.
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Ponašate se tudi z novo sončno elektrarno. Ste šli v investicijo

povečanim obsegom odpadkov, z naraščanjem prometa ter

zaradi visokih odkupnih cen električne energije ali zaradi

vedno večjo porabo vode in energije, smo začeli ukrepati na svoj

zgleda?

način. Najprej smo zgradili svojo ekološko postajo, v kateri

Za investicijo v sončno elektrarno se nismo odločili le zaradi

načrtno zbiramo in razvrščamo odpadke, kar smo kmalu nad-

ugodnih finančnih rezultatov, temveč tudi zaradi svojih zavez k

gradili z uvedbo okoljskega standarda ISO 14001, pozneje pa

trajnostnemu razvoju. Družba BTC velik poudarek namenja

še z načrtnimi meritvami vplivov na okolje. V zadnjem letu smo

zanesljivosti oskrbe z energijo, ekološki ustreznosti virov, cen-

naredili še korak naprej in svojo iniciativo usmerili v sončne

ovni dostopnosti in stabilnosti cen električne energije, zato smo

elektrarne, ki smo jih umestili v nekatere obstoječe in

postali tudi proizvajalec zelene energije, ki jo pridobivamo v eni

novonastale zgradbe. Ob vsem tem smo uvedli lastni model

največjih sončnih elektrarn, zgrajenih na strehi. V kratkem pa bo

ekoindeksa, ki v svojem bistvu omogoča samouravnavanje, da

začela obratovati še sončna elektrarna, ki je vgrajena na južni

bi zmanjševali obremenjevanje okolja.

fasadi Kristalne palače.

Ekoindeks je kazalnik oziroma orodje za spremljanje okoljskega

Koliko bo sicer sončna elektrarna prispevala k prihodkom družbe?

bi lahko naša dejanja za skrbno ravnanje z okoljem prepoznal

napredka družbe BTC. Želimo in prizadevamo si namreč, da
K skupnim prihodkom družbe bo sončna elektrarna prispevala

in spremljal kdor koli. Vse svoje okoljske in trajnostne ak-

okrog 0,5 %.

tivnosti predstavljamo na spletni strani www.eko-btc.si z na-

Družba BTC vse bolj izpostavlja ekološke vrednote. Zakaj oz.

poslovne partnerje in obiskovalce ozaveščamo ter jih spodbu-

kakšno je vodilo za to?

jamo k sodelovanju pri projektih, katerih osnovna namena sta

Ko smo se pred leti v lastnem okolju začeli spopadati s

odgovornejše ravnanje in odgovornejši odnos do okolja.

menom, da po svojih močeh in v okviru lastnih spoznanj

Učinkovita raba energije

Blago, ceste, voda in energija
– vse to v “mojem mestu”!
Besedilo in fotografije: Alenka Žumbar

BTC City Ljubljana, največje poslovno,
nakupovalno, rekreativno-zabaviščno in kulturno
središče v Evropi, ki se razprostira na 5.000
kvadratnih metrih, združuje ne le poslovne,
trgovske in rekreativne prostore, ampak tudi
dvajset energetskih postaj ter sloni na obsežni
cestni in seveda energetski infrastrukturi. Ravno v
času, ko ključni tehniki v BTC-ju vzpostavljajo
centralni nadzorni sistem, s čimer bodo dobili tudi
celovit nadzor nad porabo energije, se po
trgovskem središču sprehajajo presojevalci
okoljskih standardov, ki preverjajo teoretične
kazalnike z dejanskimi. Na široko odpira svoja
vrata tudi znamenita Kristalna palača.

V BTC Cityju se ves čas nekaj dogaja; če ne odpre svojih vrat največja Benettonova trgovina v Sloveniji ali pa se ne prereže trak
Kristalne palače, pa tehniki tekajo po malem mestu in ugotavljajo, če ni prišlo do kakšnih anomalij pri porabi energije in vode
ter spremljajo proizvodnjo največje strešne sončne elektrarne v
prestolnici.

BTC, pravo malo trgovsko-poslovno, rekreativnozabaviščno in kulturno mesto na obrobju
Ljubljane, letno obišče 21 milijonov ljudi, kar bi
teoretično pomenilo, da se prav vsak Slovenec v
BTC pripelje desetkrat. Obisk »mojega mesta«
(tako se BTC promovira v promocijskih besedilih,
op. p.), ki zaposluje okoli 4.000 ljudi, vsako leto
narase za približno tri odstotke.
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Prav na dan našega srečanja je imel pomočnik direktorja za in-

v največji dvorani – dvorani A. Sogovornika pričakujeta, da naj

vesticije in tehnični razvoj v ljubljanskem BTC Cityju mag.

bi s tem prihranili najmanj 30 odstotkov energije. Z LED-

Janez Povše še en obisk – zunanje presojevalce, ki so v Vodnem

sijalkami so letos nadomestili tudi 130 svetilk v prvi etaži

mestu Atlantis strogo ocenjevali, ali je stanje v objektu res

parkirne hiše ob vodnem mestu. »Sedaj tam beležimo le tretjino

takšno, kot mora biti po standardih ISO 9001 in ISO 14001.

nekdanje porabe,« pravi Janez Povše.

Zakaj prav v Atlantisu? »Ker je največji porabnik vode in

»Prihodnja poraba energije v BTC Cityju bo na ravni današnje,«

toplote,« jedrnato odgovori mag. Povše. »Največji porabnik elek-

pričakuje sogovornik in dodaja, da to pričakujejo ne le na račun

trike in tudi toplote pa je dvorana A.« Po drugi strani ima na-

posodabljanja razsvetljave in infrastrukture, ampak tudi na

jveč potencialov za prihranke energije tržnica, kjer se na enem

račun vlaganj v obnovo objektov. Najbolj aktivno delajo na to-

mestu srečujeta hlad iz odprtih hladilnikov in toplota iz kom-

plotnem ovoju – s 6-centimetrske prehajajo na 10- do 15-cen-

presorjev, nadaljuje strokovni sodelavec Tomaž Damjan.

timetrsko izolacijo – ter na zaščiti streh. Tako so že obnovili logistični center in dvorano G, v kratkem pa jih čaka še Atlantis.

Malo mesto trgovin in – energetskih rešitev!
V trgovsko-poslovnem mestu, ki letno porabi domala 40.000

Ne le energija, ključnega pomena tudi voda

milijonov kilovatnih ur električne energije, so investicije v

Stalno posodabljajo tudi desetkilometrsko vodovodno omrežje,

posodabljanje infrastrukture in v nove energetske rešitve stalno

kjer se največje anomalije navadno pojavljajo pozimi in spom-

potrebne. Kot pojasnjuje Tomaž Damjan, je poraba električne

ladi, predvsem na račun zamrznitve hidrantov pa tudi grad-

energije zelo razpršena, največja porabnika – oba s približno

benih posegov, pojasnjuje Povše. Odstopanja spremljajo in me-

40-odstotnim deležem – pa sta razsvetljava in klimatizacija.

rijo mesečno, njihov cilj pa je ohraniti do 10-odstotne izgube.

»Ravno zato,« nadaljuje Janez Povše, »smo v zadnjem letu

Tisoč kubičnih metrov vode je namreč pretvorjeno v stroške

približno 90 odstotkov zunanje razsvetljave posodobili z LED-

2.000 evrov, pove Povše.

sijalkami. Samo za reklamne panoje smo na ta račun zmanjšali

Ko so vodovodno omrežje pred desetimi leti prevzeli od družbe

porabo električne energije kar za 20-krat.« V letošnjem letu

Vodovod-Kanalizacija (VO-KA), je bilo omrežje staro že pri-

bodo posodobili razsvetljavo tudi v Logističnem centru BTC,

bližno štiri desetletja, zato so sanacije samoumevne. Pomočnik

zamenjali pa bodo tudi že dve desetletji stare klimatske naprave

direktorja za investicije pravi, so do danes sanirali že 80

Avenija, kjer so v celoti posodobili staro razsvetljavo

Tržnica ima največji potencial za energetske prihranke

Sodobna LED-sijalka na trgovini za male živali

Na zelenicah so postavljene tudi stilsko dovršene »LED-ice«
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odstotkov celotnega omrežja. Lani so v tovrstno vzdrževanje

nicah ameriškega certifikata LEED (Leadership in Energy and

vložili približno 100 tisočakov.

Environmental Design); med drugim bodo deževnico porab-

BTC ima v upravljanju tudi desetkilometrsko kanalizacijsko

ljali za hlajenje hladilnih stolpov, uporabljene bodo banke

omrežje in približno 2 tisoč kilometrov vročevodov. »Čeprav na-

ledu, zajeli pa so tudi propustnost sončnega obsevanja skozi

menimo približno tretjino letnega proračuna za investicije v in-

steklene površine. »Tako je ta poslovna stavba dejansko primer

frastrukturo, pa pri tovrstnih vlaganjih ne moremo govoriti o

trajnostne gradnje. Med drugim ima objekt tudi možnost

povračilu investicij. Gre preprosto za ohranjanje trdne hrbtenice

priklopa na daljinsko hlajenje, saj je sprojektiran tako, da potre-

celotnega BTC-ja,« je nazoren sogovornik.

buje le še cevi, ki bi objekt povezovale s proizvodnjo hladu.«

Ekoindeks in energija sonca

Drugačna tudi mobilnost

Da ima BTC pri ekološki usmerjenosti močno podporo vodstva,

V BTC Cityju pa spodbujajo tudi drugačno mobilnost, denimo

potrjuje tudi vzpostavitev lastnega modela Ekoindeksa. »Že

s kolesi. Tako bodo letos postavili nekaj novih kolesarnic,

dolgo časa sistematično delamo na varčevanju z energijo in na

pričakujejo pa, da se bo med poletno sezono po malem mestu

ekologiji, kar pa je bilo znano le zaposlenim. Sedaj smo se s

vozilo tudi več električnih skuterjev, za katere so lani postavili

temi aktivnostmi odprli tudi navzven in med drugim vzpostavili

dve električni polnilnici. Seveda se na njih lahko polnijo tudi

točkovnik oziroma ekoindeks, po katerem nam vsak ukrep pri-

električni avtomobili – in to brezplačno, pridata sogovornika,

nese določeno število točk,« pojasnjuje Povše. Največje število

za notranjo uporabo pa imajo tudi sami enega električnega

točk jim je tako pred kratkim prinesla postavitev največje streš-

malčka.

ne sončne elektrarne v Ljubljani z močjo 899 kWp, katere

In kaj sledi po Kristalni palači in vzpostavitvi centralno-nad-

predvidena letna proizvodnja je milijon kilovatnih ur električne

zornega sistema? »Smo že v fazi zbiranja ponudb in rešitev za

energije, skupna naložbena vrednost pa 2,4 milijona evrov.

sončno elektrarno v Murski Soboti, katere inštalirana moč naj

Povrnitev te investicije pričakujejo v manj kot desetih letih.

bi bila med 600 in 800 MW. Če se bomo odločili za investicijo,

»Nove ekotočke pa sledijo tudi z zagonom nove 86,56-kilovatne

bo ta izvedena še letos,« odgovarja Janez Povše, iz njegovega

sončne elektrarne na Kristalni palači,« prida Tomaž Damjan.

zaključka pa ni težko razbrati, da bo prihodnost BTC-ja še zelo

Celotno Kristalno palačo so, nadaljuje Povše, zgradili po smer-

sončna.

Tudi največja Benettonova trgovina v Sloveniji je razsvetljena z LEDrazsvetljavo.

Velik porabnik električne energije v BTC-ju so reklamni panoji in ekrani

Kristalna palača z 20.000 kvadratnimi metri poslovno-trgovskih površin

Energetika.NET
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Do sončne elektrarne
v le enem poletju!
Lastnik sončne elektrarne lahko postane vsak, ki
ima za to primerno zemljišče in streho. »Po
preučitvi naravnih danosti lokacije in tehničnih
lastnosti objekta se pripravi idejna zasnova s
simulacijo za konkreten objekt, ki opredeljuje način
postavitve elektrarne, vršno moč in predvideni letni
donos električne energije,« pravi mag. Simona
Pogorevc. Rok Lesjak, direktor Gorenja Solar, ki je v
preteklem letu postavilo petnajst sončnih elektrarn
0
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na ključ, pojasnjuje, da je moč njihove najmanjše
postavljene sončne elektrarne na streho 9 kWp,
največje 20 kWp, moč sončne elektrarne na tleh
pa je 500 kWp. Danes njihove elektrarne generirajo
skupno ,5 megavatov moči, prihodnje leto pa je
bodo že pet megavatov. Med drugim trenutno v
Gorenju Solar pospešeno razvijajo tudi lastni
informacijski sistem za nadzor in spremljanje
delovanja sončnih elektrarn.

Kakšna bi morala biti tržna cena elektrike,
da bi sončne elektrarne lahko živele brez
subvencije?
Da je odgovor na to precej kompleksen, priznava tudi
direktor Agencije za prestrukturiranje energetike Franko
Nemac. Po njegovih besedah je lastna cena proizvodnje
v sončnih elektrarnah najbolj odvisna od višin investicij.
Te so specifično manjše za večje elektrarne. Lastno ceno
sončne elektrarne pa sicer sestavljajo višina investicije,
povprečno sončno obsevanje, 15-letna doba vračanja
naložb, 6,4-odstotni donos na vložena sredstva in
normalni obratovalni stroški. Leta 2009 so bile te cene
na ravni od 350 do 400 EUR/MWh (ob uvedbi nove
spodbujevalne sheme), letos bodo na ravni od 200 do
250 EUR/MWh. »Ko govorimo o tržni ceni elektrike,
seveda lahko govorimo o tržni ceni proizvedene
električne energije, ki je letos okoli 55 EUR/MWh. To je
cena v Termoelektrarni Šoštanj ali Nuklearni elektrarni
Krško na pragu proizvodnje.« Za porabnika je
pomembna tržna cena električne energije, ki jo plača
in ki vključuje še omrežnino, priključno moč in dajatve.
Ta cena je za različne porabnike nekje od 100 do 140
EUR/MWh. Nemac dodaja: »Če porabnik proizvedeno
električno energijo porabi sam, potem bi morala biti leta
2011 tržna cena električne energije 200 do 250
EUR/MWh, da ne bi bilo potrebnih subvencij. Cene
investicij za sončne elektrarne so bile leta 2009 na ravni
3.500 do 4.000 EUR/kW. Letos so se znižale 2.000
do 2.500 EUR/kW, torej so v dveh letih izjemno padle.
Ko bodo investicijske cene sončnih elektrarn padle
na raven 1.000 do 1.500 EUR/kW, subvencije ne bodo
več potrebne.

Kje se začne administrativni del?
Simona Pogorevc: Najbolje je začeti s pridobivanjem lokacijske
informacije, nato pa sledi pridobivanje dokumentacije od elektrodistributerja, ki definira možnost priklopa sončne elektrarne
na distribucijsko omrežje, od Javne agencije RS za energijo
(JARSE) in od organizatorja trga z električno energijo (Borzen).
Pred postavitvijo elektrarne izdelamo elaborate požarne varnosti,
statične presoje objekta in strelovodne zaščite. Po pridobitvi ustrezne dokumentacije sledi faza projektiranja in postavitve
sončne elektrarne. V zaključnem delu podamo vlogo za deklaracijo proizvodne naprave in vlogo za pridobitev odločbe o dodelitvi
podpore na Javno agencijo RS za energijo. Nazadnje investitor
podpiše pogodbo o zagotavljanju podpore z organizatorjem trga
z električno energijo Borzenom. Ocenjujemo, da lahko urejanje
administrativnega dela traja tudi do dva meseca. Večja elektrarna
je lahko postavljena v mesecu in pol, manjša elektrarna do 50
kilovatov moči pa že v treh tednih. Naša konkurenčna prednost
je, da imamo komponente na zalogi in se lahko postavitev elektrarne začne takoj, ko so izpolnjeni za to potrebni pogoji.
Rok Lesjak: Poleg tega velik del konkurence ravno zato, ker
nima komponent in jih mora posebej naročati, zahteva tudi do
80-odstotne avanse, medtem ko pri nas zahtevamo le 20odstotni predujem, kar je bistveno ugodneje za investitorja.
Pa si investitorji želijo biti vključeni v samo izvedbo?
Simona Pogorevc: Vso dokumentacijo, ki jo pridobivamo na
podlagi investitorjevega pooblastila, pošiljamo v vednost tudi
investitorju, saj mora investitor večina te dokumentacije tudi
podpisati.
Rok Lesjak: Ključno je, da je odnos med investitorjem in ponudnikom čim bolj transparenten, torej da tudi garancije, ki jih dajemo investitorjem, vzdržijo in da smo ponudniki tisti, ki vseskozi stojimo za njimi.

Kje je magična meja, ko se potencialni investitor še odloči za

Kaj bo prinesla prihodnost za fotovoltaiko?

investicijo?

Rok Lesjak: Ideja je, da bi postala fotovoltaika konkurenčna brez

Rok Lesjak: Pri odločitvah investitorjev o postavitvi tako malih kot

subvencioniranih odkupnih cen električne energije. Bližamo

velikih sončnih elektrarn je pomembno financiranje. Pomemb-

se ji z vsakoletnim upadom cen komponent. Če pogledamo

ne so tudi odkupne cene tako proizvedene električne energije.

širše, lahko vidimo, da si z ustrezno politiko fotovoltaika de-

Investitorji, ki se odločajo za postavitev sončne elektrarne, moči

jansko lahko obeta svetlo prihodnost.

do 50 kW, investicijo večinoma tudi realizirajo. Investitorjem
se na začetku projekta predstavi ves potek postavitve sončne

Kakšna bo prihodnja odkupna cena za sončne elektrarne

elektrarne. Ključno je, da je investitor seznanjen s potekom pro-

in od česa vse je odvisna?
Na pristojnem ministrstvu na to vprašanje odgovarjajo,
da je po veljavni Uredbi o podporah električni energiji,
proizvedeni iz obnovljivih virov energije, predvideno,
da se podpore vsako leto znižajo za 10 odstotkov glede
na ocenjene referenčne stroške proizvodnje električne
energije v fotovoltaičnih napravah iz leta 2009. »Če se
bo v prihodnje cena fotovoltaične tehnologije zniževala
hitreje, bo potrebno temu primerno usklajevati tudi
podporo,« še pravijo na gospodarskem ministrstvu.

jekta z administrativnega vidika do pridobitve ustreznih virov financiranja. V Gorenju Solar strankam nudimo tudi možnost
»sončnega paketa«, v katerem so združeni Gorenje Solar, Banka
Koper z aktivnostmi financiranja in zavarovalnica Generali z
zavarovanjem sončnih elektrarn. Seveda pa se stranka sama odloči, ali bo to možnost sprejela, mi ji kot ponudnik nudimo vso
podporo ne glede na izbrano banko.
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Ekipa Gorenja Solar je lani ustvarila prihodke v višini treh milijonov evrov, letos jih načrtujejo deset milijonov evrov. V leto 2012 bo Gorenje Solar
vstopil kot samostojna pravna oseba, počasi – z lastno proizvodnjo in novimi sodelavci – pa se bodo prelevili v distributerja opreme. Na sliki (od
desne proti levi): Rok Lesjak, mag. Simona Pogorevc in Sedin Omerović.

Elektrarni, ki se razprostirata na 2000 kvadratnih metrih, z močjo 50
kilovatov, delujeta izjemno dobro in sta letos že presegli pričakovano
proizvodnjo električne energije.

Kaj se pa v tem času dogaja z izkoristki?
Simona Pogorevc: Skozi intenziven razvoj v panogi se izkoristki
modulov višajo, vendar je potrebno opozoriti na degradacijo de-

Kakšna je danes sprejeta »norma« za povrnitev investicije v

lovanja sončne elektrarne kot sistema. Ocenjujemo, da se donos

sončno elektrarno – 0, 2 ali več let?

električne energije znižuje za približno pol odstotka letno. Naše

Rok Lesjak: V Sloveniji se za velike sončne elektrarne danes od-

mnenje je, da morajo biti ponudniki iskreni do investitorjev in

ločajo podjetja z objekti, ki imajo veliko površin, kar je izjemno

jim ne smejo obljubljati nerealnih donosov. Vodilo za sklenitev

pozitiven trend. Ob takem trendu se seveda tudi povračilna doba

posla ne bi smele biti obljube, ki jih ni mogoče izpolniti, saj te

lahko ustrezno krajša. Je pa ta vsekakor odvisna tudi od načina

vodijo le v kratkoročno sodelovanje.

financiranja – če 1-megavatno sončno elektrarno investitor
financira z lastnimi sredstvi, se mu lahko naložba povrne že v

Slišati je, da so tudi banke zelo zahtevne …

približno osmih letih. Če jo financira s pomočjo kredita, je ta

Rok Lesjak: Drži. Ti postopki lahko prav tako terjajo celo do

doba verjetno okoli deset let.

mesec dni časa, saj banke preverjajo bonitetna stanja investitorjev in ponudnikov, tako da je za investitorja bolje, da ima na
svoji strani kredibilnega partnerja in ne ponudnika z visokim
tveganjem, da ga jutri ne bo več na trgu. Banke imajo svoje
zahteve in garancije, po drugi strani pa so odprte tudi za do
100-odstotno kreditiranje zanimivih investicij.
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Delovanje  kWp sončne elektrarne Gorenja Solar
Sončno obsevanje
kWh/m

Proizvedena
energija

Energija oddana
v omrežje

januar

34,1

175,7

166,1

februar

52,9

251,7

240,1

marec

92,1

373,0

356,4

april

127,8

444,6

425,6

maj

164,6

507,9

486,3

junij

172,5

507,4

485,4

Vir: Gorenje Solar

julij

182,3

545,5

522,5

kWh

kWh

EUR

januar

166,1

0,33237

55,21

februar

240,1

0,33237

79,80

marec

356,4

0,33237

118,46

april

425,6

0,33237

141,46

maj

486,3

0,33237

161,63

junij

485,4

0,33237

161,33

julij

522,5

0,33237

173,66

468,3

0,33237

155,65

avgust

149,1

489,0

468,3

avgust

september

107,4

397,1

379,9

september

379,9

0,33237

126,27

oktober

69,1

300,8

286,9

oktober

286,9

0,33237

95,36

november

38,7

195,3

185,3

november

185,3

0,33237

61,59

december

119,7

0,33237

39,78

4122,5

0,33237

1.370,20

december
Leto

25,4

127,7

119,7

1216,0

4315,4

4122,7

Skupaj

Simulacija delovanja 4 kWp sončne elektrarne Gorenje Solar

Vir: Gorenje Solar

Sončna elektrarna Gorenje Solar z močjo 4 kW bi ob pogojih povprečnega delovanja, kot jih imamo v Sloveniji, proizvedla 4123
kilovatnih ur električne energije letno.

Prikaz povprečnih mesečnih prihodkov po odkupni ceni 0,33237 €/kWh

Letna
stopnja

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

Število let

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

Začetni
znesek

1.370,20 1.370,20 1.370,20 1.370,20 1.370,20 1.370,20 1.370,20 1.370,20 1.370,20 1.370,20 1.370,20 1.370,20 1.370,20 1.370,20 1.370,20

Končni
znesek

1.370,20 1.360,61 1.351,08 1.341,63 1.332,24 1.322,91 1.313,65 1.304,45 1.295,32 1.286,26 1.277,25 1.268,31 1.259,43 1.250,62 1.241,86

Povprečje

1.305,05

Skupaj prihodki za obdobje 15 let

19.575,82

* Navedeni podatki so izračunani na osnovi simulacije s programsko opremo z upoštevanjem večletnih povprečnih meteoroloških merjenj. Simulacijski izračuni upoštevajo dano
lokacijo, orientiranost, naklon modulov in morebitno medsebojno senčenje modulov. Ti podatki lahko za posamezno opazovano leto odstopajo od prikazanih.

Globalno letno obsevanje na horizontalno površino v Sloveniji
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Prikaz proizvodnje sončne elektrarne Gorenje Solar
40 km

Vir: PV-portal – pv.fe.uni-lj.si
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Vir: Gorenje Solar

Vir: Gorenje Solar

Prikaz povprečnih prihodkov za obdobje 15 let po odkupni ceni 0,33237 €/kWh

Intervju: prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, Univerza Ljubljana

Z več drznosti bi lahko Slovenija
postala znanilka nove ere
Valerija Hozjan Kovač, foto: Željko Stevanić/IFP

Uporaba električnega vozila je za zdaj poskusna,
vendar gre za poskus, ki se bo bogato obrestoval,
je prepričan rektor Univerze v Ljubljani prof. dr.
Radovan Stanislav Pejovnik. Sogovornika, ki meni,
da se bo z razvojem električnih vozil moral
spremeniti odnos do lastnine, smo povprašali tudi
o osebnih izkušnjah z električnim malčkom.

Kakšen razvoj pričakujete na področju e-mobilnosti?
V urbanih okoljih največ strupenih in škodljivih snovi oddajajo
prav transportna sredstva. Čeprav to neradi slišimo, spremljajo
vsako našo pot v službo ali kamor koli ne samo izpusti
ogljikovega dioksida, ki je toplogredni plin, temveč še cela vrsta
drugih strupenih ogljikovodikov in drugih plinov. Vemo, da tudi
proizvodnja električne energije onesnažuje okolje. A če elektriko pridobimo iz fosilnih goriv, ogljikov dioksid ustvarja en
proizvajalec, zato je taka emisija globalno bistveno ugodnejša.
Jasno je, da bo treba narediti več na tehnologiji transportnih
sredstev. Pri tem imajo urbana okolja več možnosti: mestni
promet, metro, mestna prevozna sredstva na električni pogon
itn. Vedno bolj realna je tudi vpeljava tako imenovanega mestnega avta, ki je zame več kot le transportno sredstvo z elektromotorjem. Gre za pomemben prehod, ko postane izdelek, narejen za posameznika, pripomoček skupnosti, tako kot je na
primer mestno kolo, ki si ga lahko izposodimo. Mesta – nekatera o tem že razmišljajo – bi lahko imela relativno velike
parkovne površine na svojih obrobjih, za notranji transport pa
bi posamezniki dobili v uporabo mestni avto …
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Za to bo seveda potrebna sprememba v mišljenju. Smo narod

Hkrati pa bi morali tudi povečati domet oziroma vzdržljivost

»lastnikov«, na kar kaže tudi podatek o deležu lastniških

akumulatorjev.

stanovanj, ki je v primerjavi z drugimi državami EU v Sloveniji

To je druga stvar. Za mestni transport je sedanji domet popol-

relativno visok. V zvezi z razvojem električnega vozila torej

noma dovolj. Odkar je Univerza ambasadorka Peugeotovega

govorite o »najemniškem« sistemu …

iOn-a, se še ni zgodilo, da bi mi zmanjkalo »goriva«, čeprav avto

Zame je električni avto večinoma vezan na sistem. Ne ver-

polnimo samo čez navadno vtičnico po 6 ur hkrati. Z dometom

jamem, da bo razvoj električnih avtomobilov enak, kot je bil pri

nimam absolutno nobenih težav.

avtomobilih na klasični pogon. Prepričan sem, da bo pripeljal
do nekega novega izdelka. Naj to ponazorim na dveh primerih.

Nekatere pomanjkljivosti ste že navedli. Komercializacija

Prvi primer temelji na že omenjenem mestnem avtu, torej

električnega avtomobila pa napreduje počasi tudi zaradi zelo

izdelku za skupnost, pri katerem posameznik ni lastnik avto-

visoke cene.

mobila, a ga uporablja in za to plačuje uporabnino. Druga

Največja pomanjkljivost je res zagotovo cena. Razvoj je stra-

pomembna stvar pri električnih avtomobilih bo prej ali slej stan-

hotno drag in še niti približno ni končan. Da je vložek velik,

dardiziran akumulator, enak za vsa električna vozila. To je

potrjuje dejstvo, da so Mitsubishi, Citroen in Peugeot skupaj

pomembno zato, da bomo lahko izpraznjen akumulator na »čr-

razvili en avto, ki ga prodajajo pod tremi imeni. Tudi Slovenci

palkah« zamenjali za polnega, ne glede na to, kateri tip elek-

smo pri tem razvoju zelo aktivni. Velik del razvoja nas čaka še

tričnega avtomobila bomo vozili.

prav pri bateriji, kjer smo še daleč od optimalnega cilja. Sedanja cena pa res ne omogoča, da bi avto doživel množično

Torej najemniški odnos tudi za baterijo, kar želi uvesti Renault

uporabo.

za svoja električna vozila …
Ja. Vendar standardizacija akumulatorja ni edina stvar, ki jo

O »električnem bumu« vsekakor ne moremo govoriti, ali lahko

pričakujem. Na postaji, kjer bodo akumulatorje polnili za nove

o postopnem prehajanju na tako imenovano trajnostno

stranke, so lahko akumulatorji rezervoar električne energije. Ali

mobilnost?

drugače: akumulatorje bodo napolnili v času, ko proizvodnja

V resnici gre za razmislek o transportu globalno. Električni avto

električne energije ustvarja presežke, v času visoke potrošnje

bo izdelek za družbo, za skupnost. Sedaj so velik »bum« hib-

elektrike pa jih bodo uporabili kot rezervni izvor. Torej bodo

ridna vozila. Praktično ni več proizvajalca, ki ne bi resno

vračali energijo v omrežje. Akumulator bo tako odigral dvojno

razmišljal o izdelavi hibrida. Res je, da je Toyota s svojim Priu-

vlogo: bo del sredstva za transport in velik rezervoar električne

som pobrala veliko smetane in da so »plug-in« avtomobili ali

energije. Avto je tudi na tej ravni del sistema.

izključno električni avtomobili pravzaprav šele dobro prišli na
trg. Zanimivo pa je, da nemška avtomobilska industrija tržišču

Kar omenjate, zahteva nadgradnjo oziroma posodobitev

še ni ponudila električnega avtomobila, kot je iOn.

elektroenergetskega omrežja, denarja pa primanjkuje. Vaš
komentar?

Kako si to razlagate?

Če bi več vlagali v električna omrežja, bi imeli več električnih av-

Gre za tržno logiko v času, ko je bila avtomobilska industrija

tomobilov, kar bi zmanjšalo stroške za uvoz naftnih derivatov.

soočena s krizo in je iskala bolj kratkoročne rešitve. Vsi, ki so šli

Če se vrneva na dvojno vlogo akumulatorja. Sliši se zelo

vedoč, da brez državnih subvencij zelo velikega dobička, vsaj v

v teh razmerah na trg z električnimi avtomobili, so tvegali,
preprosto, pa vemo, da ni. Kako daleč je ta razvoj in kaj ga

kratkem času, ne bodo imeli. Toda sam sem prepričan, da je

morebiti preprečuje?

bila odločitev smotrna, tudi finančno.

Princip izmenjave akumulatorja so v Izraelu že bolj ali manj
visoko razvili. Problem je drugje. Akumulatorji, ki jih zdaj

Tudi v Sloveniji bomo v prihodnje lahko dobili nepovratna

uporabljamo, zmorejo premalo polnjenj in praznjenj. Če bi jih

finančna sredstva za nakup električnega vozila. Višina še ni

uporabljali kot rezervni izvor električne energije, bi morali vz-

določena, bila naj bi približno 5 tisoč evrov. A cena vozila kljub

držati 10.000 ciklov polnjenja in praznjenja, zdaj pa jih od 1500

temu ostaja visoka. Množičnih nakupov verjetno ni

do 2000.

pričakovati?
Energetika.NET
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Ilustracija: Roman Peklaj

Intervju: prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor Univerze v Ljubljani

Slovenija ni odigrala pametne vloge. Prvič, pet ti-

Dejstvo je, da so baterije, ki poganjajo današnja

soč evrov subvencije bo dala le posameznikom,

električna vozila, še pretežke, preokorne in pre-

čeprav jih je zelo malo, ki bodo tudi ob pet tisoč

malo zmogljive. Dr. Miran Gaberšček, direktor

evrih subvencije kupili električni avto za 30 tisoč

Centra odličnosti za nizkoogljične tehnologije in

evrov. Kvečjemu ga bodo vzeli na leasing.

vodja laboratorija za elektrokemijo materialov na

Država bi morala biti malo bolj pogumna in do-

Kemijskem inštitutu, pojasnjuje, da so na voljo tri

deljevati višje subvencije predvsem podjetjem. Z

možnosti. Poleg izboljšanja obstoječih Li-ionskih

malo več drznosti bi lahko naša država postala zna-

baterij s povečanjem dosega na 200 kilometrov so-

nilka nove ere. Vendar vse kaže, da nismo več do-

časno poteka tudi razvoj baterij Li-žveplo z

volj pogumni, ampak smo se prelevili le v sprem-

dosegom 400 kilometrov ob nižji ceni in nekoliko

ljevalce dogajanj. Sprejemamo ukrepe, ki na videz

dražjih baterij Li-zrak z dometom 500 kilometrov,

kažejo na to, da smo vključeni v razvoj, ampak to

a s številnimi nerazrešenimi problemi. Nova ge-

je mnogo premalo.

neracija Li-ionskih baterij bi lahko prišla na trg v
dveh ali treh letih, baterije Li-žveplo pa v desetih

Univerza v Ljubljani je, kot ste že omenili,

letih, medtem ko je za baterije Li-zrak prihodnost

ambasadorka Peugeotovega električnega

vprašljiva. Možno alternativo predstavljajo tudi or-

avtomobila iOn. Kakšne so vaše osebne izkušnje

ganske baterije. Pri razvoju je stalno prisoten tudi

z električnim malčkom in ali bi ga kupili tudi

Center odličnosti za nizkoogljične tehnologije na

zase?

Kemijskem inštitutu, ki je vključen v evropsko

Nad avtom sem izjemno navdušen, čeprav je na

mrežo najpomembnejših laboratorijev in proizva-

prvi pogled špartanski. Je izjemno prijeten za vož-

jalcev. »Naši baterijski materiali so prepoznavni v

njo, zelo okreten, tih. Obenem me je marsikaj nau-

mednarodnem merilu. V določenih segmentih

čil. Prvič sem videl, koliko kilometrov me stane, če

smo celo v svetovnem vrhu. Ker smo močno pris-

vklopim klimo ali gretje. Neprestano me spodbuja

otni v razvojnih tokovih, hkrati pa dobro sodelu-

k varčnosti in me nanjo opozarja. Rezultat vklopa

jemo tudi z industrijo, menim, da lahko slovensko

vsakega stikala je manj prevoženih kilometrov, ker

znanje in industrija odigrata pomembno vlogo pri

pač ne gre na bencin, da bi to zmanjšanje kom-

razvoju električnega avtomobila,« je prepričan so-

penziral. Sam pa tega avtomobila ne bi kupil; mo-

govornik.

goče bi ga vzel na leasing. Na univerzi pa resno
razmišljamo, da bi zaradi raziskav, ki jih opravljamo, take avtomobile še naprej promovirali.
Za zdaj je uporaba električnega avtomobila res
poskusna, vendar je to poskus, ki se bo bogato
obrestoval. Tisti, ki bodo stali ob strani, bodo zgrešili. In če ponovim svoje uvodne besede: odnos do
lastnine se bo z razvojem električne mobilnosti
spremenil. Prehod iz izdelka za posameznika v
izdelek za skupnost je nujen.
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Peugeot napoveduje naraščanje
trga z električnimi vozili
Martin Kerin in Valerija Hozjan Kovač
Avtomobilska znamka Peugeot nadaljuje etapo svoje strategije

evropskih držav, ki že aktivno uvajajo električna vozila v prestol-

zmanjševanja izpustov s prodajo modela iOn, ki je prvi 100-

nicah in večjih mestnih središčih, je tudi župan Zoran Jankovič

odstotno električen avto nove generacije. Kot poudarjajo v Peu-

naklonjen pobudam in pripravljen na projekte in sodelovanje

geotu, imajo s številom prodanih modelov 106 Electrique na

pri tej vrsti avtomobilske mobilnosti v Ljubljani.

področju električnih vozil že sedaj vodilno mesto na svetu. Ob

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Radovan Stanislav

prihodu na slovenski trg je električnega malčka preizkusil tudi

Pejovnik je ob predajo ključev dejal: »Univerza je ambasador

ljubljanski župan Zoran Janković, Univerza v Ljubljani pa je

Peugeotovega električnega avtomobila iOn, saj so sklopi

postala ambasador Peugeotovega iOn-a.

električnega avtomobila znanstvena področja, ki jih univerza

V avtomobilski družbi Peugeot izpostavljajo, da okoljska oza-

raziskuje in s katerimi se ukvarja. Prepričani smo, da bodo

veščenost vlad, krajevnih oblasti in državljanov v kombinaciji z

električni avtomobili postali prihodnost, saj je ekološka

razvojem tehnologij za shranjevanje energije danes elek-

naravnanost ljudi ključna za skrb za planet. Današnji dogodek

tričnemu avtomobilu ponuja novo priložnost, da se postopno

priča tudi o dobri praksi povezovanja akademske sfere z

vključi v mesta in njihova obrobja. Po vzoru mnogih zahodno-

gospodarstvom.«

Foto: Zeljko Stevanic/IFP

Rektor univerze prof. dr. Radovan
Stanislav Pejovnik in generalni
direktor Peugeota Slovenija
Alberic Chopelin sta svečano
podpisala pogodbo, s katero je
Univerza v Ljubljani za pol leta
dobila v uporabo električni
avtomobil iOn. Univerza v
Ljubljani je s tem postala
Peugeotov ambasador
električnega malčka.

Kljub davkom bo trg rastel
Pri Peugeotu poudarjajo, da je evropski trg z električnimi vozili
močno odvisen od davčnih olajšav ob nakupu ali med uporabo,
od izgradnje infrastrukture, morebitnih okoljskih omejitev
prometa v mestih in tudi od sprememb cen fosilnih goriv. Po
napovedih tega proizvajalca vozil bo ta trg postopno rastel in
leta 2020 dosegel že 4- do 5-odstotni delež celotne prodaje
novih avtomobilov v Evropi. Zato bo izdelava modela iOn polagoma naraščala in do leta 2015 dosegla skupno 50.000 vozil,
Foto: arhiv Peugeot

so prepričani pri Peugeotu. Model iOn so namenili predvsem
krajevnim oblastem in skupnostim, javnim službam in podjetjem prevozniške in energetske panoge, ponudnikom zakupa in
deljene uporabe avtomobilov in večjim podjetjem z obsežnimi
iOn-a je preizkusil tudi ljubljanski župan Zoran Janković.

lastnimi voznimi parki.
Energetika.NET



Intervju: mag. Bojan Luskovec in Iztok Sotošek, Elektro Gorenjska

Sedem aktivnih
prodajalcev elektrike
na slovenskem trgu
je preveč
Besedilo in foto: Valerija Hozjan Kovač
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V gorenjski elektrodistribuciji so sredi
zaključevanja delitvene bilance izčlenjenega
podjetja Elektro Gorenjska Prodaja d. o. o. Po
besedah predsednika uprave mag. Bojana
Luskovca je skupščina predvidena v prvi polovici
julija letos. Njen cilj bo sprejetje ustreznega sklepa,
na podlagi katerega lahko dokončno izpeljejo
postopek ustanavljanja novega hčerinskega
podjetja, ki bo še vedno pod okriljem skupine
Elektro Gorenjska. »Računamo, da bo podjetje
aktivno zaživelo . septembra letos,« je sogovornik
povedal za Energetiko.NET. Formalno ustanovljeno
podjetje zdaj služi kot platforma za postopno
prelaganje vseh aktivnosti na samostojno podjetje;
z delom je začel tudi njegov izvršni direktor Iztok
Sotošek, ki se je prav tako pridružil pogovoru.

Na eni strani pomembne spremembe prinaša reorganizacija,
na drugi strani se bo moral spremeniti tudi način dela. Vedno
bolj bo in je prisotna usmeritev na trg in k odjemalcem. Kaj
čaka distribucijska podjetja v novih zakonskih in tržnih
okoliščinah? Podjetje Elektro Gorenjska Prodaja d. o. o ste
formalno že ustanovili …
Mag. Bojan Luskovec: Zaradi zakonodaje moramo pretrgati
funkcionalne vezi med distribucijskim delom in tržnim delom
podjetja, zato poteka takšna reorganizacija, s katero bomo te povezave preprečili. Tega se moramo močno zavedati. Bistveno je,
da se mora spreminjati filozofija v razmišljanju tudi med
sodelavci: povezani smo le v skupini podjetja, funkcijsko pa
povsem ločeni. Vsi znotraj skupine pa smo obdržali krovno ime
Elektro Gorenjska; tudi zato, da v dilemo ne spravljamo odjemalcev. Večina odjemalcev morda nove glave na položnici niti
ne bo opazila.
V razpravah o vrsti reorganizacije so padali očitki, da se bodo
zgolj z izčlenitvijo in ne z oddelitvijo stvari neskončno
prepletale …
Mag. Luskovec: Zagotavljam, da je naš namen povsem jasen in
da delamo z vso vztrajnostjo na tem, da bomo izpolnili vsa pričakovanja, kot jih narekuje zakonodaja. Kot materinsko podjetje
ustanavljamo hčerko, da ji damo možnost razvoja, da bo čim
bolj profitabilna, da omogočimo zaposlenim razvoj in da se navsezadnje, kot se rado sliši, ustvarjajo nova delovna mesta itn.
Za odjemalce se pri tem popolnoma nič ne spremeni. Prepričani smo, da bo ponudba kvečjemu boljša in bolj dinamična.
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Intervju: mag. Bojan Luskovec in Iztok Sotošek, Elektro Gorenjska

»Sedaj smo na začetku nekega razvoja in ne bomo
spali na doti s strani »mame«.«
Podjetje Elektro Gorenjska Prodaja d. o. o. naj bi torej aktivno

izčlenitve nakupno-tržnega in prodajnega dela hčerinskega pod-

zaživelo . septembra 20. Zanima me, kakšen igralec je lahko

jetja. Za zdaj ne vidim, kaj bi še lahko razdrobili.

tako podjetje v primerjavi s konkurenco. Je lahko velik igralec
ali lahek plen?

Kakšen razvoj konkurence pričakujete − tudi z vidika

Iztok Sotošek: Kot samostojno in tržno usmerjeno podjetje

izčlenjenih tržnih podjetij?

bomo v prvi vrsti iskali tržne priložnosti. V začetku bo podjetje

Mag. Luskovec: Trenutno se vzpostavlja izrazita konkurenca

sicer imelo kapital še s strani Elektra Gorenjske, bo pa seveda

sedmih aktivnih konkurentov na tem malem slovenskem trgu,

vzpostavljen jasen odnos do tveganj, v okviru katerih bo tržno

ki šteje slab milijon odjemalcev. Osebno imam občutek, da je

podjetje razvijalo svojo politiko za naprej. Ali smo lahko veliki?

sedem aktivnih prodajalcev elektrike na slovenskem trgu pre-

Seveda smo lahko! Vse pa je odvisno od finančnih in kadrovskih

več. Čas bo očitno naredil svoje.

virov, ki so na voljo v tem podjetju. Apetite imamo vsekakor
velike.

Govorite o krčenju prodajalcev?

Sedaj smo na začetku nekega razvoja in ne bomo spali na doti

Ja.

s strani »mame«. S hvaležnostjo jo bomo sprejeli in jo poskušali
maksimalno vplesti v naš poslovni model, s katerim bomo

Z vstopom najprej GEN-I, nato še Petrola postaja konkurenca

poslovali. Prodaja električne energije na Gorenjskem je osnovna

na domačem trgu z električno energijo vse močnejša. Pravite,

in glavna dejavnost družbe, ne bo pa edina.

da je slovenski prostor še za obstoječe premajhen. Pa

Konkurenti so zelo aktivni, imajo svoje konkurenčne prednosti

vendarle, ali pričakujete, da bo vzniknil še kakšen nov

in temu primerno se bomo morali odzivati. Do zdaj je bil nakup

ponudnik?

in prodaja sestavni del podjetja, ki je imelo hkrati elemente

Pričakujemo lahko, vendar mislim, da je to zelo nesmela od-

javne službe. Zdaj imamo veliko bolj svobodne roke, seveda pa

ločitev za kogar koli. Da se je Petrol odločil k portfelju dodati še

pride s svobodo tudi odgovornost. Naš glavni cilj mora biti do-

prodajo elektrike, je bilo na nek način logično. Je tipičen tr-

biček. Strategija bo pripravljena do jeseni.

govec, ki je k svojim dosedanjim artiklom na polico preprosto
dodal še elektriko. Da pa bi se na novo nekdo lotil prodaje elek-

Pričakujete v prihodnje tudi morebitno odprodajo vaše

trike, bi bila po mojem mnenju preveč tvegana odločitev.

»Prodaje« oz. vseh izčlenjenih podjetij ostalih
elektrodistribucij?

GEN-I je v tem smislu zagotovo hujši konkurent …

Mag. Luskovec: Pred dvema oz. tremi leti je bila v slovenskem

Mag. Luskovec: GEN-I je resen konkurent, bojimo pa se ga ne.

energetskem prostoru glasna ideja o t. i. oddelitvi tržnih delov

Sotošek: Število konkurentov za nas niti ni tako pomembno.

podjetja. Sčasoma smo s partnerji, sindikati in pristojnimi na

Pomembnejša je vsebina, torej kaj konkurenti lahko prinesejo

vladi našli takšno rešitev, kot je zdaj, torej izčlenitev oz. usta-

novega na trg z električno energijo.

novitev hčerinskega podjetja. V tem trenutku ni predvidene

Ko je Petrol produkt električne energije integriral v svojo celost-

nikakršne odprodaje podjetja. V poslovnem svetu so sicer pri-

no ponudbo, je na ta način dosegel svojo konkurenčno pred-

sotne stalne spremembe, a v tem trenutku imamo mandat za

nost. Ne vemo, ali lahko pride še nekdo in na kakšen drugačen

izčlenitev tržnega podjetja v 100-odstotni lasti materinskega

način začne prodajati elektriko. Konkurence se ne bojimo, jo

podjetja. O kakršni koli prodaji v tem trenutku absolutno ne

pa zelo pozorno spremljamo in seveda spoštujemo. Trg z elek-

razmišljamo.

trično energijo je danes dovolj učinkovit in tudi odjemalci so
dovolj osveščeni, da znajo zamenjati dobavitelja.

Torej je to za zdaj dokončna drobitev elektrodistribucij?

V novoustanovljenem podjetju bomo spremljali trg, ga posku-

Mag. Luskovec: Evropska zakonodaja v osnovi narekuje deli-

šali razumeti in se mu prilagajati. Ne bomo pa izkoriščali last-

tev na regulatorni (omrežni) del podjetja, kjer smo pogodbeni

niške povezave z Elektro Gorenjska.

partner s SODO. Imamo že izčlenjeno hčerinsko družbo, ki se
ukvarja s proizvodnjo električne energije, to so Gorenjske elektrarne d. o. o. Kot je bilo že omenjeno, smo tudi v zaključni fazi
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»Do 205 se pričakuje odprtje trgov za končne
odjemalce v vseh državah Balkana.«
Boste v prihodnje razširili lovke tudi zaradi

V letošnjem letu smo uspeli zapreti finančno konstrukcijo po

novoustanovljenega hčerinskega podjetja?

investicijskem planu. Brez kreditov seveda ne gre; pazimo pa na

Mag. Luskovec: Že danes je običaj, da se stegujemo izven

to, da se ne bi preveč približali robu kreditne sposobnosti. Do-

svojih območij na prodajnem delu. Na našem območju so tako

biček, ki ga ustvarimo, gre predvsem v omenjene investicije.

prisotni Mariborčani, Ljubljančani, GEN-I itd. Vendar smo tudi

Upamo, da bo naš večinski lastnik oz. v njegovem imenu AUKN

mi prisotni v Prekmurju, na Primorskem in drugod po Slo-

porazporedila dobiček v investicije.

veniji. Konkurenca med distributerji torej že obstaja.
Elektrika že danes nima meja. Pri transparenti ločitvi pa bo tega
vedno več.

Lani ste ustvarili , milijonov evrov čistega dobička, kar je
skoraj trikrat več kot v letu pred tem. Kakšno bo leto 20?
Mag. Luskovec: V teh 4,14 milijonov evrov izkazanega dobička

Kaj pa »stegovanje« izven Slovenije?

je tudi delež tržnih dejavnosti, ki bo zdaj transparentno ločen.

Sotošek: Podjetje, ki deluje na trgu, mora nenehno razmišljati

Dobiček v odnosu hči-mati bo potem stvar skupine Elektro

o rasti. V katere smeri bomo rasli, zdaj še ne moremo točno po-

Gorenjska. Preostali dobiček se ustvari z optimizacijo poslo-

vedati. Zagotovo pa o regionalni rasti tudi izven Slovenije ne-

vanja.

nehno razmišljamo. Vedeti moramo, da se trg z električno ener-

V gospodarskem načrtu smo za letos napovedali nekoliko

gijo ne odpira samo v Sloveniji. Do 2015 se pričakuje odprtje

manjši rezultat, kot je bil lani.

trgov za končne odjemalce v vseh državah Balkana. V Sloveniji
imamo seveda izkušnjo več v primerjavi z ostalimi balkanskimi

Za konec še vprašanje o ceni električne energije. Ta

državami na tem področju in bilo bi škoda, da ne bi te izkušnje

odjemalcem največ pomeni. Toda cena električne energije se

izkoristili v smeri širitve na trge. Res pa je, da ta korak ni predv-

ne bo znižala, prej zvišala. Nekatere elektrodistribucije ceno

iden takoj. Najprej moramo konsolidirati novo družbo, postaviti

za gospodinjske odjemalce že dvigajo. Kaj se bo po vašem

»core business« na svoje mesto, potem sprejeti strateške od-

mnenju dogajalo v prihodnje?

ločitve, kam in kako naprej. Zelo verjetno pa bomo šli na drob-

Mag. Luskovec: Vsi vemo, da nas energetski strokovnjaki in

noprodajne trge v druge države tudi v skladu s strategijo last-

borzni napovedovalci soočajo s tem, da bo vsaka energija v pri-

nika, ki bo to našo strategijo potrjeval.

hodnosti očitno dražja. Električno energijo nam dražijo tudi obnovljivi viri energije. Že zaradi njih bo energija dražja in ne le

Reorganizacija ni edina nujna aktivnost. Tukaj je še

zato, ker bi bilo večje povpraševanje.

posodobitev elektrodistribucijskega omrežja, obvezna

V Elektro Gorenjska v preostanku leta ne predvidevamo porasta

vključitev naprednih sistemov merjenja, vključevanje

cene električne energije za gospodinjske odjemalce.

razpršenih in obnovljivih virov energije ter polnilnih mest za

Sotošek: Obstaja učinkovit trg za električno energijo, to je trg na

polnjenje vozil na električnih pogon … Vse to zahteva ogromno

debelo. Prej ko slej se učinki tega trga prenesejo na končne odje-

investicij, toda elektrodistribucije boste še naprej zategovale

malce, ki to plačajo. Naš interes je, da trg z električno energijo

pas. Omenjene investicije bodo imele posledično vpliv na

čim bolj približamo odjemalcem in jim ponudimo produkte, ki

oblikovanje trga s konkurenčnimi cenami, zanesljivo oskrbo in

bodo končnim odjemalcem omogočili dostop do trga z elek-

na varčevanje z energijo. Kako se boste v Elektro Gorenjska

trično energijo. To pomeni, da cenovna tveganja prevzemajo

soočili s finančnimi izzivi?

tisti, ki plačajo. Na ta način povečamo učinkovitost trga.

Mag. Luskovec: Vedno je prisoten problem, da bi radi naredili

Naš cilj je, da bodo podjetja prek nas imela neposreden dostop

več in da so naši načrti mnogo večji, kot je za to razpoložljivih

do trga z električno energijo in bodo na ta način lažje ob-

sredstev. Načrti, ki so danes videti zelo optimistični, so nastali v

vladovala tveganja. Kam gredo cene, ne moremo napovedati.

času opazovanj trenda visoke gospodarske rasti. Ta se je ustavila

Gre za špekulacijo, ki jo mora nekdo plačati.



in s tem gradnje, posledično so se zmanjšale tudi nekatere investicije. Imamo pa infrastrukturo, ki se naravno vztrajno stara.
Najprej je treba zagotoviti sredstva za investicijsko obnovo, ostalo
pa investiramo v nove naprave v skladu z razvojem okolja.
Energetika.NET



Intervju: Robert Hudournik, Esotech

Pustimo gospodarstvu,
da dobi svoja krila!
Alenka Žumbar, foto: arhiv Esotech

Lansko leto je Esotech posloval nad
pričakovanji, skupni prihodki so zopet
presegli dvajset milijonov evrov, s čimer
so se vrnili na raven poslovanja pred
gospodarsko krizo. Lansko leto in leto
poprej so obratovali v »kriznem
modeu«, kar pomeni, da so striktno
izvajali ukrepe za obvladovanje stroškov,
uvedli so obvezno analizo tveganj za
vsako poslovno akcijo, posebno skrb pa
so namenili zagotavljanju pozitivnega
denarnega toka. »Vse to izvajamo še
danes,« pravi direktor za ekonomiko in
finance Esotecha Robert Hudournik, »ob
tem, da vlaganj v razvoj nismo
zmanjšali, smo pa intenzivirali tudi naš
trženjski del.« S prvim nadzornikom v
velenjskem ekološko-energetskem
podjetju, ki se uvršča med »gospodarske
staroste« v Šaleški dolini – Esotechove
korenine namreč segajo v leto 952 in še
pred šestimi leti jim je priznana
izobraževalna institucija pripisala zgolj
tri leta uspešnega delovanja –, smo
govorili predvsem o premoščanju
gospodarske krize.
»V vodstvu smo se odločili za drugačen vrstni red

iz že pridobljenih poslov več kot 70 odstotkov, kar

zniževanja stroškov in nismo najprej znižali stroš-

nam ob striktnem alociranju in obvladovanju vseh

ka dela. Ukinili smo nakupe vse za izvedbo pro-

stroškov že sedaj zagotavlja pozitivno poslovanje

jektov nepotrebne opreme, materiala in storitev,

tudi na koncu leta,« pojasnjuje razloge za optimi-

čim več poskušamo narediti sami in s tem poveču-

zem sogovornik.

jemo dodano vrednost. Na vseh nivojih vodenja
skrbimo za dnevno načrtovanje, učinkovito pre-

Je po vašem gospodarske krize dejansko konec?

razporejanje sodelavcev in sredstev na naloge in

V državah, kjer so hitro vzpostavili fiskalne ukrepe

aktivnosti, ki dodajajo vrednost,« razloge za uspeh

in usmerili monetarne spodbude v razvojne pano-

pri premagovanju krize navaja Robert Hudournik.

ge in uspešna podjetja, ki so motorji gospodarstva,

V letošnjem poslovnem letu pa načrtujejo med 22

je gospodarske krize konec. Gospodarstva rastejo

in 26 milijoni evrov prihodkov, od tega jih bodo na

in s tem tudi državni prihodki. Javna sredstva na-

tujih trgih ustvarili štiri milijone, beležili pa bodo

menjajo za nove investicije in razvojne projekte.

tudi primerljivo ustrezen dobiček. »Po zaključe-

In tako je krog sklenjen.

nem prvem kvartalu imamo planiranih prihodkov
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Pustimo
gospodarstvu, da
dobi svoja krila.
Razvojna podjetja,
ki ne dobivajo
podpornih sredstev
iz proračuna, so na
slabšem kot
podjetja, ki to
pomoč dobivajo in
že tako nikoli niso
vlagala v razvoj.

Previdnost in predvsem zanašanje na lastna znanja in vire se je
v zadnjih dveh letih izkazalo za pravilno usmeritev. Sama ve-

v družbe, ki morajo preživeti z danes na jutri. Smo pa v Es-

likost podjetja in raznolikost tehnoloških področij, na katerih

otechu – poleg navedenih ukrepov – tudi intenzivirali svojo rast

delujemo, pa nam nakazuje edino možno pot – to je vertikalno

na tujih trgih, predvsem v jugovzhodni Evropi, pogledujemo pa

in horizontalno povezovanje s partnerji.

tudi proti Ukrajini in Kazahstanu, kjer so zanimive naše bio-

Slovenci smo tradicionalno nezaupljivi drug do drugega, zato je

plinske naprave. Na domačem trgu se je namreč zgodilo tudi,

takšno mreženje uspešno le, če imajo partnerji jasno skupno

da smo zaradi pomanjkanja investicij dobili novo konkurenco

vizijo in cilje ter pošten odnos od začetnih razvojnih korakov

– gradbena podjetja.

pa do končnega obračuna. V Esotechu tako aktivno delamo na

Druga novost v panogi energetike in ekologije pa je, da se

povezovanju in sodelovanju s tehnološkimi partnerji v Sloveniji

razpisi vlečejo, saj nanje stalno padajo pritožbe. V neposredni

in tudi zunaj nje.

soseščini smo bili, denimo, že trikrat izbrani kot najugodnejši
ponudnik in vsakokrat je padla pritožba, da naposled nismo bili
izbrani; projekt pa po treh sezonah še vedno ni bil izveden.
Škodo, nastalo zaradi tega, investitor lahko meri že v šestmestnih številkah.
Ste primorani zaradi navedenih razlogov zniževati svoje cene,
se morda spustiti tudi pod tržne cene?
Vsako leto zaradi omenjenih razlogov - iz naslova pritožb na

V Esotechu se zavedamo, da nas v naslednjem desetletju
ne bo več, če zanemarimo inovativnost in razvoj. Tako
tudi v zadnjih dveh letih nismo znižali vložkov v
raziskave in razvoj, ampak s tem nadaljujemo v letu 2011.
Vlagamo v zaposlene – prav v kratkem bomo z
razširitvijo poslovanja na tuje trge zaposlili deset novih
sodelavcev −, znanja, produkte in tehnologije, ki bodo že
jutri glavni nosilec prihodkov družbe.

javnih razpisih, na katerih nas kupci pripoznajo kot najugodnejše – izgubimo približno 10 do 15 odstotkov poslov. To ni normalno. Cene pa so se pa tudi znižale, seveda. Tako z manj

Kaj lahko poveste o tem, kakšne so oziroma bodo po vašem

resursi opravimo več dela in s količino opravljenega dela

mnenju posledice krize, glede na to, da ste v Esotechu

nadomeščamo izpad oziroma zmanjšanje prispevka za pokritje.

zadolženi za ekonomiko in finance? Bo manj tveganih naložb,

Trg je danes tudi zato povsem drugačen, kot je bil pred krizo, a

več premišljenosti in etike v poslovnem svetu?

osebno menim, da se bo spet vzpostavil v normalno, operativno

Decembra je nadzorni svet družbe, ki ga vodim, obravnaval in

stanje. V Esotechu smo sicer našli posebno nišo: tehnološko

potrdil poslovni načrt družbe za leto 2011. Le-ta ima še vedno

postrojenje skupaj s kupcem zasnujemo, sprojektiramo,

glavne smernice v umirjeni rasti, povečanem nadzoru in ob-

izvedemo in ga spremljamo skozi celotno življenjsko dobo; torej

vladovanju tveganj ter prvenstveno v nenehni skrbi za pozi-

nastopamo kot partnerji skozi celoten projekt. V bistvu smo

tiven denarni tok.

usklajevalec želja in zmožnosti ter optimiziramo naše rešitve

Tako imamo ob razpoložljivih prostih denarnih sredstvih odprte

in rešitve posameznih »solutions providerjev«, seveda s ciljem

tudi vire financiranja za obratna sredstva v višini tretjine predv-

celovite in optimalne rešitve za kupca.

idene letne realizacije. Vse to nam omogoča, da lahko kupcem
zagotovimo nemoteno izvedbo njihovih investicijskih projek-

Vrniva se še nekoliko k stanju na trgu. Kaj si obetate od letoš-

tov tudi z vidika financiranja izvedbe. V letošnjem in prihod-

njega leta – večjo likvidnost na trgu, večjo odprtost podjetij za

njem letu v tem vsekakor vidimo eno izmed konkurenčnih

partnersko sodelovanje, pojenjanje poprejšnje previdnosti?

prednosti.
Energetika.NET



Ilustracija: Roman Peklaj

Pomembno pa je, da se za dokončno premostitev krize sredstva usmerijo v področja, ki imajo potencial za napredek, in ne

Intervju: Robert Hudournik, Esotech

»Z likvidnostjo in z zagotavljanjem virov na Esotechu

nimamo težav, pričakujem pa, da bodo še v naslednjih
letih padali okostnjaki iz omar, predvsem iz
»čiščenja« naložbenih portfeljev naših bank.«

Minili so časi, ko
je bila ekologija
breme. Živimo
namreč v času, ko je
ekologija poslovna
priložnost, s
spremembami
zakonodaje pa sta
energetika in
ekologija že tako
prepleteni, da je
ločena obravnava
takšnih projektov
nesmiselna.
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Menim, da bi se moral bančni sektor pošteno ozre-

razvojni laboratorij, s katerim lahko optimalno

ti vase in vrniti gospodarstvu tisto, kar je skozi svoje

določimo najustreznejšo kombinacijo predčiščenj

slabo obvladovanje tveganj povzročil. Čas je, da

in stopnjo ter tehnologijo čiščenja. Pravkar za-

učinke nizke medbančne obrestne mere užije go-

ključujemo prvi projekt čistilne naprave za pripra-

spodarstvo, ne pa da na ta račun banke kartelno in

vo pitne vode z ultrafiltracijo.

usklajeno dvignejo svoje pribitke in imajo posle-

Tretji segment je celovita obdelava odpadkov do

dično velike dobičke, namesto da bi ustvarile vzvo-

možnosti sekundarne uporabe, kot je na primer

de za zagon gospodarstva.

sekundarni energent. Iz vsega navedenega sledi,

Esotech je ekološko in energetsko podjetje,

– iz lastnih sredstev!–, ki jih lahko potem naroč-

polovico prihodkov vam zagotavljajo energetski

niki preizkusijo in šele nato kupijo.

da v naši družbi proizvedemo ogromno prototipov

projekti in polovico ekološki. Kako gresta
pravzaprav ekologija in energetika skupaj?

Delate na segmentu hidroenergije, bioplina in

Pogosto se namreč zdi, da sta prav ti dve veji

tudi denimo na segmentu energetske

na povsem nasprotnih bregovih …

učinkovitosti. Kakšna je po vašem energetska

Nobeno okoljevarstveno postrojenje ne deluje

prihodnost Slovenije? Bo temeljila na raznoliki

energetsko neodvisno, je pa pogosto cilj, da iz okol-

mešanici energetskih virov s komponento URE

jevarstvenih tehnoloških procesov kot sekundarni

(učinkovita raba energije, op. p.) ali pa bodo

produkt dobimo energent, ki naj se najbolje upo-

prednjačili veliki objekti, temelječi na klasičnih

rabi za hkratno proizvodnjo električne, toplotne

virih, kot sta premog in uran?

energije in hladu.

V Sloveniji deluje veliko strokovnjakov energetikov,

Tako pri energetskih kakor tudi okoljskih projektih

ki so v preteklosti vzpostavili energetske sisteme,

je v vsaki projektni nalogi eden izmed ključnih na-

ki zadovoljujejo zahteve po zanesljivosti, konku-

menskih in projektnih ciljev tudi učinkovita raba

renčnosti in trajnostnem razvoju. Politizacija in

energije v izbranih tehnoloških procesih. Hkrati

razvrednotenje stroke ni v koristi ne družbe ne

pa velja tudi obratno: v energetskih projektih ved-

panoge, to je prvo. Slovenska energetika pa mora

no določimo tudi okoljske cilje in cilje trajnostnega

slediti smernicam v zelene knjige in osebno ver-

razvoja.

jamem dobrim smernicam novega nacionalnega

Esotech deluje kot sistemski integrator na področ-

energetskega programa.

jih proizvodnje, distribucije in uporabe električne

Vsi viri morajo slediti načelom URE, zato moramo

in toplotne energije ter hladu, kar združujemo v

tudi obnavljati naše energetske objekte oziroma

diviziji energetike. V diviziji ekologije pa združu-

stare enote nadomeščati z novimi. Vsi tudi vemo,

jemo znanja in lastne tehnologije na čiščenju dim-

da je ena izmed največjih težav umeščanje ener-

nih plinov iz izgorevalnih procesov v energetiki in

getskih objektov v prostor. Zato moramo koristiti

industriji (to so čistilne naprave SOx in NOx) in

obstoječe lokacije za umeščanje novih enot. Vse-

škodljivih primesi ter čiščenje izpuhov v ozračje

kakor pa lahko nove enote dopolnimo s sopro-

(filtracija in odsesovalni sistemi). Na področju va-

izvodnjo in distribucijo toplotne energije ter preko

rovanja voda izvajamo celovite rešitve od idejne za-

absorbcijskega procesa tudi za proizvodnjo hladu.

snove, tehnološke rešitve, projektne dokumenta-

S tem bomo torej dvignili učinkovitost proizvod-

cije in celovite izvedbe pri čiščenju industrijskih

nih virov. Tako je izkoriščena tudi šoštanjska ter-

in komunalnih odpadnih voda ter pri kemični in

moelektrarna kot 170 MW kogeneracija in hkrati

drugi tehnološki pripravi voda. V zadnjem času na-

1 MW trigeneracija. In prav na sistemu daljinskega

menjamo veliko sredstev za razvoj znanj in tehno-

hlajenja v Šaleški dolini, ki je prvi tovrstni pri nas,

logij za pripravo pitnih voda. Postavili smo mobilni

smo bili angažirani v Esotechu kot projektant in

»Še enkrat: razvoj energetike je potrebno prepustiti stroki,
vsi »priučeni« energetiki pa naj poskrbijo, da bodo
vzpostavljeni zakonodajni in drugi pogoji za čimprejšnje
doseganje obligatornih ciljev, ki smo si jih zadali!«

izvajalec. S svojo vztrajnostjo in daljnovidnostjo

letno. Zmogljivost sončnih elektrarn v Sloveniji se

sta glavna zaslužna pobudnika tega ADH-siste-

je lani zvišala z začetnih 7,8 megavata na več kot

ma Miran Zager, direktor Inštituta za daljinsko

26 megavatov, kar pomeni 235-odstotni porast.

energetiko, in prof. dr. Alojz Poredoš z ljubljanske

Skladno s šesto energetsko prioriteto EU oz. skup-

Fakultete za strojništvo. Drug daljinski sistem hla-

no energetsko politiko bodo spodbude usmerjene

jenja smo skupaj s partnerji postavili v stožiškem

na področja, kjer bodo najbolj učinkovita. Tako

športnem parku, se pa že počasi pripravljamo tudi

ne bo v Nemčiji največ fotonapetostnih elektrarn

že na tretjega, ki bo prav tako v prestolnici.

(FNE), temveč na primer v Španiji.

Esotech je prisoten tudi v regiji jugovzhodne
Evrope. Kakšen renome imajo v regiji slovenska
podjetja in slovenski strokovnjaki?
Rezultate, ki smo jih dosegli v zadnjih letih tako

Potrebno pa je vedeti, da slovenska energetika ni le proizvodnja
električne energije, temveč tudi proizvodnja oziroma soproizvodnja
toplotne energije in hladu. V prihodnje bo sestava proizvodnje energije v
Sloveniji vsekakor mešanica obnovljivih virov energije in tradicionalnih
energentov, pri čemer bodo klasični viri nosili glavno težo.

doma kot na tujem, smo dosegli v partnerskem
duhu, z delavnostjo in s poštenjem, ki je poleg kul-

Cene instaliranega kW za FNE bodo padale sklad-

ture posameznika in podjetja ena izmed glavnih

no z nižanjem spodbud, to je odkupnih cen, kar

vrednot, ki jih gojimo. Te vrednote poleg strokov-

bodo proizvajalci kompenzirali s svojimi maržami

nosti najbolj cenijo tudi na trgih, ki jih omenjate –

– do višine lastne cene. Tako se povračilna doba

v regiji jugovzhodne Evrope, kjer imamo na Hrvaš-

investicije načeloma ne bo spremenila. Kasneje

kem in v Srbiji že hčerinski podjetji, letos pa jih

pa, v kolikor ne bo tehnološkega preskoka, bo sle-

bomo odprli še v Makedoniji, Federaciji BiH in

dilo poslabšanje ekonomske učinkovitosti naložbe

Republiki Srbski.

v FNE in posledični upad zanimanja za te naložbe.

Na žalost pa smo kot Slovenci deležni precej kritik

Za dosego zaveze Slovenije k 25-odstotnemu de-

zaradi spodrsljajev naših večjih gradbenih podjetij,

ležu električne energije, pridobljene iz obnovljivih

ki niso zaključila svojih pogodbenih obveznosti. Še

virov do leta 2020, je izkoriščanje sončne energije

vedno imamo kot Slovenci neko zgodovinsko pred-

le ena izmed rešitev. Ne pozabimo na soproizvod-

nost, vendar je evropska konkurenca zaradi učin-

njo iz biomasnih virov, kjer lahko odpadno toploto

kovite podpore njihovih državnih inštitucij in ugod-

koristimo za tehnološke postopke ali pa za sisteme

nejših virov njihovih bank že korak pred nami.

daljinskega ogrevanja. Tudi v Energetiki Nazarje, v
našem najstarejšem DOLB-sistemu, kjer letos kot

Vrniva se še k vašim projektom. Med drugim ste

direktor zaključujem petletni mandat, smo nare-

na Esotechovi stavbi v Velenju postavili sončno

dili študijo izvedljivosti investicije za SPTE na bio-

elektrarno, ki jih postavljate tudi za trg. Kaj se bo

maso, za katero tudi upam, da bo v prihodnosti

po vašem dogajalo s fotovoltaiko v bližnji

uresničena.

prihodnosti? Je pričakovati upad cen materialov,

V Sloveniji vidim prihodnost v razvoju manjših

kakšne bodo bodoče povračilne dobe (tudi glede

vetrnih elektrarn, saj večjih enot nismo sposobni

na zagotovljene odkupne cene) …?

umestiti v prostor. Glavni vir OVE je in bo ostal

Na naših objektih smo postavili 385 kW fotona-

vodni potencial, kjer imamo naslednje možnosti

petostno elektrarno. Za trg smo lani postavili še 6

na Muri in tudi v izgradnji MHE. Ostali viri, tudi

elektrarn manjših moči (med 25 in 45 kW). Skupaj

geotermija, bodo v energetski mešanici samo po-

smo tako instalirali nekaj več kot 600 kW.

možni viri. Generalno pa menim, da morajo biti

Po podatkih iz Združenja slovenske fotovoltaične

na dolgi rok vsi energetski proizvodni viri samoza-

industrije sončne elektrarne v Sloveniji tako tre-

dostni, kar pomeni, da morajo učinkovito delovati

nutno lahko proizvedejo 35 gigavatnih ur elektrike

brez dodatnih spodbud.
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Imajo veliko želja in ciljev. Najprej letalo za Naso, nato
štirised, potem pa novo proizvodno halo v Italiji – seveda vse
to letos. »Koncesijo imamo, jeseni bomo zidali, 202 pa že
proizvajali,« ne skriva optimizma Ivo Boscarol, ustanovitelj in
generalni direktor ajdovskega podjetja Pipistrel, ki izdeluje
vrhunska ultralahka motorno-jadralna letala. Toda prihodnosti
kljub uspehom ne vidi samo v letalstvu, temveč tudi v
energetiki, mi je povedal ob mojem obisku.

Foto: www.mediaspeed.net

V netopirjevem
gnezdu

Da pooseblja inovatorski duh, mi je Ivo Boscarol
navdušeno nakazal, ko sem vstopila v njegovo
pisarno: »Ponujamo drugo generacijo električnega
letala s preprosto, ampak krasno inovacijo – prikolico s sončnimi sprejemniki, kamor po končanem letenju spravimo letalo in baterijo čez dan
napolnimo. Naslednji dan je letalo ponovno pripravljeno za vzlet; ni potrebna ne elektrika ne
bencin.«
Visokotehnološki dizajn, proizvodni objekt, ki
Foto: Valerija Hozjan Kovač

uporablja najnovejšo tehnologijo s področja varovanja okolja in racionalne rabe energije, ena
največjih sončnih elektrarn v Sloveniji, številne nagrade in priznanja … Skrivnosti za toliko uspehov
je več, pravi Boscarol, človek, ki je moral prvega v
Italiji kupljenega motornega zmaja leta 1987 pretihotapiti čez mejo, saj v nekdanji Jugoslaviji malo
alternativno letalstvo ni obstajalo, prav tako pa tudi
ni bilo zakonov, ki bi urejali to področje. Iz tega nezakonitega dejanja se je s predelavami »okornih
zmajev« najprej rodila obrt in ime Pipistrel, ki v

Med več kot 15.000 prijavljenimi podjetji je komisija, ki odloča o prejemnikih evropskega
poslovnega priznanja European Business Awards, Pipistrelu v Parizu sredi novembra
lani podelila priznanje za najbolj inovativno podjetje v Evropi. Na sliki je tudi zlata
medalja, ki jo je žirija na 22. bienalu industrijskega oblikovanja (BIO) namenila
dvosedežnemu jadralnemu letalu Taurus Electro, za katerega so letos v okviru letalskega
sejma in razstave Aero Expo 2011 v Friedrichshafnu prejeli še nagrado za najboljše
električno letalo.

italijanščini pomeni netopir.

podjetij, štejemo Pipistrel tudi za pionirje letalstva,

Izvem, da so piloti »zmaja s trikotnim krilom«

ki so približali letenje širši javnosti. Prvo dvose-

preizkušali, ko je padel mrak, zato so jih domačini

dežno motorno-jadralno letalo v ultralahkem raz-

v šali poimenovali netopirji. Danes podjetje, ki je

redu, narejeno iz visokotehnoloških materialov,

prvih desetih letih proizvajalo le motorne zmaje,

letalo Sinus, so na trg pripeljali leta 1995. Leta

naredili so jih preko 500, zaposluje več kot 70

1999 je Sinus dobil hitrejšo sestro s krajšimi krili,

ljudi. In skrivnost(i) uspeha? »Kar delam, delam z

Virus. Naslednjo veliko revolucijo je leta 2004

užitkom. Imam noro srečo, da je služba moj hobi

sprožilo letalo Taurus, prvo dvosedežno jadralno

in obratno. To poizkušam prenesti tudi na kolek-

letalo s pomožnim motorjem, ki ima sedeže vz-

delavec motiviran, je izdelek inovativen!« Boscarol
je človek brez ovir. »Če imaš v glavi ovire, je konec
z inovativnostjo.« Merilo uspeha je to, da dela na
dolgi rok, kar so mu vcepili starši. Poleg tega ima
več ciljev hkrati, zato da lahko v danem trenutku
izbere najboljšega.
Leta 1987 je z nastankom podjetja Pipistrel, kot ga
poznamo danes, postal prvi zasebni proizvajalec
letal v takratni Jugoslaviji. Ker je bilo letalstvo takrat v glavnem domena vojske in velikih državnih

Pipistrelova letala, ki
spadajo v t. i. ultralahki
razred, so narejena iz
visokotehnoloških
kompozitnih materialov –
karbonskih in steklenih
vlaken ter kevlarja. Letalo
skupaj z obema pilotoma,
polnimi rezervoarji goriva
in reševalnim padalom v
trenutku poleta ne sme
tehtati več kot 472,5 kg;
prazno letalo tehta okoli
300 kg. Le 5 odstotkov
letala je narejeno iz kovin.

Foto: Valerija Hozjan Kovač

tiv. Če je delavec zadovoljen, je izdelek dober, če je
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Srce Pipistrela je
skladišče. Vsako letalo
sestavlja okoli 5 tisoč
različnih sestavnih delov.
V robotski (vrtljivi) omari
so spravljeni majhni,
občutljivi deli. Večji, manj
občutljivi so razporejeni
po policah in sortirani po
sektorskih številkah. Vse
skupaj je s sistemom
črtnih kod povezano v
centralni računalniški
sistem.

poredno. Najprej so izdelovali samo različico z
bencinskim motorjem, nato tudi z električnim.
Taurus je tako prvo električno dvosedežno letalo
na svetu. Novejša pridobitev je letalo Apis, pri
katerem gre za enosedežno različico Taurusa.

Prvi na bojni na črti
Dela jim nikoli ne zmanjka. Ravno zdaj pripravljajo letalo, s katerim se bodo prijavili na Nasin
razpis, ki ga sogovornik primerja s smučarsko

Vsako gotovo letalo
preizkusijo piloti, ki
morajo z njim leteti
najmanj pet ur. Po
testnem obdobju
opravijo na letalu
zadnji t. i. »zerohour servis«, da
letalo povrnejo na
ničto stanje. Ko ga
dostavijo kupcu, je
novo.

prodajni hit pa je bil Sinus; samo v prvem letu so
namreč prejeli preko 100 naročil. »Za letošnje tekmovanje je Nasa postavila zelo visoke cilje, saj
trenutno ni letala, ki bi preletelo 200 milj s povprečno hitrostjo 100 milj na uro in porabo ene
galone (3,8 l ) goriva na potnika. Konkurenca bo
zanimiva, ampak tudi nagrada, milijon in pol
ameriških dolarjev, ki jih potrebujemo. Moramo
zmagati!« dodaja Boscarol.
Zmagali so tudi lani, ko so prejeli priznanje za na-

tekmo. »Najboljši zmaga,« pravi. In najboljši so

jbolj inovativno podjetje v Evropi. V zadnjih dveh

bili že dvakrat: leta 2007 in 2008, ko je model

desetletjih so pobrali veliko nagrad: leta 2003 so

Virus S-wing, narejen za namene Nasinega raz-

prejeli priznanje za slovenskega podjetnika leta,

pisa, dvakrat zapovrstjo pometel s svetovno konku-

2004 nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za

renco. Verzija modela Virus s krajšimi krili je ta

izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, isto

trenutek tudi njihov največji prodajni hit. Doseže

leto je sledilo najvišje priznanje mednarodne

hitrost do 300 km/h, kar pomeni, da je trenutno

letalske zveze FAI Diploma Paul Tissandier (2004)

najhitrejše ultralahko letalo na svetu. Prvi velik

za prispevek k razvoju letalstva …

Foto: Valerija Hozjan Kovač

Prvih pet prototipov letal v
celoti naredijo v Pipistrelu,
medtem ko je pozneje
približno 70 odstotkov
vsakega letala narejeno
izven podjetja, saj je tako
celotna proizvodnja
hitrejša in cenejša. To je
tudi razlog za zelo strogo
kontrolo kakovosti. Celoten
sistem organizacije,
proizvodnje in sledljivosti
vseh delov je del Toyotinega
sistema 20 ključev, ki ga z
odkupljeno licenco uporabljajo tudi v Pipistrelu.
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Podjetje Pipistrel je letos
prejelo tudi nagrado za
najbolj prodorno
energetsko podjetje
En.odmev v kategoriji
malih podjetij, ki ga je
podelila Energetika.NET.
Ajdovski Pipistrel je
strokovno žirijo prepričal
z lastno energetsko
učinkovitostjo,
inovativnim pristopom in
vstopom na energetski trg
ter okoljsko in družbeno
zavestjo.

Leta 2004 je Matevžu Lenarčiču v Pipistrelovem
letalu Sinus navsezadnje uspel tudi rekorden let
okoli sveta v manj kot 80 dneh. Tudi znani obiskovalci se jih ne otepajo, na primer Larry Page iz
Googla, s katerim se obeta morebitno sodelovanje.
Ne pravijo zastonj: »Kar seješ, to žanješ.«
In čeprav so v preteklosti več hvalospevov poželi v
tujini, se po sogovornikovih besedah tudi v Slo-

Letala dostavljajo po
vsem svetu. Zastopniško
mrežo imajo v 40-ih
državah. Po Evropi jih
razvažajo v letalskih
prikolicah, kot jih lahko
vidimo na sliki. Čez morje
jih prepeljejo v ladijskih
kontejnerjih. V ciljni
državi letalo navadno
prevzame zastopnik, ki ga
kupcu pomaga sestaviti.

coskih in nemških naročnikov.« To je greh za inovativnost, pravi Boscarol, ki ni zadovoljen z malim.
To bi lahko bil tudi njegov moto, saj nikakor noče
biti majhen člen v verigi. »Inovator mora stremeti
za lastno blagovno znamko. Ta je edina, ki prinaša
dodano vrednost.«

Prihodnost je v energetiki

veniji obrača trend in niso pomembne samo neg-

Kljub uspehom v letalstvu, lani jim je uspelo pro-

ativne zgodbe. »Zelo sem bil presenečen, ko smo

izvodnjo letal povečati za 10 odstotkov, število za-

dobili zlato medaljo na mesecu oblikovanja. Je pa

poslenih za 8 ljudi, pri čemer so kar 50 odstotkov

res, da bi lahko v Sloveniji dobili še marsikatero

prihodkov ustvarili na trgih izven Evropske unije,

drugo,« dodaja. Priznava tudi, da je posebnež in

pa prvi mož ajdovskega podjetja ne vidi prihod-

da selekcionira tudi nagrade. »Pipistrel ne bo ni-

nosti samo na tem področju. »V naslednjih letih

koli gazela!«

bo energetika za Pipistrel vsaj toliko pomembna,
kot je letalstvo,« priznava. Že danes je v ospredju

Lastna blagovna znamka je edino,
kar šteje

pridobivanje čiste energije; med drugim delajo na
razvoju organskih sončnih celic in pripravljajo

Cilje si je treba postaviti previsoko, mi še zaupa

raziskave na področju hranjenja energije za velike

Boscarol. »Tako se v tej mali Sloveniji ločimo od

sisteme (ne baterijskega, da ne bo pomote). »Kon-

ostalih in smo čim bolj motivirani, da jih doseže-

cept smo že razvili, demonstracijski projekt (agre-

mo«. Toda en cilj ni dovolj. »Pri nas se osredoto-

gat) pa zahteva 20 do 40 milijonov evrov. Prepri-

čamo na več ciljev hkrati in potem gre nekako.«

čan sem, da je projekt dovolj inovativen, da bomo

Moraš pa biti tudi vizionar in spremljati trende.

prišli do denarja prek evropskega razpisa.«

sedah je v Sloveniji še posebej težko biti inovator.
Zakaj? »Ker je inovator v Sloveniji čudno sprejet.
Slovenci smo bili iz zgodovinskih razlogov vedno
pridni delavci. Namesto nas so razmišljali Italijani

Na strehi je
nameščena sončna
elektrarna inštalirane
moči 107 kilovatov, ki
krije vse potrebe po
električni energiji,
presežek pa prodajo v
omrežje.

Foto: www.mediaspeed.net

»Brez tega je težko biti inovativen, prav tako pa
tudi brez trme in trde kože.« Po Boscarolovih be-

in Avstrijci. Še danes je cilj povprečnega Slovenca
zagotovljena plača, kar se odraža v slovenskem
gospodarstvu, ki temelji na proizvodnji majhnih
sestavnih delov za avtomobilsko industrijo franEnergetika.NET
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Energetski center: vseh 11 sistemov od talnega
ogrevanja in hlajenja, talnega termoakumulacijskega
bazena, geosond, inteligentnga sistema osvetljave,
uporabe insolacije, nadstandardne izolacije,
rekuperacije toplote prezračevanega zraka, toplotne
črpalke, kogeneracijske elektrarne do sončne elektrarne
usklajuje centralni nadzorni sistem računalnik. Toplotno
črpalko in kogeneracijsko elektrarno, ki trenutno deluje
na zemeljski plin, a bodo fosilni energent kmalu
zamenjali za lesne sekance, uporabljajo, če se pojavi
potreba po dodatni energiji, hkrati pa kogeneracijska
elektrarna proizvaja tehnično toploto za proizvodni
proces.

Še naprej pa raziskujejo alternativne pogone v
letalstvu in brezpilotna letala. Nedolgo nazaj so
lansirali serijsko proizvodnjo druge generacije
dvoseda na električni pogon Taurus Electro z novim konceptom menedžmenta energije. Aprila
letos pa so v Friedrichshafnu na sejmu Aero predstavili hibridno letalo štiriseda, ki ga bodo proizvajali v Italiji.
Čeprav bo Pipistrel proizvodnjo za štiri- in večsedežna letala premaknil v Italijo, kjer so ajdovskemu podjetju že podelili 30-letno koncesijo za
gradnjo proizvodnih prostorov ob letališču na

V Pipistrelu pravijo, da je novejši del stavbe, v kateri se nahaja tudi razvojnoraziskovalni inštitut in Vizionarna, v tem trenutku ena izmed okolju najbolj prijaznih
stavb v Sloveniji. Popolnoma energetsko samozadostna stavba, ki se napaja iz
obnovljivih virov energije, skupaj uporablja 11 različnih sistemov za varčevanje z
energijo, ki so povezani v centralni nadzorni sistem – računalnik. S tem prihranijo
95.000 kWh energije na leto oz. približno 180.000 kg emisij CO2 na leto!

Možgani Pipistrela
se nahajajo v
razvojnoraziskovalnem
inštitutu, ki pod eno
streho združuje
laboratorij za
aplikativno
tehnologijo in
raziskave, razvojni
oddelek Pipistrela,
predavalnice za
sodelovanje in
izmenjavo znanja z
univerzami.

v Sloveniji vplivala pozitivno? »V Sloveniji sta samo še dve vrsti podjetij. Zelo iskana in tista, ki so
tik pred zaprtjem.«
In kaj je glavni razlog za tehnološki razvoj in spremembe? »Politiko in gospodarstvo krojijo lobiji.
Tega se na žalost premalo zavedamo.«

Strumno in veselo naprej
Čeprav se ogledom proizvodnega procesa iz varnostnih razlogov izogibajo, sem dobila dovoljenje
in si potek nastajanja letala ogledala od konca do
začetka. Ob vstopu v proizvodno halo zagledam

Rojcah v Gorici, v Sloveniji ostaja razvoj in pro-

najprej sinje bele skoraj dokončane ptiče, okoli

izvodnja vseh do zdaj obstoječih tipov letal. Pri tem

katerih se smukajo delavci. Izvem, da je Pipistrel

bodo letala pod italijansko blagovno znamko pro-

poleg Airbusa in Boeinga edini proizvajalec letal,

dajali preko Atlantika in tudi v nekatere druge

ki je prenesel avtomobilski model proizvodnje v

velike države sveta. Razlog zato je v tem, da Slo-

letalstvo. Da se to obrestuje, nakazuje podatek, da

venija z ZDA še ni sklenila bilateralnega spora-

do zdaj nesreč zaradi tehničnih okvar ni bilo.

zuma. »In ga tudi nikoli ne bo,« je prepričan so-

Proizvodnja si sledi po natančnem vrstnem redu z

govornik. Da Slovenija podjetnikom ni prijazna

dlakocepsko natančnostjo.

dežela, je Ivo Boscarol že večkrat občutil na lastni

Možgani Pipistrela se nahajajo v razvojno-razisko-

koži. »Pogoje za podjetništvo lahko spremenimo,

valnem inštitutu, ki pod eno streho združuje lab-

ostalo bo naredil čas, globalizacija in generacije, ki

oratorij za aplikativno tehnologijo in raziskave,

ne poznajo ovir. Plača pomeni obstoj, preživetje,

razvojni oddelek Pipistrela, predavalnice za sode-

toda ambiciozen človek rabi več – mora biti po-

lovanje in izmenjavo znanja z univerzami. V tej

nosen na to, kar dela.« Dodaja, da je najbolj pozi-

energetsko popolnoma samozadostni stavbi se

tivna stvar, ki se lahko zgodi gospodarstvu, kriza.

porajajo in realizirajo ideje. Kot so mi pojasnili,

»Takrat začnemo iskati rezerve, nove trge.« Je kriza

precej testiranja danes poteka virtualno, s pomočjo

0
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računalniških simulacij. Proces prototipiranja in

Vsak dan kakšna nova želja

izdelave novih modelov pa so pospešili tudi z

Z Vizionarno, znanstveno-kulturnim centrom, je

8-osnim robotskim sistemom za hitro prototipi-

Pipistrel odprl vrata tudi širšemu okolju. Poleg

ranje, ki izreže najnovejšo obliko v naravni veli-

slikarskih in fotografskih razstav se v tem večna-

kosti iz stiropora, lesa ali katerega koli drugega

menskem prostoru odvijajo kulturno-umetniški,

primernega materiala.

znanstveni in medijski dogodki. Vse je brezplačno.

Ko so leta 1995 izdelovali letalo Sinus, je bil čas od

Edini plačljivi dogodek je bil dobrodelna razstava

ideje do trenutka, ko je prvi prototip dejansko po-

Ducat razgaljenih, saj je šel ves izkupiček za fun-

letel, pet let; danes pa za štiriseda, ki je veliko bolj

dacijo Vrabček upanja. Pipistrel ni le okoljsko narav-

kompleksno letalo kot Sinus, približno leto in pol.

nano, temveč tudi družbeno odgovorno podjetje.

S sodobno tehnologijo proces ni samo hitrejši,

»Želja je veliko, vsak dan kakšna,« mi za konec pove

temveč tudi cenejši in natančnejši. Na mesec pro-

Ivo Boscarol, ki se je že leta 2002 vozil s Toyoto

izvedejo približno sedem letal, odvisno od modela.

Prius, ko te še ni bilo na slovenskem tržišču. Lani je

Medtem ko modela Sinus in Virus izdelujejo šest

dobil v uporabo in testiranje enega od prototipov

do sedem dni, je za Taurus in Apis potrebnih osem

Toyotinega Priusa Plug-In, ki jih sploh še ni v seri-

do dvanajst – odvisno tudi od dodatne opreme in

jski proizvodnji. Hkrati potoži, da je žalosten, ker so

posebnih želja posameznega kupca.

mu ukradli Jamesa Bonda. »Kot deček sem ga

Pred desetimi leti so največ letal prodali v Nemčijo

gledal, da bi videl, kam bo šla tehnologija čez dvajset

in Francijo, danes pa so najboljša tržišča tista, ki

let. Dandanes je vse res. Vse, kar si zamislite, se ure-

jih ni prizadela kriza. Največ letal gre tako v Južno

sniči. Pravljic ni več.« Priznava tudi, da danes ni več

Ameriko, na Bližnji vzhod, v Azijo, predvsem In-

tako preprosto biti inovativen, zato je to tudi največji

dijo in na Kitajsko. Tudi Evropa ostaja dobro tržiš-

izziv. In največja želja? »Da bi nekaj naredil drugače

če; v Sloveniji pa prodajo manj kot pol odstotka

in bil brez ovir tudi jutri!«

celotne proizvodnje. Pri tem izdelujejo letala iz-

Ko sem odhajala, sem poskušala zaobjeti blišč, ki

ključno za znanega kupca po njegovi želji. Če na-

obdaja ajdovsko podjetje, na katerega budno pazi

ročite letalo zdaj, ga boste odvisno od modela pre-

Nanos, in ugotovila, da so težnja po popolnosti,

jeli 6 do 12 mesecev kasneje, saj imajo proizvodnjo

doslednosti, a tudi preprostosti tiste vrline, ki šte-

razprodano do eno leto vnaprej.

jejo tudi v tem primeru.
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Učinkovita raba energije

Svetlobno inteligentni
Besedilo in fotografije: Alenka Žumbar

Duropack, proizvajalec valovitega kartona in embalaže iz
valovitega kartona, se s 0 zaposlenimi in proizvodnjo
200.000 kvadratnih metrov valovitega kartona dnevno
oziroma 50 milijonov kvadratnih metrov letno uvršča med
največje proizvajalce in predelovalce kartona v Evropi.
Brestaniška družba, ki vsako leto ustvarja dobiček, njen glavni
strošek pa je nabava embalažnega papirja, intenzivno in zelo
učinkovito zmanjšuje tudi stroške za energijo. Ta sicer v
celotni strukturi stroškov predstavlja približno 2,5-odstotni
delež, od tega električna energija odstotek. A bodo izdatke za
elektriko kmalu zmanjšali, ker bodo v vseh prostorih
posodobili razsvetljavo in namestili inteligenten sistem
razsvetljave REFLECTA podjetja Svetloba.
2
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Ekipa Svetlobe, ki si še v letošnjem letu obeta
investitorsko injekcijo za nadaljnji »svetlobni prodor«.

Ko obiskovalec vstopi v proizvodni del Duropackove stavbe v neposredni bližini brestaniške termoelektrarne, ga osupne dvoje. Prvo je vidno zadovoljstvo zaposlenih, ki ob znanem industrijskem
hrupu marljivo delajo in se ne dovolijo motiti, četudi okrog njih »škljoca« bliskavica fotoaparata, in
drugo je – svetloba. Družba je namreč konec leta
2009 začela projekt zamenjave svetilk oziroma
posodobitve približno dvajset let stare razsvetljave.
Med ponudniki – javili so se pretežno ponudniki
svetilk LED, ki bi jih stale približno 4-krat več kot

izbrane – so se odločili za podjetje Svetloba d.o.o.,

polovici hale in upre prst na napravo na njem. »Tu

ki že tri leta orje ledino na področju razvoja visoko

smo naleteli na tehnični problem, saj je bilo dovod-

učinkovitih inteligentnih sistemov industrijske

no mesto na povsem drugem delu objekta kot kr-

razsvetljave REFLECTA. Kot je za Energetiko.NET

milno mesto, ki ga je naročnik želel poleg vhoda.

pojasnil vodja razvoja v Svetlobi Mitja Vavpotič, je

Če bi dovod napeljali do krmilnega mesta, bi bil

njihova prednost inovativnost, prodornost pa jim

previsok strošek, zato smo uvedli sistem daljinske

zagotavlja tudi lastna proizvodnja, v kateri združu-

komunikacije med njima. Tako smo zmanjšali

jejo svoje napredno znanje in najkakovostnejše

strošek povezave in uvedli dva sistema – močnost-

materiale.

ni in krmilni. Močnostni del, ta je najdražji, smo

Karton, viličarji in svetloba
Ob vhodnih vratih v proizvodnem objektu je oma-

Luks je osvetljenost
kvadratnega metra
površine, na katero pada
svetlobni tok enega lumna

rica s krmilnikom, ki vodji energetike v Duropacku

postavili na sredino, da so do njega speljani vsi
dovodni kabli. S tem smo znatno znižali stroške
za celotno inštalacijo,« pojasni Vrtačnik.
Ko stopamo po skladišču med zvitki papirja in

Jerneju Rožmanu omogoča uravnavati svetlobo v

mimo nas zapelje viličar, kot ga lahko vidimo le v

kateremkoli delu hale. »Tu nastavljamo osvetlje-

proizvodnji valovitega kartona, Jernej Rožman ra-

nost v posameznih delih proizvodnje. Kjer so tran-

zlaga, da je v tem prostoru razsvetljava potrebna le

sportne poti, nastavimo osvetljenost na 250 luksov,

za transportno pot. Viličarja zaznava senzor giba-

kjer so naprave in ljudje, pa na 500 luksov,« po-

nja in zahvaljujoč temu je njegova pot vseskozi os-

jasnjuje med reguliranjem svetlobe. »Vse skupaj je

vetljena. »V skladišču papirja so trije senzorji in

vezano na senzor svetlobe, ki samodejno uravnava

če se voznik viličarja giblje le v prvem delu skla-

potrebno osvetlitev delovnih mest. Sistem ima tudi

dišča, sveti luč samo tam, ko skladišče zapusti, pa

časovno regulacijo, tako da se vse luči avtomatsko
ugasnejo ob pol enajstih zvečer in prižgejo ob pol
šestih zjutraj. Osvetlitev za vsak del proizvodnje

Mitja Vavpotič z
merilnikom osvetljenosti
kaže na močnostni del
sistema razsvetljave.

spreminjamo tudi glede na potrebe dela in osvet-

se luč po treh minutah samodejno ugasne.«

Znanje, ambicije in timsko delo
Pri posodobitvi razsvetljave v brestaniškem proiz-

litev z dnevno svetlobo, ki jo ponekod omogočajo

vajalcu valovitega kartona in embalaže iz valovitega

steklene površine,« razlaga Rožman.

kartona sta ekipa Svetlobe in energetska ekipa v

»Z merilnikom osvetljenosti lahko takoj ugotovi-

Duropacku zelo tesno sodelovali. »Ideja s senzorji

mo, kakšna je osvetljenost v nekem trenutku,«

prisotnosti je bila naša, Svetloba pa jo je razvila in

pojasni projektni direktor Svetlobe mag. Aljoša

realizirala. Za zadnji del našega proizvodnega ob-

Huber in pokaže na merilnik, ki ravno kaže 248

jekta, kjer 20-letna razsvetljava še čaka na posodo-

luksov.

bitev, pa v Svetlobi že razvijajo povsem nov sistem
osvetljevanja; namestili bomo inteligentno razsvet-

Luks je osvetljenost kvadratnega metra površine, na katero
pada svetlobni tok enega lumna. Pri delu potrebuje človek
vsaj 200 luksov svetlobe.

ljavo,« pojasni Jernej Rožman. Svoje zadovoljstvo
s partnerskim podjetjem pa je potrdil tudi s tem,
da je projekt podrobno predstavil tudi sestrski
družbi Duropacka na Slovaškem, kjer se sedaj prav

»Bistvo sistema je, da ročno prižiganje v

tako odločajo za energetsko varčne inteligentne

proizvodni hali ni več potrebno in delavci s tem

sisteme razsvetljave REFLECTA podjetja Svetloba.

niso obremenjeni,« doda Hine Alex Vrtačnik, us-

Ko vstopimo v skladišče, kjer bodo razsvetljavo pre-

tanovitelj podjetja Svetloba, ki je pripravilo in

novili do konca letošnjega leta, Hine Vrtačnik po-

izvedlo posodobitev razsvetljave v Duropackovih

kaže na staro razsvetljavo in pove, da gre za staro

proizvodnih prostorih, ter pokaže na strop v prvi

tehniko, ki jo nekateri ponudniki prodajajo še daEnergetika.NET



Učinkovita raba energije
Z leve proti desni: Mitja
Vavpotič, Jernej Rožman,
Peter Vovk, Hine Vrtačnik
in Aljoša Huber

Jernej Rožman nastavlja
osvetljenost v
posameznih delih
proizvodnje.

nes. »Toda ni dovolj, da svetilka dela, pomemben

Hine Alex Vrtačnik: »S prilagodljivimi oblikami

je njen izkoristek.« Izkoristek klasičnih svetilk je

posebnih reflektorjev (refleksij) energetska svetilka

namreč največ 50-odstoten, medtem ko so v Svet-

REFLECTA, ki smo jo razvili v Svetlobi, zagotavlja

lobi edini na svetu razvili visoko učinkovito ener-

optimalno pokritost in razpršenost svetlobe na viši-

getsko svetilko REFLECTA EcoPower s kar 93,9-

nah med štirimi in dvajsetimi metri. Profesion-

odstotnim izkoristkom svetlobnega toka. »V tem

alna elektronika s posebno prenapetostno zaščito

prostoru je tudi neprimerna usmerjenost svetlobe,
svetilke so neprimerno prižgane, svetlobni spekter je slab,« naniza Vrtačnik, ko zapuščamo proizvodni del Duropacka, ki se razprostira na poldru-

Jernej Rožman: »V Duropacku zelo veliko delamo na energetski
učinkovitosti, a nam do sedaj za te ukrepe država še ni dala nobenih
dodatnih sredstev.«

gem hektarju površine.
do 400 vatov zagotavlja 100.000 ur delovanja tudi
Hine Alex Vrtačnik: »S prilagodljivimi oblikami posebnih
reflektorjev (refleksij) energetska svetilka REFLECTA, ki smo jo
razvili v Svetlobi, zagotavlja optimalno pokritost in razpršenost
svetlobe na višinah med štirimi in dvajsetimi metri. Profesionalna
elektronika s posebno prenapetostno zaščito do 00 vatov
zagotavlja 00.000 ur delovanja tudi pri visokih temperaturah.
Fluorescentne sijalke T5 imajo podaljšano življenjsko dobo od
20.000 do 0.000 ur in zagotavljajo maksimalno svetilnost pri
temperaturah od 5 do kar 0 stopinj Celzija.«

pri visokih temperaturah. Fluorescentne sijalke T5
imajo podaljšano življenjsko dobo od 20.000 do
60.000 ur in zagotavljajo maksimalno svetilnost
pri temperaturah od 5 do kar 70 stopinj Celzija.«
»V posodobitev stare razsvetljave v najbolj intenzivnem delu proizvodnje nas je sprva vodila težnja
zmanjšati porabo energije, ko smo opazili, kako
smo s tem izboljšali kakovost osvetljenosti in delovne razmere, pa smo se odločili tudi za zamenjavo luči v skladiščnih prostorih,« pojasnjuje tehnični direktor v Duropacku Peter Vovk. Z Rožmanom ne skrivata zadovoljstva, da je tem energetskim rešitvam zelo naklonjena tudi direktorica
družbe Majda Androjna. Zato energetska ekipa
že posodablja razsvetljavo še v zadnjem delu proizvodne hale ter prilagaja kompresor in optimizira proizvodnjo, s čimer bodo dodali še nekaj kamenčkov k mozaiku energetske učinkovitosti v
družbi.
»Za celotno posodobitev razsvetljave je Duropack
namenil 90.000 evrov, ki se nam bodo ob izboljšani osvetljenosti s 60-odstotnimi prihranki električne energije povrnili v treh do štirih letih. Prvi
ukrep, ki smo ga izvedli na področju energetske
učinkovitosti, je bil spremljanje porabe energije,
pri čemer si pomagamo z orodjem Solvere Lynx
GEMA Logic. V prihodnosti načrtujemo še ukrepe
za zmanjšanje porabe zemeljskega plina,« dodaja

Duropack je drugi največji proizvajalec kartona v Sloveniji.
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Obnovljivi viri energije

V Šaleški dolini zrasel eden
tehnološko najnaprednejših
didaktično-razvojnih
energetskih poligonov
Alenka Žumbar, fotografije: arhiv MIC

Šolski center Velenje je že vrsto leto prepoznaven po uspešnem povezovanju
podjetniške in izobraževalne dejavnosti. Del lastnih prihodkov ustvarijo na trgu
sami, ostali del pa pridobivajo iz proračunskih sredstev. Uspešno sodelujejo z več
partnerskimi podjetji in rezultat dobrega dela je nastajajoči Razvojno-didaktični
energetski poligon MIC Velenje, ki ga sestavljajo sončne elektrarne, pasivna hiša,
vetrna elektrarna, geotermalne vrtine in seveda številni laboratoriji, celoten poligon
pa bo tako služil ne le za izobraževanje, ampak tudi za promocijo obnovljivih virov
in učinkovite rabe energije na nacionalni ravni.

Instalirane energetske
enote na energetskem
poligonu pred MIC 2

Energetika.NET
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Obnovljivi viri energije

V okviru Šolskega centra Velenje deluje Medpodjetniški izobraževalni center (MIC), ki je zasnoval enega tehnološko najnaprednejših energetskih
poligonov za vsa področja obnovljivih virov v Evropi. MIC sicer predstavlja kompleks stavb na Koroški cesti 62 a, na površini 6.461 m2. Junija
2004 so odprli vrata stavbe MIC 1, maja 2007 pa uradno še MIC 2 in MIC 3. Otvoritev samega poligona sledi 17. junija letos.

MIC je odprl svoja vrata že leta 200 s prvo zgradbo (MIC ), druga
in tretja zgradba (MIC 2 in ) pa sta odprli svoja vrata leta 200, ko
je MIC otvoril tedanji premier, od tedaj pa je center gostil še mnoge
visoke obiske, med njimi tudi predsednika države in ministre.

Evrope, kamor smo tudi že donirali nekaj opreme,« je za Energetiko.NET povedal Uroš Lukič,
vodja projekta Razvojno-didaktičnega energetskega poligona MIC Velenje in predavatelj mehatronike na višji strokovni šoli. Sam je zadolžen tudi

MIC-ov energetski poligon predstavlja zaključeno
celoto laboratorijev in zunanjih energetskih naprav,
postavljenih s ciljem nazornega prikaza izkoriščanja obnovljivih virov energije in njihove učinkovite rabe. Prvi zametki za predstavitev različnih
obnovljivih virov energije so plod dela MIC-ove

Geotermalna energija je akumulirana energija, shranjena
v zemlji. Povprečna temperatura zemlje do globine 00
metrov je 0 °C. Na poligonu bodo merili spremembo
temperature z globino, vplivno območje ter njeno
spremembo med posameznimi obdobji.

skupine za energetski inženiring, ki se je že pred
desetletjem začela ukvarjati z analizo zgradb; da-

za izvedbo projekta Install-RES oziroma za uspo-

nes izvajajo energetske preglede slovenskih šol in

sabljanje inštalaterjev za naprave na področju ob-

drugih javnih ustanov. Sredi junija bo ŠC Velenje

novljivih virov energije, ki pa ni edini projekt, ki

– MIC slovesno odprl razvojno-didaktični energet-

ga izvajajo na MIC-ovem energetskem poligonu.

ski poligon. Vzpostavili so ga s pomočjo sredstev iz

Med njihovimi številnimi vzgojno-izobraževalnimi

evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministr-

projekti izstopata European Young Energy Manager

stva za šolstvo in šport. Vrednost celotnega pro-

oziroma energetsko upravljanje v šoli in doma ter

jekta je tri milijone evrov, od tega razpisna sred-

U4Energy oziroma učinkovita raba energije. Funkcio-

stva predstavljajo 2,5 milijona evrov.

nalni projekt, ki ga izvajajo, pa je še Future Public

»A s tem se razvoj MIC-a ne končuje, saj smo z

Energy oziroma uvajanje energetskega knjigovod-

aktivnostmi posegli tudi v regijo jugovzhodne

stva, naniza sogovornik.
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Šolski center Velenje letos obiskuje 1877 dijakov, od teh bo šolanje zaključil 501 dijak.

Poleg treh fotovoltaičnih elektrarn – 6-kilovatne stabilne
fotovoltaične elektrarne, 3,5-kilovatne sledilne
fotovoltaične elektrarne in 10-kilovatne elektrarne,
integrirane v streho pasivne hiše – energetski poligon
sestavlja tudi posebna eksperimentalna vetrna
elektrarna nove generacije moči 2,5 kW, ki se razlikuje
po svoji zgradbi in principu delovanja od zdaj delujočih
vetrnih elektrarn. Primerna je za močnejše vetrove,
njena odlika pa je, da zelo visoke izkoristke daje tudi pri
zelo šibkih vetrovih.

Sončni kolektorji v poletnem obdobju akumulirajo toploto za ogrevanje v hranilnik
toplote pod pasivno hišo, v preostalih sončnih dneh pa v celoti pokrivajo potrebo po
sanitarni vodi.

Energetika.NET



Proizvodnja električne energije

Šoštanjski velikan ob
brnenju strojev in elektrike
gradi novo prihodnost

Besedilo in fotografije: Alenka Žumbar

»Z inštalirano močjo 9 MW proizvedemo povprečno tretjino energije v državi, v kriznih obdobjih pa
pokrivamo preko polovico porabe. Povprečna letna proizvodnja električne energije se giblje med .500 in
.00 GWh. Povprečna letna proizvodnja toplotne energije za daljinsko ogrevanje Šaleške doline znaša od
00 do 50 GWh. Za omenjeno letno proizvodnjo električne in toplotne energije porabimo med ,5 in ,2
milijonov ton premoga in okoli 0 milijonov kubičnih metrov zemeljskega plina,« navaja predstavitvena
stran Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ), ki se jo v zadnjem času v splošni javnosti kar enači s pojmom TEŠ .
Da za šoštanjskim velikanom, kjer sicer te dni že brni zaradi del, povezanih s TEŠ , stoji še kaj drugega,
pa smo se prepričali z ogledom elektrarne in predvsem s klepetom z zaposlenimi …


Energetika.NET

»S proizvodnjo električne energije v TEŠ se je začelo leta 1956,
ko sta bila dokončana bloka 1 in 2, vsak z močjo 30 MW. Nadaljevalo se je z blokom 3, nato s “štirico” in “petico”, ki je bila zgrajena leta 1977. Tako v TEŠ po več kot tridesetih letih gradimo
novo premogovno enoto, ki bo postopoma nadomestila vse
obstoječe premogovne enote, to je 600-megavatni nadomestni
blok 6,« nam ob glasnem hrupu, ki potrjuje gradnjo novega
bloka, ob hitrem koraku mimo nove upravne stavbe in znanega
termoelektrarniškega dimnika pojasni Matjaž Posinek.
»Leta 2008 je bila zaključena le dogradnja dveh plinskih turbin,
vsaka z 42 MW električne moči. Proizvodnja plinskih turbin je
nadomestila proizvodnjo blokov 1 in 2, ki sta bila medtem zaradi
dotrajanosti in neekonomičnosti trajno zaustavljena. S to investicijo smo ne le nadomestili bloka 1 in 2, ampak smo v Šaleško
dolino, poleg premoga kot primarnega energenta, pripeljali še
plin,« doda.

Desetletja vlaganj v ekologijo, zdaj še v energetiko
»Z načinom dogradnje plinskih turbin k blokoma 4 in 5 ter z
izvedeno instalacijo se izkoristek bloka poveča. Tako vsaka plinska turbina poveča izkoristek bloka za 1,5 do 2 odstotka. Osnovni
izkoristek blokov 4 in 5 znaša med 33 in 34 odstotki, kar je v
primerjavi s 43-odstotnim izkoristkom bloka 6 izredno malo,«
pokaže proti plinskim turbinam Posinek in nadalje pove, da
prva turbina trenutno deluje v kombiniranem procesu z blokom
5, medtem ko druga deluje s “štirico”. Ko bodo blok 4 po uspešnem zagonu bloka 6 ugasnili, bo tudi ta lahko delovala s “petico”. Preden je torej Šaleška dolina dobila plin in omenjeni plinski turbini, investicij v proizvodne objekte na lokaciji, kjer iz
premoga nastaja kar tretjina električne energije v Sloveniji, ni
bilo kar tri desetletja.
»Veliko smo vlagali v okoljske tehnologije, vzpostavili ekološki
informacijski sistem, v devetdesetih pa smo vse bloke priklopili tudi na razžvepljevalne naprave,« naniza Posinek, ki je v terČeprav je bila odločitev o gradnji
Termoelektrarne Šoštanj sprejeta
že daljnega leta 1946, so gradnjo
prvih dveh 30-megavatnih blokov
končali šele leta 1956. Leta 1960 je
bil nato zgrajen še 75-megavatni
blok 3, leta 1972 pa za takratne
razmere kar 275-megavatni blok 4.

moelektrarni zaposlen že nekaj več kot dvajset let. Približno toliko je v elektrarni zaposlen tudi Aleš Rednjak, a kot pravita, sta
danes med mlajšimi kadri v šoštanjskem energetskem velikanu.
»V času, ko sva prišla v podjetje, je bilo zaposlenih preko 700
ljudi. Danes nas je manj kot petsto, dela na napravah pa je več,«
povesta, a hitro dodata, da je sicer Termoelektrarna Šoštanj

Razgled s TEŠ na šaleška jezera,
nastala zaradi izkopavanja premoga, in
na deponijo premoga ter transportno
linijo med premogovnikom in
elektrarno. Če elektrarna porabi manj
premoga, kot ga premogovnik
proizvede, se višek odloži na
deponijo, s katero upravlja elektrarna.
Na deponiji je do 500.000 ton premoga
v rezervi, kar pomeni, da lahko
elektrarna obratuje brez dobave
premoga iz rudnika približno mesec
in pol.

(TEŠ) znana po zelo dobrem vzdrževanju svojih naprav in optimalnem delovanju, k čemur prispevajo prav kadri.
Največji in najdražji element termoelektrarne je kotel z vsemi
potrebnimi napravami, v katerega se vpihuje zmleti velenjski
lignit, ki ima okoli 40 % gorljivih snovi, do 40 % vlage in do
20 % pepela. »Najprej se pri gorenju kemijsko vezana energija
pretvori v toploto. Ob tem nastanejo dimni plini, ki vsebujejo
ogljikov dioksid, vodno paro, žveplov dioksid, dušikove okside
in v manjši meri tudi ogljikov monoksid. Ob tem nastaja tudi
droben, tako imenovani leteči pepel.
Energetika.NET
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Matjaž Posinek prikazuje proces proizvodnje električne energije v
Termoelektrarni Šoštanj. Elektrarna, ki proizvede povprečno tretjino energije v
državi, v kriznih obdobjih pa pokriva več kot polovico domače porabe, izvaja prve
energetske investicije po več desetletjih. V preteklosti so imele namreč prednost
ekološke investicije.

Blok 3, ki je v času našega obiska deloval s polno še možno močjo, bi lahko
primerjali kar z “delujočim muzejem”. Blok 1 se nahaja v istem prostoru kot blok 3
– v marmornati dvorani, ki priča o zlatih časih, v katerih so bili bloki postavljeni.
Blok 3 je bil trajno zaustavljen 18. oktobra 2008, blok 1 pa 31. marca 2010; prvi po
318.555 urah obratovanja in drugi po 319.553 obratovalnih urah.

Blok 5 je priključen na 400-kilovoltno omrežje, tako
kot na primer nuklearka. Blok 4 je priključen na 220kilovoltno, blok 3 in plinski turbini pa na
110-kilovoltno omrežje. Na sliki je 110 kV oklopljeno
stikališče v TEŠ.
Medtem ko je v nekdanjih jugoslovanskih republikah
v elektrarnah veljalo pravilo “dva delavca na
megavat”, pa so se v Šoštanju držali pravila “en
delavec na megavat”. Na sliki vodja bloka in strojnik
Aleš Rednjak.

Utilizator (vročevodni kotel) z imenom Florijan.
Drugi je Jakob, izdelana pa sta bila na Slovaškem.
Imeni imata tudi plinski turbini, a šoštanjski delavci
jima preprosto rečejo PT 51 in PT 52.
Pri razžvepljevanju nastaja sadra (na sliki), ki jo mešajo s pepelom. To mešanico
uporabljajo za saniranje ugrezninskih področij, ki so posledica rudarjenja, ali pa
čisto sadro prodajo proizvajalcem gradbenih materialov. Pri polni moči bloka 5
porabijo 400 ton premoga na uro, od tega je tudi do 20 odstotkov pepela, kar
pomeni 70 ton pepela na uro. Poleg tega nastane tudi 25 ton sadre, kar je skupaj
skoraj sto ton stranskega produkta.

bični meter, z omenjenimi ukrepi pa so bili znižani pod zakonsko predpisano mejo 500 miligramov na normalni kubični
meter. Toda v prihodnje, po letu 2016 bo ta meja verjetno znižana na 200 miligramov na kubični meter in te zahteve brez
bloka 6 ne bomo mogli več izpolnjevati,« nadaljuje sogovornik.
Če bloka 6 ne bi bilo, bi morali bloku 5 prigraditi DENOX

»Žveplov dioksid odstranimo iz dimnih plinov s tako imeno-

napravo, nekakšen katalizator, ki je izredno drag, proizvodnja

vanim mokrim aditivnim postopkom. Povedano drugače: dimne

energije pa bi pri tem ostala enaka današnji. »In ker smo toliko

pline tuširamo s suspenzijo apnenčaste moke in vode. Pepel se

vlagali v zmanjševanje emisij žveplovega dioksida, imamo večjo

iz dimnih plinov odstrani s pomočjo dograjenih elektro filtrov,

tudi lastno porabo energije,« pri tem opominja Aleš Rednjak in

in sicer še preden le-ti vstopijo v razžvepljalno napravo,« pojasni

navrže tudi, da samo za en zagon bloka porabijo toliko kuril-

Posinek.

nega olja, kot ga za celoletno ogrevanje porabijo štiri hiše.

»V devetdesetih so bili na bloku 4 in nato po letu 2000 še na
bloku 5 na kotlih izvedeni tako imenovani primarni ukrepi za

Iz kotla v turbino in generator, potem pa v omrežje

znižanje emisij dušikovih oksidov. Emisije le-teh so namreč pred

»S pomočjo toplotne energije, ki jo pridobimo v kotlu iz vode,

predelavo znašale celo nad 1000 miligramov na normalni ku-

proizvajamo paro, ki ima 540 stopinj in tlak 180 barov. Para po
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Kako so se časi spreminjali, kažejo tudi prostori, v katerih se bloki nahajajo.
Medtem ko so prvi trije obkroženi z dragim marmorjem, je blok 4 (na sliki) v
dvorani oblečen v keramične ploščice, blok 5 pa je obdan z betonskimi ploščami.

Remonte na blokih izvajajo na približno štiri leta, v času našega obiska pa so se v
elektrarni ravno pripravljali na remont bloka 5, ki bo trajal dva meseca.

V kotlovskih bunkerjih se zaključi 1,5-kilometrska linija za transport premoga iz
velenjskega premogovnika v termoelektrarno.

- Upravljanje elektrarne je deljeno po sistemih – kotel, turbina, generator, toplotna
postaja, plinska turbina … Vsaka naprava pa potrebuje strojnike, ki s temi sistemi
upravljajo. V sami proizvodnji ni zaposlenih žensk.

torju s pomočjo hladilne vode, kar pa denimo v ljubljanski termoelektrarni toplarni ni potrebno oziroma je potrebno le v
manjši meri, ker se del te energije porabi za ogrevanje gospodinjstev. V Šaleški dolini tako velikih potreb po toplotni energiji
ni. V kondenzatorju nastajajo največje izgube.« Posinek še
doda, da bodo izkoristki pri bloku 6 bistveno boljši, kar enostavno pomeni več električne energije z manj premoga in ob
tem manj toplogrednih plinov.
Imajo pa, pravita sogovornika, v elektrarni dandanes največ dela
z vzdrževanjem. »Naprave, kot jih imamo v termoelektrarni,
niso najbolj primerne za sekundarno regulacijo, toda šoštanKanali dimnih plinov (desno); po spodnjem kanalu potujejo neočiščeni dimni plini
v čistilno napravo, po zgornjem pa potujejo očiščeni plini iz čistilne naprave
(levo). Čistilna naprava na bloku 5 je bila zgrajena leta 2000, čistilna naprava na
bloku 4 pa leta 1995.

jska bloka 4 in 5 regulirata celotno slovensko porabo in zaradi
takšnega načina delovanja so seveda naše naprave zelo obremenjene,« pravi Posinek, ki blok 3 – ta deluje le še s 55 megavati
moči, primerja kar z “delujočim muzejem”.

parovodih potuje do parne turbine, kjer se toplotna energija

Ponosa nad znanjem, ki se skriva v elektrarni, sogovornika ne

pretvori v mehansko energijo. Na isti gredi kot turbina je ge-

skrivata, saj pravita, da je že v času bivše Jugoslavije v TEŠ-u ve-

nerator oz. stroj, ki pretvarja mehansko energijo turbine v elek-

ljalo pravilo “enega delavca na en megavat instalirane moči”,

trično in jo preko transformatorja oddaja v omrežje,« z jasnimi

medtem ko so se v drugih jugoslovanskih republikah bolj držali

besedami ponazori proces proizvodnje elektrike Posinek in

pravila “dva delavca na megavat instalirane moči”. Da v Šošta-

pokaže na pisano ilustracijo objektov, ki sestavljajo elektrarno

nju razpolagajo s kakovostnim elektroenergetskim znanjem,

(slika 3). »Ohlajeno paro, ki je energetsko gledano izrabljena,

potrjuje tudi dejstvo, da so šoštanjski strokovnjaki zelo cenjeni

moramo kondenzirati nazaj v vodo. To se dogaja v kondenza-

tudi v več uveljavljenih evropskih energetskih družbah.
Energetika.NET



9

Učinkovita raba energije

Visoka inovativnost in brneči
dinozavri v mestu cvetja in jekla
Besedilo in fotografije: Alenka Žumbar

Kontinuirana naprava za vlivanje – začetek, kjer jeklo iz tekočega stanja spet preide v trdno stanje.

Ko človek stopi v obrat Jeklarne, v halo vložka
podjetja Acroni, skupina SIJ – Slovenska industrija
jekla, kot ji pravijo jeklarji, to pa pomeni odpadno
železje, ki ga takoj sortirajo glede na velikost in
kasneje glede na sestavne elemente −, ga bučno
pozdravijo ogromne naprave in veličastnost
mogočne jeseniške jeklarne, v kateri se prepletajo
toplotni valovi, železni prah, žlindra in veliko znoja.
In prav ta obrat, kjer »domuje« tudi energetsko
zahtevna elektroobločna peč, je največji porabnik
energije v celotnem Acroniju. »Te porabi kar 5
odstotkov,« pravi vodilni energetski menedžer v
jeseniški družbi Dušan Novkovič, s katerim smo
preživeli dan v Acronijevih proizvodnih enotah –
jeklarni, vroči in hladni valjarni ter predelavi debele
pločevine. Govorili pa smo tudi o ravnanju z
energijo v tem jeseniškem industrijskem velikanu.
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Dušan Novkovič, verjetno najbolj znan energetski menedžer v
Sloveniji, lani imenovan tudi za evropskega energetskega menedžerja leta, je namreč zaslužen tudi za to, da je Acroni 21.
februarja letos tudi uradno pridobil certifikat SIST EN 16001 za
uvedbo sistema upravljanja z energijo. Kot pravi, je bil prvi
korak upravljanja z energijo uvedba sistema merjenja porabe
energije v letu 2002. Danes dnevno spremljajo porabo energentov po objektih in po porabnikih v teh objektih in skupaj na
mesečnih sestankih, po potrebi pa tudi pogosteje, po obratih
iščejo rešitve za zmanjšanje porabe in s tem stroškov za energijo. Ob tem, da prodajo in dodano vrednost na zaposlenega
strmo povečujejo, jim je uspelo zmanjšati tako specifične
emisije ogljikovega dioksida kot celotno porabo energije. Ta je
v letu 2009 znašala 2.635 kWh na tono proizvoda, v letu 2010
pa le 2.388 kWh. Glede na leto 2000 so lani specifično rabo
energije zmanjšali za skoraj 20 odstotkov.

Jeklene plošče
namočijo v kislino,
da jih razbelijo. Za to
imajo tri posebne
kadi, najnovejša je
stara dobro leto dni.
»Obrat posodabljamo
praktično vsako
leto,« pravi njegov
vodja mag. Zvone
Klemenc.

Jože Berlogar,
vodja talilne peči,
ob monitorju s
podatki o vsebnosti
zmesi, iz katere bo
tisti dan proizveden
del jeseniškega jekla.

Elektroobločno peč, ki je največji porabnik
električne energije v Acroniju, vsak delavnik v
času konične tarife zaradi previsokih stroškov
energije zaustavijo.

Vsa jekla so obdelana v vakuumu z uporabo
posebne tehnologije obdelave jekla v
ponovčni peči ali ponovci, ki omogoča
izdelavo specialnih jekel za najrazličnejše
namene.

Do prihrankov z ustavitvijo peči v času konične
tarife električne energije in nadzorom surovin

plinom, bistvo vakuumske naprave pa je razplinjanje in razog-

V jeklarni, ki torej porabi največ energije med Acronijevimi

ljičenje. »Plini v talini so namreč nezaželeni, saj ustvarjajo po-

proizvodnimi enotami, ne skrbijo za zmanjševanje stroškov za

roznost, ogljik pa povzroča neželeno trdoto,« pojasnjuje Berlo-

energijo le s prilagajanjem obratovanja elektroobločne peči –

gar. Zavzeto doda, da vakuumska obdelava taline Acroniju zago-

ta porabi več kot 33 odstotkov celotne energije v Acroniju, zato

tavlja izdelke, ki so kakovostni, hkrati pa tudi konkurenčni.

V proizvodnem procesu talino nato premešavajo z inertnim

vsak delovnik ne obratujejo v času konične tarife električne

Talina se kasneje spet segreje v ponovčni peči ali ponovci, kot

energije (4 oziroma 6 ur) −, temveč tudi skrbno nadzorujejo

ji pravijo jeklarji. Talina mora imeti pred vlivanjem točno do-

sestavine, ki jih porabljajo v proizvodnem procesu. »Ene suro-

ločeno temperaturo, da se pravilno strjuje. Za uravnavanje te

vine so dražje, druge cenejše in preden šarža pride do vaku-

temperature pa se uporablja ponovčna peč.

uma, lahko nadzorujemo in optimiziramo vnos teh surovin.
jim ali nekoliko cenejšim dodatkom, operaterji pa vseskozi

Nekdaj jeklarski in jedrski remont istočasno, danes
glede na investicije

delamo po metalurških receptih, ki so strogo predpisani,« po-

Med urnim korakom do leto dni starega brusilnega stroja Berlo-

Zahtevano kakovost lahko dobimo na različne načine – z draž-

jasni delovodja Suad Omerdič, medtem ko kazalnik na moni-

gar pove, da so določena jekla podvržena temu, da imajo lusk-

torju kaže, da je z dano talino dosežen prihranek v višini 1.100

asto površino, zato jih je treba obrusiti, kar v jeklarni naredijo

evrov, že naslednji hip pa poskoči na 1.700 evrov.

prav s tem strojem italijanskega proizvajalca. Brusilni stroj

Glede na naročila iz logistike se uporabljajo različne struktur-

omogoča brušenje vročih slabov, kar pomeni prihranek energije

nice (recepti, ki predpisujejo sestavine, kosovnice in tonaže

pri ogrevanju v potisni peči. Četudi je to prvi stroj s 630-kilo-

naročenega materiala), potem pa se material v peči stali. Višina

vatnim motorjem na svetu – stari stroji so imeli le 100 kilova-

temperature se določi glede na mehanske zahteve materiala.

tov moči −, pa je to tudi ena redkih naprav v jeklarni brez last-

Nato gre talina na vakuumsko napravo. Dušan Novkovič pove,

nega imena. Mogočne naprave v jeklarni namreč nosijo ženska

da imajo v jeklarni vakuumski napravi od leta 2000, v zadnjih

imena. Tako je novi napravi za kontinuirano vlivanje jekla ime

dveh letih pa so dobili še novo kontinuirno napravo za vlivanje

Katarina, elektroobločna peč pa je Barbara.

slabov in nov brusilni stroj za vroče brušenje slabov. Medtem pa

Jeklarno na vsake toliko časa tudi povsem zaustavijo zaradi

vodja talilne peči Jože Berlogar kaže na zaposlenega ob peči:

rednih, večjih popravil oziroma remontov. Medtem ko so se

»V jeklarni imamo sicer štiri izmene, celoten proces dela pa

nekdaj z remonti v jeklarni prilagajali remontu v krški nuk-

spremljajo kamere.«

learki, pa danes to ni več pravilo. »Ko je nuklearka spadala še
Energetika.NET
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Popolnoma nova pridobitev vroče
valjarne – linija za proizvodnjo debele
pločevine, ki vključuje vroči ravnalnik
težke izvedbe, hidravlične škarje za
razrez pločevine, hladilne mize in
napravo za skladanje plošč v pakete.
Investicija je znašala 28,5 milijonov
evrov. V valjarni v kratkem načrtujejo
tudi zamenjavo valjavskega ogrodja
na bloomingu.
Kontinuirana naprava za vlivanje – ko tekoče
jeklo postaja slab. Acroni ima kapacitete za
proizvodnjo 400.000 ton kontinuirno litih
slabov iz specialnih jekel. Slabi, ki so končen
proizvod jeklarne, nato potujejo v vročo
valjarno, kjer se v potisni peči ponovno
ogrejejo in razvaljajo na trakove ali plošče,
odvisno od naročila. V jeklarni bodo v letu
2011 proizvedli približno 400 7-tonskih slabov
dnevno oziroma več kot 30.000 ton slabov
mesečno oz. slabih 400 tisoč ton letno. To jih
bo uvrščalo med manjše jeklarne v Evropi.

V objemu »jeseniškega jeklarja«. Proizvodni
načrt v predelavi debele pločevine v primerjavi
z realizacijo iz leta 2010 v Acroniju povečujejo
za 17,1 %, na nerjavnem programu pa za 18 %.
Hkrati povečujejo tudi proizvodnjo visoko
trdnostnih, orodnih in poboljšanih jekel.

pod Holding Slovenske elektrarne in smo tu kupovali elektriko,

Jože Klobučar, vodja vroče valjarne, v kateri dela približno 150

smo se zaradi sinergijskih učinkov in s tem ugodnejših po-

ljudi in ki je v času našega obiska zaradi enodnevnega remonta

gojev prilagajali tudi tamkajšnjim remontom. Odkar pa nuk-

mirovala, nam je v nadaljevanju pojasnil, da se tu odvija proces

learka spada pod GEN energijo, tega ni več, tako da imamo

valjanja slabov na plošče določenih dimenzij. Večina se jih

remonte glede na lastne potrebe. Navadno jih izvajamo na 18

potem obdela še v obratu debele pločevine in pa zvalja na pred-

mesecev,« pojasni Novkovič.

trakove. Predtrakovi nato preidejo na valjalno ogrodje steckel,

»Energetska učinkovitost pa je odvisna od količine proizvod-

kjer se zvaljajo na končno debelino. Če je potrebno valjanje na

nje,« doda sogovornik in pokaže na vlivne ponovce (velike kadi).

še manjše debeline, se jekleni kolobarji transportirajo naprej v

»Če je proizvodnja manjša, imamo tudi večjo specifično porabo

hladno valjarno, ki stoji v sosednji hali. Vodja tega objekta, Mar-

energije, konkretno zemeljskega plina.« Tega porabijo kar 40

jan Kramar, ki iz rokava stresa podatke tipa »en valjavec v celotni

milijonov kubičnih metrov letno, največ pa ga porabijo na po-

delovni dobi zvalja jeklenih trakov v dolžini dvakratnega obsega

tisni peči v vroči valjarni. Iz jeklarne, kjer danes dela okoli 200

Zemlje«, nam je povedal, da v njegovem obratu na štirinajstih

ljudi, se tako dnevno v vročo valjarno odpelje dvajset vagonov

linijah delajo 203 zaposleni.

slabov. V valjarni se jih nato postopoma ogreje v potisni peči,
jejo blooming. Obrušeni jekleni bloki se tu zvaljajo na pred-

V vsakem avtomobilu kot las tanka folija,
velika za nogometno igrišče

trakove ali na debelo pločevino.

Jeklo za avtomobilske katalizatorje, ki ga v hladni valjarni raz-

nato pa pristanejo na valjavskem ogrodju, ki ga valjarji imenu-

valjajo, pošljejo naročniku, ki jeklo nato zvalja celo na mikron in

Jeseniška jeklarna proizvaja tudi nerjavno jeklo z
visoko vsebnostjo aluminija, ki se uporablja za
avtomobilske katalizatorje. »To jeklo zahteva
posebno tehnologijo obdelave; če ni vse po
tehnoloških predpisih, se pri določenih pogojih
lahko razleti kot steklo,« pojasni Novkovič in doda,
da je Acroni zelo dober v nišnih programih, saj se s
svojo majhnostjo lažje prilagaja željam in zahtevam
svetovnih naročnikov. Mesečno proizvedejo tudi
šestdeset različnih kakovosti jekla.

pol tanko folijo. »Prav tega materiala je v vsakem avtomobilskem
katalizatorju za nogometno igrišče ali devet tisoč kvadratnih
metrov površine,« še pove Kramar, ki je v Acroniju zaposlen že
35 let. »Prav toliko so stare tudi vse naprave v hladni valjarni,« se
nasmehne. Trenutno Acroni največje investicije izvaja v vroči
valjarni in v predelavi debele pločevine, najzahtevnejše investicije pa se načeloma povrnejo v dobi, krajši od desetih let. Tudi
investicije v družbi strmo naraščajo; tako so leta 2000 znašale
le 2,8 milijonov evrov, leta 2005 12 milijonov evrov, leta 2009
pa že 59 milijonov evrov. Skupna investicijska vlaganja od leta
2000 se bodo letos povzpela celo na 263 milijonov evrov.
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Vroča valjarna je dolga približno šeststo
metrov ali »šest minut prijetne hoje«, pravi
njen vodja Jože Klobučar, ki je v Acroniju
zaposlen že osemnajst let.

Plazemsko rezanje pločevine v obratu za
predelavo debele pločevine. Iz tega objekta
prihajajo produkti, ki Acroni uvrščajo v sam
vrh evropskih jeklarskih podjetij.

Dušan Novkovič je zaslužen tudi za to, da je
Acroni v začetku letošnjega leta uradno
pridobil certifikat SIST EN 16001 za uvedbo
sistema upravljanja z energijo. Levo za njim v
ozadju je novo pridobljena kotlovnica v hladni
valjarni. Z njo bodo strošek za energijo
zmanjšali za približno 300 do 400 tisoč evrov
letno, povračilna doba pa je krajša od dveh let.

Marjan Kramar ob valjavski napravi, skozi
katero gre jeklo približno štirikrat, da se dobi
želeno debelino. Eno valjanje traja približno 15
minut, skozi napravo pa gre dnevno približno
500 ton materiala.

V Acroniju so povsem prenovili tudi obrat za predelavo

in je poleg izgradnje nove peči zajemala še obnovo EBNER

debele pločevine, ki ga vodi mag. Zvone Klemenc, v njem pa

kalilne peči in normalizacijske peči DREVER. S tem pa inves-

proizvajajo dva najpomembnejša produkta jeseniškega gi-

ticijski cikel še ni bil končan. V letu 2009 je bila zagnana nova

ganta: nerjavno debelo pločevino in specialna jekla. Cilj pla-

linija za mehanski razrez pločevine do debeline 25 milimetrov,

niranih investicij je bil najprej omogočiti proizvodnjo nerjav-

povečana je bila kapaciteta toplotne obdelave z vgradnjo dodatne

ne debele pločevine, kasneje pa povečanje kapacitet posa-

peči v okviru linije DREVER, za razrez plošč manjših formatov

meznih naprav za povečanje končne proizvodnje, znižanje

pa so nabavili tudi plazemski NC-rezalnik. Za toplotno obdelavo

specifičnih porab energentov, izboljšanje delovnih pogojev

orodnih jekel je bila v začetku leta 2010 postavljena žarilna peč

tako v pogledu varstva in zdravja pri delu kot tudi ekologije,

BOSIO. Najnovejša pridobitev je vgradnja tretje lužilne kadi, ki

izboljšanje kakovosti debele pločevine in zagotavljanje pre-

povečuje kapaciteto luženja za tretjino, nova spiralno sušilna

točnosti plošč brez povzročanja »ozkih grl«. Acroni je tre-

linija in sistem čiščenja odpadnih voda ter lužilne tekočine s

nutno eden največjih dobaviteljev nerjavne debele pločevine v

priklopom na mestno čistilno napravo. Trenutno je v izvajanju

Evropi.

projekt Tretja peč v okviru WELLMAN linije, ki bo kapaciteto
toplotne obdelave nerjavnih jekel povečala za tretjino. »Dobri

Začetek investicijskega vala z novo lužilnico

rezultati pa so bili doseženi tudi na področju izplenov in ob-

Investicijski cikel se je pričel z izgradnjo lužilnice, ki je postala

vladovanja stroškov,« naniza Zvone Klemenc.

srce obrata in generator nadaljnjega razvoja. Popolnoma so bili
obnovljeni proizvodnji prostori v hali A in B, nabavili so dva
nova plazemska rezalnika, drugi trije pa so bili povsem prenovljeni. Zamenjana so bila tudi dotrajana in premalo zmogljiva
mostna dvigala. Prav tako so kupili nov peskarsko-lakirni stroj,
nov SF-valjčni ravnalnik, montiran je bil dodaten peskarski stroj
pred linijo za toplotno obdelavo in dve obračalni napravi za pregled kakovosti površine plošč, za čiščenje plošč po luženju pa je
bila vgrajena spiralna linija. Za brušenje napak na površini

Z omenjenimi investicijami in bistvenim
povečanjem produktivnosti na obstoječih
napravah so se znižale tudi specifične
porabe električne energije in zemeljskega
plina. Specifična poraba zemeljskega plina
je kljub zahtevnejši proizvodnji nižja za 22
%, specifična poraba električne energije pa
za 2 %.

plošče so kupili tudi nov brusilni stroj.
Najpomembnejša in najdražja investicija je bila izvedena v letu

Zdi se, da se tako uresničuje vizija obrata, da bi postali vodilni

2006, ko je bila inštalirana nova linija za toplotno obdelavo

proizvajalec nerjavne debele pločevine in pomembnejši proiz-

nerjavne pločevine. Ta investicija je bila izvedena v treh korakih

vajalec visoko trdnostnih in obrabno obstojnih jekel.
Energetika.NET
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Foto: Valerija Hozjan Kovač

Trajnostna gradnja

Mirnska dolina bo do leta 2020
energetsko samozadostna
Valerija Hozjan Kovač

Čeprav sodi med male občine, je po viziji
velika. V občini Šentrupert namreč
zasledujejo cilj, da bi bila Mirnska dolina
do leta 2020 energetsko neodvisna, kar
že s pridom uresničujejo, mi je ob obisku
povedal župan občine Rupert Gole.

Prvi leseni nizkoenergijski vrtec
V šentrupertski občini, tako kot v večini slovenskih
občin, so javne stavbe starejše gradnje. Od teh so
v Mirnski dolini do zdaj v celoti prenovili Osnovno
šolo dr. Pavla Lunačka, jo oblekli v 12 centimetrov
debelo toplotno izolacijo, vgradili energetsko
varčno stavbno pohištvo in s tem zmanjšali porabo

Foto: Valerija Hozjan Kovač

Občina Šentrupert leži med dolenjskim gričevjem

Vrtec je z vidika zasnove
zunanjega termičnega
ovoja in instalacij
nizkoenergijski z
energijskim številom
manj kot 30 kWH/m2.
Na strehi vrtca pa je
predvidena sončna
elektrarna nazivne moči
10 kW.

za ogrevanje za 30 odstotkov. Že lani pa so se šen-

med dolenjsko in štajersko avtocesto, katere iz-

trupertski otroci vselili v nov, povsem lesen nizko-

gradnja je povzročila, da se je glavnina prometnih

energijski vrtec, ki je prvi take vrste v Sloveniji. V

tokov usmerila proti drugim centrom. Medtem ko

načrtu imajo tudi gradnjo telovadnice, prav tako v

so druga območja v svojo bližino privabljala gospo-

nizkoenergijskem razredu, saj je obstoječa stara

darstvo, je bilo območje občine Šentrupert deležno

30 let in energijsko izredno potratna. »Energijska

relativne razvojne stagnacije, kar je po drugi strani

sanacija se v tem primeru ne izplača,« mi je po-

prispevalo k ohranitvi okolja. S tem so se pojavili

jasnil župan in me odpeljal do nizkoenergijskega

novi razvojni potenciali občine, ki je lokalni ener-

vrtca, ki ga je tisti dan obsevalo jutranje sonce v

getski koncept (LEK) sprejela že leta 2008. Pred-

vsej svoji veličini.

vsem na področju energetike se odvija kar nekaj

»Vrtec smo želeli ustvariti kot model, ki ga z vesel-

zanimivih projektov, nekateri so že v zaključni fazi.

jem pokažemo in ga nekatere občine že kopirajo,«

Letos so sklenili pogodbo tudi z energetskim me-

mi je na vprašanje, zakaj odločitev za nizkoen-

nedžerjem s certifikatom EUREM – Evropski en-

ergijski objekt, odgovoril župan Rupert Gole. To

ergetski menedžer.

ni bil edini razlog. Nizkoenergijski vrtec je v celoti
Energetika.NET
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Ob vrtcu so postavili tudi
prvo polnilnico za
električna vozila. Za
enkrat bo polnila
električno avto
medobčinskega radarja,
na katerega še čakajo.

zgrajen iz lesa – gre za leseno montažno gradnjo

vrača nazaj, kar vpliva tudi na trg z lesom in ust-

–, z lokalnim in strateškim materialom, kot ga

varjanje novih delovnih mest.« Priložnost so izko-

imenuje župan. Tudi približno dve tretjini objekta

ristili tudi za izgradnjo nove kotlovnice na lesne

sta na zunanji steni zaključeni z leseno fasado.

sekance v kleti novega vrtca, ki bo prek sistema

»Otroci naj vedo, da živijo v zdravi leseni hiši, zato

daljinskega ogrevanja poleg vrtca ogrevala še bliž-

so vse igralnice na zunanji strani obdane z leseno

njo osnovno šolo, star vrtec, telovadnico in bližnji

fasado. Les lahko tako otipajo in občutijo.« Objekt

poslovni objekt.

je tudi arhitekturno privlačen; kako da ne, saj je
njegov nastajanje spremljajo budno županovo oko,

9
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V načrtu tudi bioplinska naprava

ki je po izobrazbi arhitekt in je zaposlen na Fakul-

Spremembe se obetajo tudi znotraj Zavoda za

teti za arhitekturo.

prestajanje kazni zapora Dob, kjer načrtujejo iz-

Investicija v nizkoenergijski vrtec je znašala mili-

gradnjo bioplinske naprave nazivne moči 1 MW,

jon sedemsto tisoč evrov oziroma približno 1350

sočasno proizvodnjo električne in toplotne en-

evrov na kvadratni meter z opremo in zunanjo ure-

ergije ter ogrevanje zaporov z odpadno toplotno

ditvijo. V primerjavi s klasično gradnjo je bil vrtec

energijo, mi je o naslednjem projektu povedal

dražji za 10 do 15 odstotkov. Toda župan je

župan. Kompleks, ki ga prav tako čaka energijska

prepričan, da se je na daljši rok ob nižji porabi en-

prenova, da zmanjšajo porabo in povečajo bivan-

ergije in ob dejstvu, da gre za zdrav objekt, iz-

jsko udobje, trenutno ogrevajo na lahko kurilno

plačalo. »Nekateri pravijo, da smo inovativni, jaz

olje.

pa pravim, da smo konservativni, ker smo zgradili

Tako kot nizkoenergijski vrtec bo tudi strehe kom-

leseno hišo. Take hiše so gradili pred 200 leti, ven-

pleksa na Dobu v prihodnje krasila sončna elek-

dar se je to znanje iz preteklosti izgubilo. V zad-

trarna nazivne moči 1 MW. To naj bi se zgodilo leta

njih petih letih se tovrstna gradnja intenzivno

2012.

Foto: Valerija Hozjan Kovač

Zanimanje tujih investitorjev za
lesnopredelovalni center
Projekti se tu ne ustavijo. Na nekdanjem območju
vojašnice Puščava, ki se razteza na 220 tisoč kvadratnih metrih, načrtujejo vzpostavitev Lesnopredelovalnega centra Šentrupert za predelavo biomase v različne polizdelke, lesni odpad pa v energente. Župan poudarja, da ideja sledi viziji, da bi
bila Mirnska dolina energetsko neodvisna do leta
2020. Logistični center bo hkrati nudil odkup

»Pri lokalnih energentih je
zelo pomembno, da denar
za njih ostaja doma, kar
vpliva na višji bivanjski
standard. Tako lahko kmet
s prodajo lesnih sekancev
zasluži za fasado in krog je
sklenjen.«

odvečnega lesa, ki bi ga lastniki gozdov pripeljali iz
Mirnske doline in širše okolice. S tem bi izkoristili
potencial lesne biomase in pripomogli k večji
lokalni samooskrbi ter povečali število delovnih
mest. Izvedba projekta je predvidena do leta 2014,

dane vrednosti,« dodaja župan, »a ga koristimo ve-

zagon prvih investicij pa prihodnje leto. Zaintere-

liko manj, kot bi lahko.« V občini Šentrupert znaša

siranih investitorjev ne manjka; tudi s strani itali-

skupni možni letni posek 59 tisoč kubičnih metrov

janskega podjetja iz Verone, ki se zanima, da iz-

na leto; od tega je približno 50 odstotkov na voljo

gradi linijo za predelavo lesnega ostanka v ener-

za biomaso. Pri tem bi samo lesni ostanek za-

gente; investitorja iz Bosne in Hercegovine med-

doščal za pokrivanje vseh potreb po toplotni ener-

tem zanima postavitev proizvodnje lesenih hiš.

giji v občini Šentrupert, mi še pove župan. Pre-

»Les je edina surovina, ki jo imamo relativno v izo-

pričan je, da je projekt lesno predelovalnega centra

bilju in jo zmoremo predelati doma do najvišje do-

zastavljen tako, da mora uspeti sam po sebi!
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Učinkovita raba energije

Inovativno zmanjševanje stroškov
za energijo v Papirnici Vevče
Besedilo in fotografije: Alenka Žumbar

Vodja Tehnike Boštjan Smrekar nenehno išče rešitve za zmanjševanje stroškov za energijo v papirnici. Graf v ozadju (dodali smo ga grafično)
prikazuje zmanjševanje rabe plina in pare.

Kaj imajo skupnega steklenica piva Union, Laško,
cigarete Philip Morris, čips Pringles, juhe Knorr?
Etikete in gibko embalažo, izdelano v Papirnici
Vevče, ki spada pod okrilje skupine Brigl &
Bergmeister. Na papir skupine Brigl & Bergmeister
letno tiskajo kar sto milijard etiket znanih izdelkov
z zahoda in vzhoda, tako da ne čudi, da ima
Papirnica Vevče kar 25-odstotni delež na
svetovnem trgu. Lani so proizvedli 9.000 ton
izdelkov. Glavnina sedanjega dela v papirnici pa
ni osredinjena le na ohranjanje kakovosti papirja,
ampak hkrati tudi na zmanjševanje rabe energije.

nositi hrano in podobno, klimo v tem delu proizvodnje pa moramo vzdrževati pri 23 stopinjah Celzija in 50 odstotkih relativne vlage. Samo klimatizacija zahteva kar pol megavata energije.«
V papirnici potrebujejo za proizvodnjo papirja paro, ki jo dobijo iz lastne toplarne. Vso proizvedeno paro vodijo skozi parno
turbino za proizvodnjo električne energije, ki pa je njihov
vzporedni produkt. Sami tako proizvedejo 40 % vse potrebne
električne energije v papirnici.

Ne le energetska učinkovitost …
Sogovornik je še pojasnil, da tehniki v vevški papirnici zelo
intenzivno delajo na zmanjševanju stroškov za energijo, pri

Kako tesno sta povezani kakovost papirja in raba energije, pove

čemer prednjačijo z ukrepi učinkovite rabe energije, zelo po-

že prvi stavek vodje Tehnike v vevški papirnici Boštjana Smre-

membno pa je tudi spremljanje cen energije in nakup v »pra-

karja: »Zaradi strogih higienskih zahtev (standard HACCP, op.

vem času«. »Najbolj si prizadevamo zmanjšati porabo energije:

avt.) kupci ne smejo dobiti nobenega tujka v papirju, zato de-

nameščamo pogone z boljšimi izkoristki, prilagajamo mletje,

lavci pri razrezu in pakiranju papirja ne smejo nositi nobenega

obratovanje vakuumskih črpalk in gretje sušilnih cilindrov,

nakita, lase morajo imeti spete, v tiste prostore ni dovoljeno

zmanjšujemo proizvodnjo pare in podobno. Še pred štirimi leti
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Papirnica Vevče ima na zalogi 1.800 ton
mazuta za primere, če zmanjka zemeljskega
plina, za preklop pa potrebujejo dve uri. Na
mazut so nazadnje prešli med plinsko krizo,
dopuščajo pa tudi možnost prehoda na
mazut, če bi bile cene plina previsoke.
Proizvodnja v papirnici se začne pri linijah
vnosa vlaknin …

… in nadaljuje v kadeh, kjer se snov pripravi
za papirni stroj. Maksimalna dovoljena
poraba vode za specialne papirje v Evropi je 15
m3 na tono papirja. V Vevčah porabijo med 6
in 7 m3 na tono papirja. Stalno znižujejo tudi
porabo električne energije na tono papirja; s
876 kWh leta 2003 so prešli na 783 kWh na
tono.

Vevška papirnica ima papirni stroj širine 366 centimetrov in premazovalni stroj z obdelovalno
širino 366 centimetrov.

smo denimo proizvedli tudi 45 ton pare na uro, zdaj je je po-

števajo tudi energetski vidik – količine vnosov komponent, gos-

zimi dovolj 32 ton in poleti približno 20 ton na uro. Tempera-

tote … Ogromno je faktorjev, s katerimi vplivamo na porabo

turo dimnih plinov smo s 165 °C zmanjšali na 145 °C. Zame-

energije,« pojasni Smrekar.

njali smo tudi stare svetilke z novimi. Dve tretjini zunanje
razsvetljave smo že zamenjali z LED-svetilkami, v prostorih

… tudi menjave dobaviteljev energije

pa smo tudi že skoraj vse 400-vatne svetilke zamenjali s -

Zaradi zmanjšanja stroškov za električno energijo je Papirnica

65-vatnimi,« naniza Smrekar in pojasni, da vse te ukrepe finan-

Vevče zamenjala dobavitelja, in sicer je že pred dvema letoma

cirajo z lastnimi sredstvi, saj spodbud državnih institucij niso

z elektrodistribucije prešla k družbi GEN-I. Boštjan Smrekar

dobili.

pravi, da so s to zamenjavo strošek elektrike zmanjšali za sko-

»Z zmanjšanjem porabe pare smo zmanjšali tudi porabo ze-

raj četrtino. Prizadevajo pa si tudi za spremembe pri dobavi

meljskega plina. Tako smo s 30 milijonov prešli na 20 mili-

plina, kjer imajo sicer sklenjeno dolgoročno pogodbo z Geo-

jonov kubičnih metrov plina letno,« pove sogovornik in doda,

plinom. »Slovenski trg z zemeljskim plinom je popolnoma

da najboljše ideje za zmanjšanje porabe energije v podjetju tudi

zaprt in podjetjem onemogoča kupovanje tega energenta na

nagrajujejo.

prostem trgu. Zato lahko samo spremljamo cene na drugih

»Medtem ko povečujemo proizvodnjo in seveda ohranjamo

trgih in računamo, koliko plin preplačamo v Sloveniji. Lani smo

kakovost, pa stalno znižujemo rabo energije. Naš tovarniški raz-

poskušali zamenjati dobavitelja za en mesec, a kakršnokoli spre-

voj je zelo inovativen. Sestavljajo ga trije razvojniki, ki stalno

membo nam onemogoča 22. člen Uredbe o delovanju trga z

sodelujejo s kolegi v materinski družbi na avstrijskem Štajer-

zemeljskim plinom, po katerem bi za prehod k drugemu po-

skem. Pri spremembah receptur poleg lastnosti papirja upo-

nudniku morali sistemskemu operaterju predložiti dokazilo o
Energetika.NET
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V »zakulisju« Papirnice Vevče.

Nadaljnja obdelava in plemenitenje potekata na dveh kalandrih, treh vzdolžnih rezalnih in treh
prečnih rezalnih strojih z linijo za embaliranje zvitkov in palet.

Siemensova parna turbina, multiplikator in
generator Siemens so stari že skoraj 30 let.
Remont na napravah izvedejo približno vsakih
sedem let.

Ker večina kupcev Papirnice Vevče nima
velikih skladiščnih zmogljivosti, je papir –
tega lahko kupijo na kilograme ali na metre –
uskladiščen na mestu proizvodnje.
Tu pripravljajo vodo.

odpovedi obstoječe pogodbe o dobavi. Zaradi dolgoročne po-

je tudi nekakovostna dobava električne energije, saj prihaja do

godbe smo predložili le dokazilo o začasni prekinitvi dobave,

nihanja napetosti in prekinitev, kar nam je v zadnjih letih po-

kar pa ni enako odpovedi, zato je poskus, da bi plin kupovali

vzročilo za pol milijona evrov škode, samo letos že za 30.000

ceneje, propadel,« pojasnjuje sogovornik.

evrov, reklamacij in škode zaradi zamujenih dobav pa ne more-

Boštjan Smrekar še pravi: »V zadnjih treh letih smo samo v

mo uveljaviti. To se dogaja kljub temu, da distributerju redno

razsvetljavo vložili okoli 80.000 evrov, za različne druge pre-

plačujemo omrežnino za prvorazredno dobavo!«

delave pa v okviru rednega vzdrževanja na področju varčevanja

V papirnici imajo tudi že pripravljen projekt za postavitev pol-

z energijo na leto namenimo še približno 70.000 evrov. V zad-

megavatne sončne elektrarne na strehah proizvodnih objektov,

njih petih letih smo pri varčevanju z energijo dosegli stopnjo

ki čaka le še na zeleno luč lastnika. Razmišljali so tudi o kotlov-

izkoristkov, ko moramo že razmišljati o koreniti zamenjavi pri-

nici na lesno biomaso, o sežigalnici gorljivih ostankov in o lastni

marnih energentov; v mislih imam plin, biomaso, gorivo iz od-

proizvodnji električne energije iz premoga. »Vse to kaže, da

padkov itn.

stalno razmišljamo, kaj izboljšati, in se trudimo zmanjšati rabo

Glavna težava je, da so subvencije namenjene v glavnem malim

energije,« je končal vodja Tehnike v vevški papirnici. Te besede

in srednjim podjetjem, da so razpisi neživljenjski, da capljajo za

še dodatno potrjujejo pomembnost energetike v družbi, katere

potrebami in tehniko, da so postopki dolgotrajni. Poleg tega

primarna dejavnost je proizvodnja papirja.

imamo povsem zaprt trg z zemeljskim plinom. Pereč problem
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Energetske rešitve prilagajamo
proizvodnji in ne obratno
Besedilo: Martin Kerin; foto: arhiv Krka
Pozitivne energetske rešitve zagotovo vplivajo na organizacijo
proizvodnje. Kaj lahko označite kot ključne energetske rešitve
v Krki?
Za Krko v Novem mestu je značilno, da ima svoje energetsko
postrojenje. Seveda kupujemo električno energijo in zemeljski
plin, uporabljamo tudi rečno vodo in pitno vodo iz javnega komunalnega omrežja. Že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja
smo začeli uvajati energetsko računovodstvo in se lotili ukrepov učinkovite rabe energije, kar je postalo stalnica v razvoju
energetike. Razvoj energetike v Krki bi sicer lahko razdelil v več
stopenj. S prvo smo si zagotovili dovolj energentov, z naslednjo
pa zanesljivost oskrbe z njimi, ker je to ključnega pomena za
naše proizvodne procese. Tretja stopnja nam je prinesla
kakovost vseh energetskih medijev, še posebej tistih, ki pridejo
v stik z našimi končnimi izdelki, zadnja pa povezuje vse te
ukrepe in zagotavlja tudi ekonomsko učinkovitost. Ukrepi učinkovite rabe energije namreč prinašajo tudi prihranke, ki jih
lahko predstavimo širši javnosti.
Redno se namreč udeležujemo Dnevov energetikov, na katerih
smo za izvedene ukrepe do sedaj prejeli tri nagrade, in sicer
dvakrat za energetsko najučinkovitejše podjetje – leta 1998 in
2009 – in enkrat za energetsko najučinkovitejši projekt – leta
2002. Ukrepi učinkovite rabe energije sicer v glavnem neposredno ne vplivajo na proizvodne procese, saj jih večino izvedemo kot pripravo in distribucijo energetskih medijev. Cilj vseh
posegov oziroma ukrepov pa je, da jih naj proizvodnja čuti čim

V novomeški farmacevtski družbi Krka vse večji
delež k dobremu poslovanju in nemoteni
proizvodnji prispevata raba obnovljivih virov
energije (OVE) in učinkovita raba energije (URE).
Kot je za Energetiko.NET povedal namestnik
tehničnega direktorja ter direktor Sektorja za
tehnično oskrbo in energetiko v Krki Marko
Lampret, sta pri njih najpomembnejši rešitvi v
zadnjih letih oblikovanje energetskega
menedžmenta z imenovanjem energetskega
menedžerja in s tem povezana vpeljava ciljnega
spremljanja rabe energije.

manj.
Kako se Krka odziva oziroma prilagaja energetski situaciji?
Je možno obenem varčevati z energijo in posodobiti
proizvodnjo?
Ker imamo v Krki zahtevno proizvodnjo, te ne prilagajamo
energetski situaciji, ampak obratno. Energetika se prilagaja
proizvodnji ter skrbi za čim bolj učinkovito pripravo in distribucijo energetskih medijev. Prav pri posodobitvah proizvodnje
je mogoče vpeljati energetsko učinkovite rešitve, uporabiti najboljše razpoložljive tehnike, povečati energetsko učinkovitost
in ustvariti dodatne prihranke pri rabi energiji.
Že pred leti smo začeli uvajati energetski menedžment, ki sledi
standardom na tem področju, vendar še nismo začeli postopka
za pridobitev certifikata. Imenovali smo energetskega menedžerja in energetske skrbnike vseh večjih proizvodnih obratov,
posledica pa so stalni interni energetski pregledi.
Energetika.NET
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Krkin informacijski center energetike

Toplotna črpalka v novem obratu za
proizvodnjo trdnih oblik zdravil

Moram izpostaviti, da vodstvo Krke podpira energetski menedžment, izvedene ter načrtovane ukrepe in obenem vidi njihove
pozitivne učinke. Zato so sodelavci, ki pripravljajo in izvajajo
energetske rešitve, toliko bolj motivirani, saj lahko predstavijo
konkretne rešitve svojega dela. Pridobljeno dobro prakso in
izkušnje na matični lokaciji Ločna s pridom uporabljamo tudi
pri povečevanju zmogljivosti in rekonstrukcijah dislociranih
obratov, dobro prakso pa prenašamo tudi v naša podjetja v tujini.
Lahko predstavite konkretne prihranke na podlagi omenjenih
stopenj?
Na Dnevih energetike smo predstavili tudi prihranke na letni ravni.
Zaradi posodobitve kotlovnice, ko smo pred leti postavili izjemno
učinkovite parne kotle ne samo v Ločni, ampak v vseh naših
proizvodnih enotah v Sloveniji, prihranimo skoraj 400 tisoč
evrov na leto, izpuste CO2 pa smo zmanjšali za 2.500 ton. Lotili
Sončna elektrarna na upravni stavbi

smo se tudi zajema odpadne toplote, ker pa ta nastaja na različnih lokacijah, je bil ta projekt zelo zahteven. Ti prihranki so približno 135 tisoč evrov na leto, emisije CO2 pa so manjše za 783 ton.
Več drobnih ukrepov smo izvedli tudi v elektroenergetiki. S
kakovostnejšim preventivnim vzdrževanjem in učinkovitejšo
rabo energije smo dosegli letne prihranke v višini 25 tisoč evrov.
Visoke prihranke – 175 tisoč evrov letno in zmanjšanje emisij
CO2 za 1640 ton na leto – je dal tudi sistem ciljnega spremljanja rabe energije. Skupni letni prihranki na račun ukrepov
učinkovite rabe energije so približno 700 tisoč evrov.
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Omislili so si tudi električno vozilo

Krkina polnilna postaja za električne
avtomobile

Kje pa kupujete električno energijo? Pri GEN-I?

Tovrstne konkretne tehnične rešitve bodo postale stalnica pri

Da, letos električno energijo kupujemo pri GEN-I. Smo pa že

postavljanju naših novih objektov. Če bo državna podpora os-

izbrali dobavitelja za naslednje leto, dogovorili smo se z Elektro

tala taka, kot je sedaj, bo ekonomsko upravičeno postavljati

Ljubljana.

sončne elektrarne tudi na naših prihodnjih novih objektih. Obstoječe strehe namreč ne prenesejo takih obremenitev.

Zakaj ste zamenjali dobavitelja?
Zaradi ugodnejših cen. Dobre izkušnje imamo sicer z obema;

So energetske rešitve, ki jih omenjate, rezultat znanja

obe družbi sta zanesljivi partnerici. Vendar je bila pri zadnjem

Krkinih strokovnjakov?

izboru ključna cena kilovatne ure.

Mnoge rešitve so plod lastnega dela, vsekakor pa ne moremo

Krka za vse svoje obrate v Sloveniji za nabavo energetskih virov

biti samozadostni. Povezujemo se tudi z zunanjimi inštituci-

nameni na leto nekaj manj kot 11 milijonov evrov, kar je 3,3 od-

jami, s projektanti, z dobavitelji opreme. Namen je pridobiti

stotka proizvodnih stroškov ali 1,1 odstotka iztržka od prodaje.

čim več informacij in potem izbrati optimalno rešitev. Imamo
pa v Krki dobro ekipo, ki uspešno sledi trendom v energetiki.

Lahko izpostavite še kakšno konkretno tehnično rešitev na
področju učinkovite rabe energije? Kaj pa lastna sončna

Katere pa bodo vaše prihodnje rešitve na energetskem

elektrarna?

področju? Imate pripravljene kakšne nove konkretne

Med konkretne tehnične rešitve seveda sodi tudi postavitev

projekte?

sončne elektrarne na obnovljenem skladišču embalaže. Gre za

V izdelavi je študija za postavitev kogeneracijskega postrojenja

80 kilovatov inštalirane moči, investicija pa je bila vredna 240

na lokaciji Ločna, pogovarjamo pa se tudi s potencialnimi do-

tisoč evrov. Predvidena letna proizvodnja električne energije je

bavitelji toplotne energije za naš obrat v Ljutomeru. Toplotne

65.000 kWh. Električne energije, ki jo daje naša sončna elek-

energije iz kogeneracije naj ne bi koristili samo v naši tovarni,

trarna, ne prodajamo v omrežje, ampak jo porabimo sami. Nam

ampak naj bi bila na voljo širšemu območju. V kogeneracijski

pa zato država daje obratovalno podporo. Naj omenim tudi na-

postaji naj bi kot gorivo izkoriščali lesno biomaso, kar bi bil nov

kup električnega vozila, s katerim razvažamo interno pošto po

velik korak naprej pri rabi obnovljivih virov energije. Pogovori

Novem mestu. Ob upravni stavbi pa smo postavili tudi prvo pol-

so za zdaj uspešni, za ta projekt kažeta interes tudi občina in

nilno postajo za električna vozila.

novomeška industrija.
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Kako znižuje stroške za energijo
“najboljši sosed”
Alenka Žumbar, foto: arhiv Mercator

Največ električne energije večji trgovski centri porabijo za razsvetljavo, manjše trgovine za hlajenje, porabniki pa so tudi hladilni agregati, prezračevalni
sistemi in druga tehnologija, vezana na trgovsko dejavnost.

Dejstvo, da cene energije vseskozi naraščajo, je
tudi največjega slovenskega trgovca prisililo k
zniževanju stroškov z energijo. »V družbi smo
se zniževanja stroškov za energijo lotili z ukrepi
učinkovite rabe energije pa tudi z drugačnim
načinom nakupa energije. Projekt optimizacije
okoljskih sistemov, kamor so poleg ukrepov
učinkovite rabe energije vključeni tudi vzdrževanje
in varčevalni ukrepi, pa smo začeli uresničevati že
leta 2009,« je za Energetiko.NET povedal
Mercatorjev direktor sektorja za investicijsko
vzdrževanje Jure Dolinar.

Odločitev za uvedbo teh ukrepov je bila enostavna, pravi direktor
sektorja za investicijsko vzdrževanje, saj je Mercator z več kot
700 trgovinami eden največjih porabnikov energije v Sloveniji
– letno je porabi približno 206 gigavatnih ur, strošek za energijo
je samo v Sloveniji 22 milijonov evrov na leto. V strukturi vseh
letnih odhodkov je to nekoliko manj kot 1,4 odstotka.

Odločitev za uvedbo ukrepov učinkovite rabe
energije je bila enostavna, pravi Jure Dolinar,
saj je Mercator z več kot 00 trgovinami eden
največjih porabnikov energije v Sloveniji.
Največ električne energije večji trgovski centri porabijo za
razsvetljavo, manjše trgovine za hlajenje, porabniki pa so tudi
hladilni agregati, prezračevalni sistemi in druga tehnologija,
vezana na trgovsko dejavnost, pojasnjuje Dolinar. So si pa, nadaljuje sogovornik, zadali cilj, da bodo specifično porabo električne energije znižali za osem gigavatnih ur oziroma v povprečju za štiri odstotke glede na leto 2008. To jim je tudi uspelo, saj so lani zadani cilj celo malenkostno presegli. Začeli so
izobraževati zaposlene o mehkih ukrepih, s katerimi lahko
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V Mercatorju so ustanovili tudi Svet za trajnostni razvoj in si zadali
“trajnostne zaveze” do leta 2015.

zmanjšajo porabo energije, sledili so ukrepi na področju odjema
jalove energije ter spremembe odjemnih mest in nazadnje

Glavne usmeritve oziroma cilji Mercatorja na
področju učinkovite rabe energije (URE) so:
organizacija službe za energetiko, vzpostavitev
informacijskega sistema – energetsko
knjigovodstvo, politika obratovanja in vzdrževanja
oz. uvedba ukrepov URE v vseh obstoječih objektih,
politika načrtovanja novih objektov ter prenov s
poudarkom na energetski učinkovitosti in tudi na
uvajanju obnovljivih virov energije. Na začetku
letošnjega leta so oblikovali tudi interni Svet za
trajnostni razvoj, ki ga sestavljajo predstavniki
različnih sektorjev v družbi.

konkretne investicije.
Sicer pa, nadaljuje Dolinar, Mercator že od začetka tisočletja

V okviru programa “učinkovita raba energije” v
Mercatorju niso izvedli ukrepov le za zmanjšanje
stroškov električne energije, ki predstavljajo v
skupini 0-odstotni delež pri stroških za vso
energijo, ampak tudi ogrevanja. Poleg tega so
uredili podatke, s katerimi spremljajo rabo energije.
Pri ogrevanju so si zadali cilj zmanjšati specifično
porabo energentov za ogrevanje (litrov/m2 oz.
m/m2) po tipih ogrevalnih virov v povprečju za
šest odstotkov na leto v primerjavi z letom 200.

gradi nakupovalne centre po konceptu učinkovite rabe energije,
ki vključuje povečano debelino toplotne izolacije, optimiziranje
steklenih površin ter izkoriščanje dnevne svetlobe, kontrolirano
senčenje, izpodrivno prezračevanje s talnim ogrevanjem in hlajenjem, izkoriščanje odpadne toplote hladilne tehnike in prezračevalnih naprav ter upravljanje stavb s centralnim nadzornim sistemom. V nove objekte vgrajujejo sodobnejšo, energijsko učinkovitejšo opremo in sisteme stavbnih instalacij.
Zadnji večji poseg v trgovske centre je bilo zapiranje hladilnih
vitrin in uvedba LED-razsvetljave, s čimer bodo tudi nadaljevali. Za te investicije so lani namenili več kot 700.000 evrov,

Po odprtju trgov z električno energijo in zemeljskim plinom je

prihranili pa so kar dober milijon. Za 4200 ton so znižali tudi

za znižanje stroškov z energijo pomembna tudi strategija

emisije ogljikovega dioksida.

nakupa energije, s katero si lahko podjetje te izdatke zniža.
Mercator ima v Sloveniji enega dobavitelja električne energije.
Enotnega dobavitelja si, navsezadnje tudi zaradi enotne fakture,
želijo tudi pri dobavi zemeljskega plina, pravi Dolinar. »A je to
zapleteno, ker so območja, kjer imamo naše objekte, zelo raznolika in s svojimi posebnostmi – ponekod je možnost daljinskega
ogrevanja, drugod je plin, nekje utekočinjen naftni plin in tako
dalje.«

V celjskem trgovskem centru so decembra lani
zagnali kogeneracijsko enoto in dosedanji rezultati
pričajo v prid njeni uvedbi. Poseben primer
trajnostne gradnje pa je šišenski Mercator center,
ki ima na strehi tudi -kilovatno sončno elektrarno,
katere električno energijo oddajajo v omrežje.

Zdaj aktivno razvijajo koncept eko hiše.
Energetika.NET
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Eko sklad razpisal 2 milijonov
evrov kreditnih sredstev
Valerija Hozjan Kovač

Poleg dveh javnih pozivov za nepovratne
finančne spodbude občanom v skupni
vrednosti 2 milijonov evrov, od tega
dva milijona evrov za nove naložbe
rabe obnovljivih virov energije in večje
energijske učinkovitosti stanovanjskih
stavb v večstanovanjskih stavbah, je Eko
sklad letos objavil tudi nov javni poziv
za ugodno kreditiranje okoljskih naložb
občanov v obsegu  milijonov evrov
in javni poziv za kreditiranje okoljskih
naložb za pravne osebe, samostojne
podjetnike in zasebnike v skupni
vrednosti 20 milijonov evrov. Javna
poziva sta odprta do porabe sredstev
oziroma najkasneje do . januarja 202.

V letih od 1995 do 2010 je Eko sklad odobril 14.792
kreditov v skupnem znesku 375,6 milijonov evrov,
od tega lani 545 kreditov v vrednosti 21,2 milijona,
pri čemer so v letu 2010 z dvema javnima pozivoma za kreditiranje okoljskih naložb razpisali 32
milijonov evrov (12 milijonov evrov za občane in 20
milijonov evrov za podjetja in druge pravne osebe).
V primerjavi z letom 2009 je znesek odobrenih
kreditov sicer nižji za 22 odstotkov, a na Eko skladu
po drugi strani ugotavljajo, da je bil pri pravnih osebah, samostojnih podjetnikih in zasebnikih tudi
v letu 2010 izkazan velik interes po njihovih kreditih, kar je pokazala prodana razpisna dokumentacija za 118 okoljskih naložb s skupnim predvidenim zneskom kreditov za skoraj 70 milijonov
evrov.
Letos je Eko sklad objavil dva javna poziva za kreditiranje okoljskih naložb v skupni vrednosti 28
milijonov evrov. Od tega je za občane namenjenih
osem milijonov, ki jih lahko izkoristijo za različne
okoljske naložbe, od vgradnje sistemov za ogrevanje s kotlom na lesno biomaso ali kondenzacijskim kotlom, priklopa na daljinsko ogrevanje, zamenjave zunanjega stavbnega pohištva ter toplotne
izolacije zunanjega ovoja pri obnovi stanovanjske
stavbe do zamenjave strešne kritine, ki vsebuje
azbest, nakupa hišnih kompostnikov za predelavo
biološko razgradljivih odpadkov iz gospodinjstva
in malih čistilnih naprav ter nakupa vozil na električni ali hibridni pogon.
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Do 5. maja 2011 je bilo občanom nakazanih 10,5 milijona evrov
nepovratnih finančnih sredstev (5,6 milijona evrov za zamenjavo
zunanjega stavbnega pohištva, 2,4 milijona evrov za izolacijo fasade,
1,3 milijona evrov za vgradnjo sončnih sprejemnikov ...). V letu 2010
so sicer bili objavljeni trije javni pozivi za dodeljevanje nepovratnih
finančnih spodbud za ukrepe OVE in URE v stanovanjskih stavbah
v skupni vrednosti 18 milijonov evrov. Prispelo je 20.428 vlog, od
katerih jih je okrog 6.000 še neobdelanih, po napovedih pa jih
bodo obdelali do jeseni.

pribitkom, ki ne zagotavlja pomoči države. Za vse
ostale namene velja trimesečni EURIBOR s pribitkom v višini 1,5 odstotka.
Še vedno pa Eko sklad omogoča financiranje nakupa ali gradnje nizkoenergijskih in pasivnih stanovanjskih stavb ter hkratne izvedbe več zahtevnejših
ukrepov v energijsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov tako z nepovratnimi sredstvi kot z ugodnim kreditom. V drugem primeru to velja, če ob-

Za občane spremenljiva obrestna mera

čan pri obnovi stanovanjske stavbe izvaja tri ali več

Za razliko od lani je obrestna mera za kredite za

ukrepov skladno z javnim pozivom Eko sklada za

občane letos spremenljiva in je določena v višini

nepovratne finančne spodbude 6SUB-OB11, ka-

trimesečni EURIBOR (izračunan za 365 dni) s fiks-

terih priznani stroški znašajo več kot 20.000 evrov.

nim pribitkom v višini 1,5 odstotka. Za pravne

Te naložbe morajo torej izpolnjevati pogoje jav-

osebe je najnižja letna obrestna mera za kredite za

nega poziva za kreditiranje in tudi javnega poziva

naprave za proizvodnjo ali soproizvodnjo elek-

za dodeljevanje nepovratnih sredstev, kredit in

trične energije določena v višini trimesečni EURI-

nepovratna sredstva pa skupaj ne smejo presegati

BOR z najmanj 1,5 odstotka oz. višjim fiksnim

priznanih stroškov kreditirane naložbe.



• Kako lahko moje bivanje postane trajnostno?

• Kako lahko moje bivanje postane trajnostno?
• Kje in kako pridobiti subvencije in ugodne kredite?

• Kje in kako pridobiti subvencije in ugodne kredite?
• Na katerega ponudnika se obrniti in kaj od njega zahtevati?

• Na katerega ponudnika se obrniti in kaj od njega zahtevati?
• Potrebujete odgovore?
• Potrebujete
Pridružite
se skupnosti
Energija doma in dobili jih boste!
odgovore?
Pridružite se skupnosti Energija doma in dobili jih boste!
• Že imate odgovore?
• Že imate
Delite
jih z Energijo
doma in prispevajte
odgovore?
k trajnostnemu
bivanju doma
v Sloveniji!
Delite jih z Energijo
in prispevajte
k trajnostnemu bivanju v Sloveniji!
• Sodelujte in prejmite praktiþne nagrade!
e!!
• Sodelujte in prejmite praktiþne nagrade!
e!!
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O Energetiki.NET so povedali …
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Alan Perc, direktor Energetike Maribor
Energetiko. NET že več let dnevno spremljam in zame predstavlja
pomemben in zelo učinkovit način spremljanja informacij s področja
energetike. Članki in teme so ažurne in omogočajo res hiter pregled,
kar nam je vedno pomembneje. Čas je pač denar, pravijo, pa še zelo
nas omejuje, saj nam ga vedno primanjkuje. Prav tako spremljam
tradicionalno konferenco v marcu, ki jo ekipa Energetike.NET odlično
pripravi. Z veseljem se je udeležim in opažam, da je tako tudi z mojimi
kolegi, saj je zelo dobro obiskana. Ekipi Energetike.NET želim tudi v
prihodnje veliko poslovnih uspehov in nadaljevanje uspešnega dela.

Božidar Resnik, Kostak d. d.
Portal Energetika.NET objektivno poroča o vseh pomembnejših
dogodkih in novicah, povezanih z energetiko in s sorodnimi
tematikami. Informacije, ki jih v družbi Kostak dnevno spremljamo
na vašem portalu, so ažurne, uporabne ter posredovane na zanimiv
in pregleden način. Portal je odprt za širok krog energetskih tematik,
kar nas še posebej veseli, saj se ukvarjamo s široko paleto dejavnosti.
Udeležujemo se vseh dogodkov, ki jih organizirajo, in redno
spremljamo portal. Ponosni smo, da tudi na Energetiki.NET
spremljate delo in napredek naše družbe Kostak.

Miran Zager, direktor Grozda daljinske energetike Slovenije
in Zavoda Inštitut za daljinsko energetiko
Portal Energetika.NET je nedvomno odlična poslovna aktivnost na področju
energetike, zelo pomembne gospodarske panoge naše države. Že vrsto let zelo
uspešno izvaja ažurne, strokovne in celo izobraževane aktivnosti, ki so zelo
koristne za vse akterje na področju energetike. Zelo uspešni so tudi na
področju organizacije in vodenja konferenc. Iz Grozda daljinske energetike
Slovenije in Zavoda Inštitut za daljinsko energetiko smo strokovno delo
Energetike.NET že večkrat tudi javno pohvalili na mednarodni konferenci
daljinske energetike v Portorožu in želimo, da Energetika.NET ostane še
nadalje tako uspešen in tako pomemben poslovni partner v okvirju vseh
akterjev energetike v Republiki Sloveniji. Ponovno izrekamo pohvalo
in čestitke celotni ekipi Energetika.NET.

Iztok Kremser, ENOS LNG, d. o. o.

Portal je s svojo usmeritvijo na področje energetike postal
»obvezno čtivo« pri spremljanju novic, ki jih terja moja
službena plat življenja. Pregled elektronske pošte ga vedno
postavlja na vidno mesto, nabor in globina prispevkov pa
sta očitno prava. Ker imajo ključne osebe, ki ga pripravljajo,
sedaj tudi meni že poznane obraze, mi je delo s portalom
še toliko ljubše.

«
«
«
«

»

Marjan Eberlinc, Geoplin plinovodi, d. o. o.

Vsebine na poslovnem portalu Energetika.NET so
zanimive in konstruktivne. Članki, ki so strokovno zelo
dobro obdelani, dajejo širok pogled na dogajanje na
energetskem trgu v Republiki Sloveniji in tudi širše.

«

»

Dr. Romana Jordan Cizelj, slovenska poslanka v Evropskem
parlamentu, članica odbora za energetiko
Energetika.NET je vodilni portal informacij s področja energetike
v Sloveniji. Pokriva vsebinsko in geografsko široko področje,
informacije so aktualne, ažurne in celovite. Podane so tako, da
si z njimi potešim osebno radovednost, hkrati pa pomenijo
pomemben dodaten vir novic pri mojih profesionalnih
aktivnostih. Cenim njihovo osredotočenost na uporabo
medmrežnih komunikacij, saj mi to omogoča branje novic na
mojih številnih službenih poteh.

«

»

Tomaž Orešič,
direktor Skupine EFT za centralno in zahodno Evropo

«

»

Dejan Savić, zastopnik za energetsko politiko in odnose
z javnostmi Greenpeace Slovenija

Energetika.NET že vrsto let predstavlja ključni informacijski portal na področju
energetike v Sloveniji, v zadnjih letih pa tudi v širši regiji. Razvijal se je v času,
ko energetika še ni imela tako usodno strateškega pomena. Lahko rečemo, da
so ustvarjalci na tem področju orali ledino. Danes je portal pregleden, ažuren,
objektiven in celovit in mu na mojem računalniku namenjam vsakodnevno
pozornost. Redno preletim teme in preberem številne intervjuje. Nekateri
dogodki Energetike.NET so se prav tako že dodobra uveljavili in predstavljajo
uspešno nadgradnjo in sinergijo z osnovno dejavnostjo. Energetiki.NET želim,
da tovrstno uspešno tržno pozicioniranje prenese tudi na katerega od trgov
jugovzhodnih evropskih držav.

Pozdravljam prizadevanja Energetike.NET za ustvarjanje
kredibilnih in strokovnih vsebin, ki bralcem ponujajo
potrebno širino, da si lahko ustvarijo lastno mnenje.
Na področju energetike se srečuje stroka, tehnologija
in politika. Energetika.NET poskuša ujeti debato med
njimi, velikokrat pa jo tudi spodbuja.

«

Energetika.NET



VELIKA NAGRADNA
IGRA ENERGIJE DOMA
IN GORENJA SOLAR!
Zadeni sončno elektrarno
Gorenja Solar in bivaj trajnostno!
Gorenje Solar, ponudnik sončnih elektrarn z bogatimi izkušnjami in
zavidljivimi referencami, bo enega obiskovalca Energije doma osrečil
s 4-kilovatno omrežno sončno elektrarno vrednosti 9.000 EUR!
Kaj morate storiti?
Obiščite www.energijadoma.si in se prijavite v nagradno igro.
Ne pozabite odgovoriti na vprašanje:

Ali želite sončno elektrarno?
Ko boste prejeli avtomatski odziv, si lahko možnosti za zmago
povečate, če odgovorite tudi na dodatno vprašanje:

Kakšne moči sončno elektrarno načrtujete?
• do 10 kW
• od 10 do 20 kW
• od 20 do 50 kW
• več kot 50 kW

Izmed prejetih odgovorov bomo 15. septembra
2011 izžrebali srečneža, ki bo istega dne obveščen
o izboru in o datumu podelitve nagrade.

Kakovostni in cenovno dostopni solarni
sistemi, zanesljiva izvedba del, intenzivno
partnersko sodelovanje z investitorji v vseh
fazah naložbe in obratovanja elektrarn,
izkušnje in znanje vrhunsko usposobljene
ekipe: to so prednosti programa Gorenje
Solar. Blagovna znamka Gorenje je zagotovilo
za varno naložbo, izvedeno v skladu z
najstrožjimi evropskimi predpisi.
Preprosto: Partnerji sonca!

Obiščite tudi:
www.gorenje.com/solar

www.energijadoma.si
Ne spreglejte! Predmet nagradne igre je sončna elektrarna ponudnika Gorenje Solar moči 4 kWp s pripadajočo konstrukcijo. Predmet nagradne igre NISO tehnična
dela in administrativna podpora ponudnika ali organizatorja nagradne igre. Konstrukcija sočne elektrarne bo določena po ogledu same lokacije in mesta namestitve.
Garancija na elektrarno velja samo v primeru, da je tehnična izvedba in administrativna podpora izvedena s strani ponudnika Gorenje Solar.
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