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En.management 011
Ljubljana GZS ~etrtek, 10. november 2011
Tradicionalni in vedno aktualni seminar za energetske mened`erje, ki `e {esto leto poteka na Gospodarski zbornici
Slovenije, bo letos {e bogatej{i, {e pestrej{i in {e bolj poln energije! V uvodnem delu bo udele`ence nagovoril eden
najuglednej{ih slovenskih gospodarstvenikov, karizmati~ni Janez [krabec, popoldanska sekcija s poudarkom na poslovnih
prilo`nostih, ki jih prina{ajo obnovljivi viri energije, pa bo potekala v domeni Lokalne energetske agencije za Podravje
Energap. Vsi udele`enci bodo od{li s seminarja polnih rok, saj letos pripravljamo {e prav posebno presene~enje. Med drugim
bo eden izmed udele`encev prejel enoletno {olnino za Magistrski {tudijski program Energetika Fakultete za energetiko!

PROGRAM
8.00 – 9.00

JUTRANJA POGOSTITEV IN SPREJEM UDELE@ENCEV

9.00 – 9.15

OTVORITEV IN UVODNI NAGOVORI

9.15 – 9.45

VABLJENO PREDAVANJE: Janez [krabec, Riko

10.30 – 11.00
11.00 – 13.00

13.00 – 14.30
14.30 – 16.00

SEKCIJA 1: ENERGETSKI MENED@MENT – KJE ZA^ETI?
ODMOR ZA OSVE@ITEV

SEKCIJA 2: IZZIVI in TE@AVE ENERGETSKEGA MENED@MENTA
V INDUSTRIJI – PRIMERI IZ PRAKSE!
Moderator: mag. Stane Mer{e, Center za energetsko u~inkovitost, In{titut Jo`ef [tefan
Obravnavane teme: Primeri iz prakse, diskriminatornost razpisov za nepovratna sredstva za velika
podjetja, potreba po subvencijah za prihranek toplotne energije, zaprtost trga z zemeljskim plinom,
(ne)smiselnost obveznih energetskih pregledov za velika podjetja, (ne)odgovornost ponudnikov
in svetovalcev na energetskem podro~ju, (nes)pametne energetske poteze; Potek: 10-minutne
predstavitve in 30-minutna razprava
KOSILO
SEKCIJA 3: PRILO@NOSTI OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE ZA
PODJETNI[KI SEKTOR in INDUSTRIJO – PRIMERI IZ PRAKSE!
Moderatorka: Alenka @umbar Klop~i~, Energetika.NET
Obravnavane teme: Realne mo`nosti uvedbe in rabe OVE v podjetni{kem sektorju, industriji in v
javnem sektorju, financiranje na podro~ju OVE, primeri dobre prakse, podro~je OVE v zakonodaji
in v praksi, inovacije na podro~ju OVE, odnos med energetiko in ekologijo; Potek: 10-minutne
predstavitve in 30-minutna razprava

16.00 – 16.30

PODELITEV POSLOVNIH NAGRAD UDELE@ENCEM EN.MANAGEMENT 011
Glavno nagrado podeljuje Fakulteta za energetiko

16.30 –

DRU@ENJE OB @LAHTNI KAPLJICI in GLASBENI SPREMLJAVI (izvajalka: Nika Berlic)

Vabljeni gostje: Gregor Simoni~, Bureau Veritas, Blanka Kaker, SIQ, Janez Pov{e, BTC, Marko Lampret & Matej Ba{elj, Krka,
mag. Hinko [olinc, Ministrstvo za gospodarstvo, Damjan Mulej, El-tec Mulej, Milan @umbar, Talum, Mirko Horvat, Paloma,
dr. Vlasta Krmelj, Energap, dr. Andrej Predin, Fakulteta za energetiko, Tanja Mohori~, Hidria, mag. Stane Mer{e, CEU IJS,
mag. Vekoslav Koro{ec, GZS, Branko Ro`i~, Koli~evo Karton, Matej Oset, Pivovarna La{ko, Franc Beravs, Eko Sklad, Jernej
Stritih, Slu`ba vlade RS za podnebne spremembe, Franko Nemac, APE, Maja Kokovi}, Ministrstvo za finance oz. Marjana
Dremelj, slu`ba vlade RS za razvoj in evropske zadeve, predstavnik banke Unicredit, mag. Toma` Fatur, Solvera Lynx

ORGANIZATOR SI PRIDR@UJE PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA

9.45 – 10.30
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Uvodna energetska …
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Jedrska, premogovna,
plinska, obnovljiva –
trajnostna prihodnost?
Predlog Nacionalnega energetskega programa
(NEP) ima več scenarijev – v enem prednjači
jedrska energetika, v drugem termoenergetika, spet
v tretjem ima vidnejšo vlogo zemeljski plin, v
splošnem pa naj bi se NEP usmerjal in favoriziral
obnovljive vire (OVE) skupaj z učinkovito rabo
energije, čeprav ta segment v nobenem delu NEP-a
ni prav podrobno razdelan.
Kot smo slišali na en.forumu o NEP, ki je sredi
septembra potekal v organizaciji Energetike.NET
na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, pa so v
energetskih družbah – mednje spadata tudi oba
elektroenergetska stebra – zaskrbljeni predvsem
zaradi umeščanja v prostor, ki naj bi odganjalo
zasebne investitorje. Fenomen, kot je umeščanje v
prostor, naj bi bil tudi razlog, da NEP ne navaja
konkretnih projektov na področju OVE. Za čuda se
pa ne kreatorji novega NEP-a ne, denimo, prvi mož
GEN energije ne bojijo, da projektov iz programa v
Sloveniji ne bi zmogli sfinancirati, saj da se za
dobre projekte vselej najde denar. In medtem ko se
po eni strani vsi po spisku pritožujejo nad
predlogom programa, pa po drugi strani »ta-veliki«
priznavajo, da je bil pripravljen v sodelovanju
z njimi in da ima tako vendarle dobre temelje.
In ko se že zdi, da je v slovenski energetiki
vseskozi vsak proti vsakemu, se tako občasno izkaže,
da morda to ni tako. Temelji so torej skupni in
zatorej dobri, a še vedno ne vemo, kakšna bo naša
prihodnost. Menda da bo nizkoogljična in tako bolj
trajnostna, a s pomočjo katere tehnologije – jedrske,
premogovne (z višjimi izkoristki), plinske ali
dejansko tudi delno obnovljive – verjetno le malokdo
zagotovo ve. Pri tem pa velja spomniti na dejstvo,
da trenutne generacije uživamo udobje in dolžino
življenja na račun prihodnjih. Kako dolgo še?
Alenka Žumbar Klopčič
Energetika.NET



Električna energija

Večina prodajnih podjetij
elektrodistribucij naj bi formalno
zaživelo . decembra 20
Valerija Hozjan Kovač

Po Energetskem zakonu morajo
elektrodistribucije pravno ločiti omrežni
in tržni del dejavnosti. Do zdaj je v
dejansko popolno operativno delovanje
izčlenjeno hčerinsko družbo za nakup in
prodajo električne energije vključila le
Elektro Gorenjska. Iz ostalih
elektrodistribucij so nam sporočili, da
bodo izčlenjene družbe začele formalno
poslovati pred začetkom novega leta,
predvidoma . decembra 20.

vali. V celjski elektrodistribuciji še poudarjajo, da
si bosta tako matična kot hčerinska družba prizadevali slediti ciljem zanesljive, kakovostne, stroškovno učinkovite in okolju prijazne oskrbe odjemalcev z električno energijo ter izvajanje s tem
povezanih storitev, ki temelji na partnerskem odnosu in inovativnosti. Predviden poslovni dobiček
družbe v prvem letu delovanja se bo gibal okoli 1
odstotka prihodkov.

Elektro Maribor Energija Plus bo širila
ponudbo

V novi hčerinski družbi skupine Elektro Gorenjska

Tudi predstavniki kapitala Elektra Maribor so na

za prodajo in trženje električne energije, Elektro

avgustovski skupščini soglašali z izčlenitvijo na

Gorenjska Prodaja, je od 1. septembra 2011, ko je

podlagi pogodbe o delitvi in prevzemu med pre-

začela družba formalno poslovati, 23 zaposlenih.

nosno družbo Elektro Maribor in prevzemno druž-

Direktor izčlenjene družbe s sedežem na isto-

bo Elektro Maribor Energija Plus. Izčlenjena druž-

imenski lokaciji kot skupina Elektro Gorenjska,

ba s sedežem na Veselovi 6 v Mariboru, ki je v

Ulici Mirka Vadnova 3 v Kranju, je Iztok Sotošek.

stoodstotni lasti družbe Elektro Maribor, bo nadal-

Glavna skrb podjetja bo prodaja električne energije

jevala dejavnost nakupa in prodaje, ki že danes

končnim odjemalcem ter spodbujanje varčne in

poteka v okviru družbe Elektro Maribor. Vodil jo

učinkovite rabe električne energije. V gorenjski

bo Bojan Horvat. »Skrb za zadovoljstvo naših kup-

elektrodistribuciji so nam še povedali, da je prvi

cev in oblikovanje njim primerne ponudbe pro-

korak družbe seznanitev vseh odjemalcev o spre-

duktov električne energije bo tudi v prihodnje na

menjenem načinu poslovanja skupine, pri kate-

prvem mestu,« poudarjajo v mariborski elektro-

rem odjemalci ne bodo čutili posledic. Pri tem naj

distribuciji. »Poleg tega bomo nadaljevali s tradi-

bi Elektro Gorenjska Prodaja od približno 90 mil-

cijo širitve ponudbe naših storitev, kar konkretno

ijonov evrov letnih prilivov na nivoju skupine do-

pomeni svetovanje in implementacija sodobnih

segla dve tretjini od tega.

rešitev s področja obnovljivih virov energije (OVE)
in učinkovite rabe energije (URE).« Na naše vpra-

V Elektro Celje Energija direktorja še
niso imenovali

šanje, kakšen je predviden poslovni dobiček v prvem letu delovanja, so nam iz elektrodistribucije

V Elektru Celje bodo izčlenitev izvedli z usta-

sporočili, da so izrazito spremenljive razmere na

novitvijo družbe Elektro Celje Energija v skladu z

trgu tiste, ki v največji meri krojijo poslovni rezul-

izčlenitvenim načrtom družbe, ki je bil potrjen s

tat tovrstnih dejavnosti. Njihov cilj je, da bo dobi-

strani skupščine. Kot so nam povedali, bo nova

ček dolgoročno zadostoval za razvoj družbe na eni

družba začela formalno delovati predvidoma 1.

in izpolnjevanje pričakovanj družbenika na drugi

decembra 2011 in bo imela v začetku zaposlenih

strani.

46 oseb. Sedež ostane enak matični družbi, Vrunčeva 2 a, 3000 Celje, direktorja pa še niso imeno-
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Nakup in prodajo na Primorskem
prevzema E 3

»Zdrav razvoj konkurence in
korektna mera tekmovalnosti«

Znotraj Elektro Primorske se dejavnost nakupa in

V Elektro Gorenjska so nam na vprašanje, kakšen

prodaje električne energije s prenosne družbe pre-

razvoj pričakujejo, odgovorili, da je Elektro Goren-

nese na od leta 2004 obstoječo prevzemno družbo

jska Prodaja zagovornik zdravega konkurenčnega

E 3. Družba bo imela približno 40 zaposlenih in

okolja, ki bo prikazalo realno sliko in predstavilo

sedež na Erjavčevi ulici 24 v Novi Gorici. Direktor

podjetje kot resnega konkurenta, ki ponuja ino-

hčerinske družbe bo dr. Stanko Ciglarič. Kot so

vativne storitve za končne odjemalce. Poudarjajo,

nam povedali v primorski elektrodistribuciji, je nji-

da bodo odjemalce tako kot do sedaj obravnavali

hov cilj v prvem letu delovanja zdravo pozitivno

celostno in jim ponudili inovativne in prijazne

poslovanje z vlaganjem v razvoj in z utrditvijo

storitve. Za uporabnike prav tako pripravljajo no-

položaja. Prvi poslovni koraki nove družbe bodo

vosti, o katerih jih bodo sproti obveščali. Da kon-

poleg nakupa in prodaje elektrike usmerjeni v skrb

kurenca nikoli ne počiva, se zavedajo tudi v Elek-

za kupce in osvežitev odnosov z odjemalci. Tako

tro Celje. Predvidevajo, da bo konkurenca ostala

mariborska kot primorska izčlenjena družba naj

na najmanj takšnem nivoju, kot je sedaj. V Elektro

bi začeli formalno poslovati 1. decembra 2011.

Maribor pa v prihodnje pričakujejo, da se bo poleg

Ljubljanska Elektro Energija nekaj čez 60
zaposlenih

področju dodatnih storitev za končne kupce, ki bodo povezane z implementacijo rešitev na področju

Ljubljanska Elektro Energija, podjetje za prodajo

učinkovite rabe energije, nadzornih sistemov nad

elektrike in drugih energentov, svetovanje in

porabo energije v poslovni in domači sferi itd.

storitve, s sedežem na Slovenski cesti 58 v Ljublja-

Tudi v primorski elektrodistribuciji pričakujejo

cenovne konkurence pojavila tudi konkurenca na

ni, bo imela v začetku delovanja predvidoma nekaj

zdrav razvoj konkurence in korektno mero tek-

čez 60 zaposlenih. »Direktor prevzemne družbe

movalnosti. »To motivira in bogati nas, konkuren-

je mag. Gregor Božič, sedanji izvršni direktor OE

te, hkrati pa ima pozitivne posledice za odjemal-

Nakup in prodaja električne energije v prenosni

ce.« V Elektro Ljubljana so mnenja, da je konku-

družbi,« so nam pojasnili v ljubljanski elektrodis-

renca na trgu na drobno v Sloveniji že sedaj dobro

tribuciji. Poudarjajo, da trenutno potekajo vse po-

razvita. Obenem pričakujejo nadaljnji razvoj in pri-

trebne aktivnosti za formalni začetek poslovanja

hod novih dobaviteljev. »Postopoma bodo bolj vidne

prevzemne družbe, ki je predviden za 1. decembra

strategije posameznih dobaviteljev glede cenovne

2011. O poslovnih rezultatih nove družbe pa pra-

politike, kakovosti nudenja storitev ter njihovega

vijo, da bodo objavljeni po zaključku poslovnega

odnosa do tveganj.«

I

leta 2011. Za zdaj so povedali le, da poteka poslovanje dejavnosti nakupa in prodaje v prenosni

Foto: Roman Peklaj

družbi v skladu s poslovnim načrtom.
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Trgovanje na borzi BSP
SouthPool že preseglo  TWh
Gorazd Ažman in Matej Godec, BSP Southpool

V letošnjem letu se trgovanje na slovenski borzi
BSP SouthPool konstantno izboljšuje in razvija. V
primerjavi z lanskim decembrom se je trgovanje že
januarja podvojilo, v naslednjih mesecih pa se je še
povečalo. Tako bo že v sredini septembra volumen
trgovanja v tekočem letu presegel  TWh, kar je lep
uspeh, če vemo, da se posli sklepajo na ozkem
segmentu, s trgovanjem za dan vnaprej. Na rast
trgovanja v letu 20 najbolj vpliva začetek izvajanja
spajanja slovenskega in italijanskega trga.
Na dnevne volumne trgovanja so poleg števila udeležencev in
njihove ponudbe ter povpraševanja v največji meri vplivale
dnevne količine prostih ČPZ (čezmejnih prenosnih zmog-

Slika povzeta po mesečnih poročilih borze BSP SouthPool

ljivosti) na slovensko-italijanski meji, ki se preko mehanizma
spajanja trgov implicitno dodelijo. S tem je del nakupnih in pro-

mesec

dajnih ponudb s slovenskega trga viden tudi na italijanskem

cene v EUR/MWh
BSP

EXAA

EPEX DE GME Nord

HUPX

januar

51,23

50,34

50,13

63,65

50,03

GME Nord) v povprečju višja, ponudbe z italijanskega trga veči-

februar

47,00

45,96

45,94

59,17

46,21

noma predstavljajo dodatno povpraševanje na slovenskem trgu.

marec

55,50

55,06

54,40

68,33

53,88

Iz slikovne predstavitve lahko vidimo mesečni obseg trgovanja

april

50,02

50,83

49,92

60,53

50,34

v prvih osmih mesecih letošnjega leta ter obseg tržnega interesa

maj

58,83

57,92

56,83

67,24

56,39

tako na nakupni kot na prodajni strani. Spodbudno je dejstvo,

junij

51,87

51,44

50,61

62,92

51,06

trgu in obratno. Ker je cena na italijanski strani meje (območje

da se je na slovenskem trgu povečalo tudi povpraševanje.
V prvih dveh mesecih je obseg trgovanja dosegal približno 7 %

julij

52,54

45,04

46,40

65,82

54,15

avgust

52,92

48,62

48,57

72,42

54,91

porabe v Sloveniji, potem pa med 9 in 15 %. Prav povečan obseg
trgovanja, ki se je odrazil v večjih povprečnih urnih močeh, je

Povprečne cene na sosednjih borzah po mesecih (povzeto po spletnih
straneh BSP SouthPool, EXAA, EPEX, GME in HUPX)

privabil k aktivnemu trgovanju več trgovcev. Aktivno število
udeležencev se je tako od januarskih 16 avgusta povzpelo na 22,
pri čemer je več kot 60 % tujih. To je eden od pokazateljev, da

a kar za 11 EUR/MWh nižje kot na italijanski strani meje (ob-

sta likvidnost in cena na slovenski borzi vedno bolj zanesljivi in

močje GME Nord). Julija in avgusta se je porušila korelacija z

nudita dodatno možnost upravljanja svojih portfeljev trgovcem

nemško-avstrijskim trgom. Vzrok so predvsem nižje vrednosti

iz širše regije na eni ter optimizacijo proizvodnje in porabe do-

ČPZ v smeri iz Avstrije v Slovenijo in Madžarsko (vzrok so dela

mačih na drugi strani. Primerno je tudi povedati, da so deleži

na avstrijskem omrežju) ter slabša hidrologija v regiji JV Evrope.

udeležencev dokaj dobro razpršeni, saj delež trgovanja treh na-

Povprečna cena na slovenskem trgu je bila julija 52,54 EUR/MWh,

jvečjih udeležencev predstavlja v skupnem volumnu trgovanja

torej v povprečju 6 do 7 EUR/MWh nad ceno na nemško-avstri-

povprečno 20 %, delež največjih petih pa 30 %.

jskem trgu, a za 1,6 EUR/MWh nižje kot na madžarskem ter

Slovenske cene električne energije so bile v prvih šestih mesecih

za 13 EUR/MWh nižje kot na italijanskem trgu. Avgusta je bila

najnižje februarja, ko je bila povprečna cena nekaj manj kot 46

povprečna cena na slovenskem trgu 52,92 EUR/MWh in v

EUR/MWh, ter najvišje maja, 58,83 EUR/MWh. Cene so bile

povprečju 4,3 EUR/MWh višja kot na nemško-avstrijskem trgu,

bližje srednjeevropskim (EPEX, EXAA, HUPEX) kot italijan-

a vseeno za 2 EUR/MWh nižja kot na madžarskem ter za kar za

skim, v povprečju so bile od srednjeevropskih višje za 1 EUR/MWh,

19,5 EUR/MWh nižja kot na italijanskem trgu.
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Zemeljski plin

So nekonvencionalni viri
zemeljskega plina tudi
evropski adut?
Valerija Hozjan Kovač, FOTO: arhiv Energetike.NET

Proizvodnja zemeljskega plina se je od
sedemdesetih let prejšnjega stoletja do
danes povečala za trikrat, za skoraj
petkrat se je povečal tudi obseg
dokazanih (konvencionalnih) zalog
zemeljskega plina. Po besedah Andreja
Bučarja z Inštituta za raziskave v
energetiki, ekologiji in tehnologiji, IREET
lahko trdimo, da bodo svetovno
dokazane zaloge ob trenutni proizvodnji
zadostovale najmanj do leta 2072.
Življenjsko dobo temu energentu
podaljšujejo tudi nekonvencionalni viri,
na račun katerih doživljajo Združene
države Amerike drugo pomlad.

izkoristiti na konvencionalen način. Vsak od njih
zahteva svojo tehnologijo,« dodaja.
Združene države Amerike na račun nekonvencionalnih virov zemeljskega plina po sogovornikovih
navedbah doživljajo drugo pomlad – leta 2008 so
predstavljali kar 47 odstotkov proizvodnje. »Ker so
nekonvencionalni viri prevzeli vodilni delež v

Zaloge zemeljskega plina, ki ga pridobimo z obstoječo tehnologijo, so konec leta 2009 obsegale
dobrih 187.500 milijard kubičnih metrov. »To je
dovolj za 63 let,« pojasnjuje Andrej Bučar z Inštituta za raziskave v energetiki, ekologiji in tehnologiji, IREET. Po oceni končnega obsega razpoložljivih konvencionalnih virov je zemeljskega plina
dobrih 470.600 milijard kubičnih metrov, medtem ko znašajo preostale razpoložljive količine več
kot 404.400 milijard kubičnih metrov. Največ
zalog je v Evropi, Evraziji in Bližnjem zahodu, precej manj jih je v Severni Ameriki. Nov adut zemelj-

Alan Perc, direktor Energetike Maribor

skega plina predstavljajo nekonvencionalni viri. Po

Nekonvencionalnih virov zemeljskega plina, ki so hit

ocenah znašajo razpoložljive količine teh virov

v Združenih državah Amerike, se v Evropi lotevamo

okrog 922 tisoč milijard kubičnih metrov, na

z bistveno večjim zadržkom. Okoljska komponenta

Evropo odpade 35 tisoč milijard, na Severno Ame-

na področju energije je prioriteta in vprašanje je,

riko 233 tisoč milijard kubičnih metrov. Nekonven-

kam postaviti nekonvencionalni vir zemeljskega

cionalni viri zemeljskega plina, med katere prište-

plina. V vsakem primeru pa je vsakršen vir zemelj-

vamo pline iz tesnih peščenih slojev, premogovnih

skega plina v Evropi dobrodošel, da vsaj nekoliko

slojev, skrilavcev in plinske hidrate, po Bučarjevih

zmanjšamo svojo odvisnost od ruskih in alžirskih

besedah lepo podaljšujejo življenjsko dobo zemelj-

virov.

skega plina. »Vsem je skupno, da jih ne moremo
Energetika.NET



proizvodnji v ZDA, se je s tem ameriški trg postavil
na glavo,« nadaljuje sogovornik. »Ti premiki so
vplivali na globalne razmere z zmanjšanjem potreb po uvozu v ZDA.«

Prezgodaj za špekulacije glede obsega
proizvodnje

Po oceni Wood Mackenzie (2006−2009)
so zaloge nekonvencionalnih virov
zemeljskega plina v Sloveniji skoraj
nevredne omembe. Največ zalog je v
Ukrajini in na Poljskem.

Nekonvencionalni viri zemeljskega plina po Bučarjevih besedah v Evropi ne bodo veliko prispevali.
Poleg pomanjkanja informacij o geološki strukturi
in potencialnih nahajališčih, vlada v Evropi omejen
dostop do virov (pravice za izkoriščanje mineral-

Zadnje projekcije ameriške agencije kažejo, da
konvencionalni viri zemeljskega plina drastično
upadajo in naj bi do leta 2035 predstavljali le še 25
odstotkov proizvodnje v ZDA. Agencija še napoveduje,da bo uvoz neznaten. Velik potencial predstavljajo predvsem plini iz skrilavcev.

V Evropi je izkoriščanje v začetni fazi
Obseg nekonvencionalnih virov zemeljskega plina

temu je bila leta 2010 precejšnja gneča na poten-

Urban Odar, direktor Gospodarskega
interesnega združenja za distribucijo
zemeljskega plina (GIZ DZP)

cialnih nahajališčih nekonvencionalnih virov,«

Vse bolj se kaže, da bo izkoriščanje nekonvencional-

spominja Bučar. Raziskave je začelo izvajati prib-

nega ZP postala nuja in ne samo adut, če bo evrop-

ližno 50 podjetij, med njimi Exxon Mobil, Shell,

sko gospodarstvo želelo tekmovati s svetovnimi

v Evropi je v primerjavi s Severno Ameriko sedemkrat manjši, a še vedno vreden pozornosti. »Kljub

Total, Conoco, Philips, Chevron itd. Konec leta

ekonomijami. Nekonvencionalni viri med drugim

2010 so nekonvencionalni zemeljski plin pridobi-

namreč prinašajo nižje in bolj stabilne cene, nova

vali v Franciji, in sicer iz premogovnih slojev, v

delovna mesta in gospodarsko rast.

Nemčiji pa iz tesnih peščenih slojev, a kot pravi so-

V Evropi pa so na tem področju velike razlike. Eni

govornik, je izkoriščanje v Evropi v začetni fazi.

izmed najbolj naprednih držav sta Poljska in Nizo-

Ker se proizvodnja zemeljskega plina v Evropi

zemska. Poljska podjetja veliko sodelujejo z amer-

zmanjšuje, se bodo po projekcijah Eurogasa že leta

iškimi, ustrezno podporo pa imajo tudi od vlad na

2015 pojavljale potrebe po dodatnih količinah. Leta

obeh straneh. Vsi vpleteni se zavedajo okoljske

2020 bo Evropa potrebovala 42 milijard kubičnih

komponente in zaradi tega že sedaj razvijajo okolj-

metrov, zato se postavlja vprašanje, koliko lahko

sko odgovornost in zagovarjajo odprt dialog z lokal-

prispevajo nekonvencionalni viri. Ocene so raz-

no skupnostjo. Poljska tako želi postati regionalna,

lične. Po napovedih Cambridge Energy Research

če že ne evropska vodilna država na tem področju.

Associates (IHS CERA) bi lahko nekonvencionalni

Podobno je na Nizozemskem, kjer se tudi zaveda-

viri z letom 2020 prispevali od 10 do 15 milijard

jo, da obstaja tveganje, da potencial zaradi odpora

kubičnih metrov; Mednarodna agencija za en-

javnosti in okoljskih predpisov ne bi bil povsem iz-

ergijo (IEA) napoveduje proizvodnjo v višini 15

koriščen. Vendar pa tudi menijo, da je trenutna

milijard z letom 2030; The Oxford Institute for En-

okoljska zakonodaja v EU in na Nizozemskem po-

ergy Studies pa proizvodnjo v višini 28 milijard ku-

vsem primerna, da se z njo zagotovi proizvodnja

bičnih metrov z letom 2020. Po optimističnih

nekonvencionalnega plina brez škodljivih učinkov

napovedih znaša delež proizvodnje iz nekonven-

na okolje. V zvezi s tem se predlaga, da je potrebno

cionalnih virov z letom 2030 do 40 milijard kubič-

z javnostjo komunicirati in ji razložiti, da je zako-

nih metrov.

nodaja ustrezna.
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nih bogastev, podeljevanje licenc, visoka gostota
naseljenosti), nerazvit je tudi zakonodajni okvir,
primanjkuje opreme in usposobljene delovne sile,
tudi stroški raziskav in razvoja so v Evropi dva- do
trikrat višji kot v ZDA, vrtin pa celo do 4-krat. Bučar
še dodaja, da je smotrnost izkoriščanja odvisna od
lokacije in obsega virov.
Navsezadnje so tu še okoljski problemi (gostota
vrtin, poraba vode za drobljenje kamenine, uporaba kemikalij). Kritike na račun izkoriščanja zaradi ekoloških posledic je slišati tudi s strani Rusije.
Navkljub vsemu pa ima Evropa zajeten obseg raz-

Mag. Alojz Stana,
član uprave družbe Geoplin

nolikih nekonvencionalnih virov, a je po Bučarjevih besedah še prezgodaj za špekulacije glede ob-

Evropa na segmentu proizvodnje nekonven-

sega proizvodnje. Najhitrejši razvoj izkoriščanja

cionalnega plina za ZDA zaostaja od pet do

sicer obeta plin iz premogovih slojev. »Evropa os-

deset let. To je tudi razumljivo, saj, saj so zaloge

taja v večji meri vezana na uvoz,« zaključuje Bučar

nekonvencionalnega zemeljskega plina v Evropi

in poudarja, da nekonvencionalni viri zemeljskega

bistveno manjše. Večja nahajališča tega ener-

plina za Evropo niso tak adut kot za ZDA.

genta se nahajajo v Ukrajini, na Poljskem, na
Madžarskem in v Nemčiji. Tehnološki postopek

Ekologija je druga zgodba

pridobivanja je ekološko intenziven, vendar gre

»Okoljski problemi v ZDA so (bili) precejšnji,«

upravičeno pričakovati tudi nadaljnji tehnološki

poudarja dr. Mihael G. Tomšič, častni predsednik

razvoj in izpopolnjenost postopkov proizvodnje

slovenskega E-foruma. Zlasti je problematično

na nahajališčih nekonvencionalnega plina. Ven-

umeščanje vrtalnih ploščadi v bivalno naselje.

dar je proizvodnja v ZDA mnogo cenejša, kot bo

Hiter razvoj v ZDA na tem področju je po Tomši-

v Evropi, zaradi izjemne konkurence med

čevih besedah pospešil energetski zakon leta 2005,

ponudniki storitev proizvodnje nekonven-

s katerim je vrtanje za zemeljskim plinom oproš-

cionalnega plina, drugačne zakonodaje, velikih

čeno od določil zakona o vodah.

pretežno slabo naseljenih predelov in tudi

V Evropi proizvodnja nekonvencionalnega zemelj-

ohlapnejšega odnosa do okolja. Evropa je po

skega plina zaostaja za 10 let v primerjavi z ZDA.

drugi strani mnogo bolj naseljena, varovanje

Naravne danosti in gostejša naseljenost ne bodo

okolja je zelo pomembna politična usmeritev,

dovoljevali količinskega tekmovanja z Ameriko.

za izkoriščanje podzemnih bogastev se plaču-

»Evropa bo dohitela in prehitela Ameriko kveč-

jejo koncesije, konkurence med ponudniki

jemu po visokih okoljskih standardih tehnologije

storitev pa skoraj ni.

pridobivanja,« dodaja Tomšič.

Ob upoštevanju dejstva, da bo črpanje konven-

Ekonomska in ekološka smotrnost sta po njegovih

cionalnega plina v Evropi do leta 2035 manjše

besedah toliko povezani, da je pridobivanje dražje,

za 100 bSm3, je nekonvencionalni plin v Evropi

če želimo izničiti vplive na okolje. V ZDA za enkrat

vsekakor dobrodošel. V strokovni javnosti se že

ubirajo bližnjice in dosegajo zelo ugodne proizvod-

pojavljajo mnenja, da bo z nekonvencionalnim

ne stroške (do 5 $/GJ oz. 18 $/MWh). Tomšič pra-

plinom v Evropi v prihodnosti, to je po letu 2020

vi, da bo Evropa okoljske standarde postavila višje,

tekmovala tradicionalna proizvodnja verjetno iz

kar bo pridobivanje nekoliko podražilo. »Zelo ver-

področij, ki zaenkrat v Evropi niso zastopana.

jetno pa bo pridobivanje še vedno sprejemljivo
tako z gospodarskega kot okoljskega stališča,« skleI

ne sogovornik.
Energetika.NET

7

Alenka Žumbar

Naftna in plinska podjetja imajo za seboj
že več desetletne izkušnje na področju
shranjevanja plina globoko pod zemljo
in uporabe ogljikovega dioksida na
naftnih nahajališčih za potiskanje nafte
na površje. Prav na osnovi teh izkušenj
je industrija prepričana, da lahko v
zemeljske globine varno shrani tudi
odvečne količine ogljika. Uporaba CCS
tehnologij (CCS - Carbon Capture and
Storage – zajem in skladiščenje ogljika)
za zmanjšanje ogljika v ozračju zahteva
uporabo tehnologij, ki jih industrija že
pozna in so tudi že široko uporabljane,
je bil zaključek pozno pomladanske
konference o CCS tehnologijah v
Benetkah, nam je zaupala Marjeta Car z
Geoinženiringa. Kakšne so možnosti za
skladiščenje ogljika v Sloveniji oziroma
kaj se na tem mestu sploh dogaja, pa
smo preverili tudi pri najaktivnejšem na
danem področju – Holdingu Slovenske
elektrarne.
Da je priložnost za razvoj CCS tehnologij tudi v
Sloveniji, potrjuje dejstvo, da bo z novim termoenergetskim blokom v Šoštanju premog še
nekaj časa neizogiben energetski vir. Možnosti
uvedbe sistema zajema in skladiščenja ogljikovega
dioksida tako preučuje tudi Premogovnik Velenje.
V okviru projekta “Čiste premogovne tehnologije”
je premogovnik bolj dejaven od leta 2004, od
spomladi leta 2008 pa je vključen tudi v projektni
svet pri projektu ZETe-PO (Zmanjševanje emisij
toplogrednih plinov v slovenski energetiki v postkjotskem obdobju), ki ga koordinira Holding
Slovenske elektrarne (HSE). Poleg velenjskega premogovnika pri projektu ZETe-PO sodelujejo še
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana (TE-TOL),
Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) in Termoelektrarna
Trbovlje (TET) ter ministrstvi za okolje in gospodarstvo.
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Trajno shranjevanje ogljika

Nove tehnologije

Ob dveh že zaključenih projektnih nalogah −
“Razvoj tehnologij zajema CO2” ter “Implementacija ETS in CCS zakonodaje v slovenski
pravni red” – je v okviru projekta ZETe-PO v teku
še zadnja projektna naloga z naslovom “Možnosti
geološkega skladiščenja CO2 v Sloveniji in izven
Slovenije”. V njej sodelujejo HSE, TEŠ, TET in
Premogovnik Velenje, izvaja pa jo konzorcij s člani
z ljubljanske Naravoslovnotehniške fakultete, Geološkega zavoda Slovenije, podjetij Nafta-Geoterm,
Erico in HGEM. Kot je za Energetiko.NET povedal
Vane Gošnik, ki je v HSE zadolžen za okoljsko področje, je v sklopu omenjene naloge nastala prva
knjiga, ki so jo izdali v okviru konzorcija in ki že
nakazuje možnost skladiščenja ogljika v Sloveniji,
septembra letos pa izide tudi druga, ki pa bo podala nedvoumne odgovore na vprašanje, ali so v
Sloveniji potencialne lokacije za skladiščenje tega
toplogrednega plina in kje. Kot je sicer razvidno iz
objave rezultatov projekta EU GeoCapacity, v
okviru katerega so se ocenjevale skladiščne kapacitete za večino evropskih držav, ki so ga pripravili geologi iz Španije, Italije, Hrvaške in Slovenije
– slovenska avtorica je Marjeta Car iz Geoinženiringa -, so lokacije v Sloveniji, ki jih velja preučiti
za ta namen, v osrednjeslovenski in gorenjski regiji, na območju jugozahodne Slovenije ter v šaleško–savinjski regiji, Podravju in Pomurju.

Namesto prvotnih 2 le 6
demonstracijskih projektov
Četudi evropska podnebno-energetska zakonodaja
državam članicam nalaga, da preučijo možnosti
skladiščenja ogljika na svojih območjih, pa se tega
nekatere države še ne lotevajo prav navdušeno.
Tudi v Sloveniji preverjanje možnosti in potencialov poteka zgolj v gospodarski sferi, pod okriljem HSE, ki si kot največji energetski povzročitelj
emisij ogljikovega dioksida prizadeva za najdenje
odgovorov glede možnosti ukrepanja, sploh ker
bodo po letu 2013, ko bo nastopilo postkjotsko obdobje, vsi emisijski kuponi plačljivi.
Koliko sredstev so do sedaj za delo na tem področju namenili, nam ni uspelo izvedeti, smo pa
izvedeli, da si stroške povezane z nastankom pro-

večanja pritiska v rezervoarju pri vtis-

Leta 2004 so, pravi Mavec, izvedli poskus

Mag. Marko Mavec: S skladiščenjem
CO2 dolgoročno izoliramo iz
atmosfere s pomočjo fizikalnih,
kemijskih, bioloških in inženirskih
procesov ter postopkov. Geološko
skladiščenje CO2 poznamo tudi kot
naravni proces in je posledica
kemičnih reakcij ter bioloških in
magmatskih aktivnosti. V naravi
poteka v zgornjem delu zemeljske
skorje že milijone let.

kovnjaki sedaj iščejo nove rešitve: vrtanje

diščenja CO2, ki se sprošča pri proizvod-

novih vrtin ali ustvarjanje novih razpok v

nji električne energije v Termoelektrarni

formaciji, pojasnjuje Mavec.

Šoštanj. Poleg tega so ovrednotili mož-

jektnih nalog in študij delijo vse vpletene
organizacije. Denar je sicer šibka točka

jen način skladiščenja CO2, saj tako ob-

znotraj MOVECBM projekta, ki je potekal

CCS-a tudi na ravni EU, saj je le šest od

sežnih globokih slanih vodonosnikov

v šestem okvirnem programu. V okviru

dvanajst predvidenih demonstracijskih

oziroma polj z nahajališči ogljikovodikov

tega projekta je bil leta 2008 v Premo-

projektov prejelo nepovratna sredstva za

izven kopnega nimamo na razpolago. Pri

govniku Velenje izveden poskus vtiskanja

kanju CO2, kar kaže, da ima morda rezer-

vtiskanja ogljikovega dioksida v dve vrtini,

voar manjšo kapaciteto za skladiščenje

ki so jih v Premogovniku Velenje izdelani

CO2 od ocenjene, obstaja pa tudi mož-

iz odvozne proge v sloj premoga. Cilj teh

nost, da je rezervoar je nehomogen. Stro-

raziskav je bila ocena možnosti za skla-

nost izkoriščanja CH4, ki se pri tem

Slani vodonosniki, opuščene
vrtine ali premogovniške plasti

možnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz-

Kot nam je nadalje povedal direktor

vedli poskus vtiskanja CO2 v kvartarne

ERICa, v Sloveniji ni možnosti za omen-

vodonosnike. Te raziskave so nadaljevali

sprošča. V letu 2005 so na področju

raziskave in razvoj. Kot je znano, Slove-

nas so razpoložljiva opcija peščeni slani

CO2 v neporušen sloj premoga. Namen

nije ni med njimi, čeprav se je svoj čas

vodonosniki in predvsem izčrpana naha-

poskusa je bil pridobiti podatke o pre-

prav tako potegovala za ta sredstva z ener-

jališča nafte v severovzhodni Sloveniji, po-

pustnosti premogovniškega sloja za CO2.

getsko lokacijo v Zasavju. So pa, kot po-

jasnjuje Mavec in dodaja, da je njegov

Ta poskus je predstavljal vezni člen med

jasnjuje mag. Marko Mavec, direktor ve-

ERICo izvajal tudi nekatere raziskave na

laboratorijskimi preskušanji propustnosti

lenjskega podjetja ERICo, za skladiščenje

področju zmanjševanju toplogrednih pli-

premoga za CO2 ter testnimi poskusi

zajetega CO2 najprimernejše globoke ge-

nov, s poudarkom na zajemanju CO2 in

skladiščenja CO2 in povečanim pridobi-

ološke formacije. Globalno največji po-

skladiščenju le-tega v geoloških formaci-

vanjem metana iz sloja premoga, ki so jih

tencial za skladiščenje CO2 predstavljajo

jah v Šaleški dolini ter v povezavi s tem

v okviru MOVECBM projekta izvajali v iz

slani vodonosniki, ki se nahajajo na kop-

možnosti za izkoriščanje metana, ki se

površine sloj premoga na preskusni ploš-

nem, ter izven kopnih kontinentov. Po

sprošča iz premogovniškega sloja. »Pre-

čadi v Kaniowu, ki se nahaja v šlezijskem

slednjem načinu poteka tudi prvi komer-

iskave zajemanja CO2 smo izvajali pred-

premogovnem bazenu na Poljskem. Cilj

cialni projekt skladiščenja CO2, ki ga iz-

vsem na teoretičnih osnovah, medtem ko

projekta MOVECBM je bil na osnovi teo-

vaja družba Statoil od letu 1996 na plin-

smo na področju vtiskanja CO2 izvedli tri

retičnega modela izpeljati poskus vtis-

skem polju Sleipner v Severnem morju

eksperimente.« Raziskave sta financirala

kanja v sloj premoga, ter na koncu s pri-

na Norveškem. Ogljikov dioksid vtiskajo

TEŠ in Premogovnik Velenje.

dobljenimi realnimi informacijami izbolj-

Vane Gošnik: Poznamo tri možnosti za

modela. Rezultati raziskav, opravljenih na

šati in potrditi pravilnost simulacijskega

v slane vodonosnike, ki se prisotni v
geološki plasti peščenjakov v formaciji
Utsira. Po ocenah ima ta formacija za-

skladiščenje ogljika, in sicer v slanih

terenu služijo kot uporabni podatki za

dostne kapacitete za večino CO2 (od 20

vodonosnikih, v nekdanjih nahajališčih

nadaljevanje raziskav vtiskanja CO2 tako

Gt do 60 Gt), ki bi ga v Evropi zajeli na

nafte in plina ali pa v premogovniških

na območju Premogovnika Velenje, kot

različnih točkovnih izpustih v industriji

plasteh, kar pa je za Slovenijo manj ver-

drugod po svetu.

in energetiki. Na podoben način skladišči

jetna možnost. Možnost za Evropo je tudi

Slovenski raziskovalci sedaj na domačih

družba Statoil leta od 2008 dalje tudi

izgradnja ogljikovoda, ki bo vodil od juga

tleh preiskujejo možnosti in raziskujejo

CO2, ki ga izločajo pri utekočinjanju

proti severu, tam pa bi se ogljik vtiskal v

tektonske in druge razmere predvsem v

zemeljskega plina na plinskem polju

slane vodonosnike pod morsko dno. Ideja

slanih vodonosnikih. Možnosti za »slo-

Snøhvit v Barentsovem morju. Vendar so

o evropskem ogljikovodu je bila sicer bolj

venski ogljik« pa iščejo tudi izven meja,

se v lanskem pojavile težave, zaradi po-

živa pred krizo.

in sicer na Češkem, v Bosni in HercegoEnergetika.NET

9

vini in celo na območju pariškega bazena,
kar zajema ogromno območje, v katerem
leži tudi francoska prestolnica. Te možnosti iščejo za primer, da se izkaže, da
FOTO: Vane Gošnik

Slovenija sama nima primernih lokacij za
skladiščenje tega plina.

CCS predpisuje evropska
zakonodaja
Da CCS tehnologije vse bolj postajajo realnost, je možno sklepati tudi po dopolnjevanju in spreminjanju zakonodaje na

CCS tehnologijo je predlani slovesno zagnal tedanji evropski komisar za energijo Andris
Piebalgs. Piebalgs je sicer sredi leta 2007 naslovil pismo tudi na takratnega slovenskega gospodarskega ministra Andreja Vizjaka in ga pozval k odgovoru na vprašanje, ali ima slovenska vlada
namen kakorkoli spodbuditi investicije v CCS tehnologije. Vizjak je v svojem odgovoru navedel,
da bi CCS lahko našel mesto na lokaciji šoštanjske ali trboveljske termoelektrarne.

tem področju, pravi Marko Mavec. »Leta
2009 je bila sprejeta Direktiva 2009/31/

rektivo 2009/31/ES«. To pomeni, da mo-

državam torej nalaga, da preverijo možno-

ES, ki ureja geološko shranjevanje CO2.

rajo obrati, ki emitirajo veliko količine

sti skladiščenja ogljika in če teh ni, to tudi

V začetku letošnjega je začela veljati Di-

CO2 (predvsem velike kurilne naprave

znanstveno utemeljijo. In kot pri tem do-

rektiva 2010/75/ES o industrijskih emisi-

nad 300 MW) in bodo imeli inštalirane

daja Gošnik, bo Slovenija zagotovo imela

jah (IED), ki predstavlja prenovitev dose-

naprave za zajem CO2, biti po 6. juliju

potrebne odgovore, saj bo potencialne lo-

danjega svežnja zakonodaje iz področja

2015 skladni z Direktivo 2010/75/ES. Za

kacije razkrila že druga knjiga, ki jo pri-

celovitega preprečevanja in nadzorovanja

to bodo torej za obratovanje od nave-

pravljajo in izide jeseni. Je pa, tako Goš-

onesnaževanja (IPPC). Med pomembn-

denega datuma dalje potrebovali okolje-

nik, celotno ogljično zgodbo pogledati s

imi novosti je tudi sprememba IPPC liste

varstveno dovoljenje,« še dodaja Mavec.

širšega zornega kota, »saj postkjotskega

v prilogi te direktive. Na njej so navedene

Kot opozarjata Marjeta Car z Geoinže-

številne nove dejavnosti, ki za obratovanje

niringa in Vane Gošnik s HSE, pa se mo-

ne bi bil ratificiran pred letom 2020«.

sporazuma ne bo in tudi če bi ga sprejeli,

potrebujejo IPPC okoljevarstveno dovol-

ramo tudi v Sloveniji zavedati, da je im-

To pomeni, da je neizogibno plačevanje

jenje. Med njimi je pod točko 6.9. nave-

plementacija evropske direktive o geološ-

za emitiranje ogljika, po drugi strani pa

deno tudi »Zajemanje tokov CO2 iz na-

kem shranjevanju ogljikovega dioksida

bo prav ta ukrep verjetno pripeljal do

prav, navedenih v tej direktivi, za namene

nujnost, ki bi jo morale države članice

deindustrializacije Evrope, opozarja Goš-

geološkega shranjevanja v skladu z Di-

opraviti do 25. junija letos. Ta direktiva

nik, saj bodo proizvajalci svojo proizvodnjo raje preselili v države, kjer cene električne energije ne bodo obremenjene s
CO2 bremeni.

Trajno shranjevanje ogljika –
realnost ali iluzija?
Z vprašanjem, ali je trajno shranjevanje
ogljika v Sloveniji realnost ali iluzija, smo
se obrnili tudi na ministrstvo za gospodarstvo, predstavnika Greenpeacea ter
FOTO: Vane Gošnik

raziskovalko na Elektroinštitutu Milan
Vidmar.
Ministrstvo za gospodarstvo: V svetu obstajajo teoretične možnosti shranjevanja
CO2 v sedimentnih plasteh v slanici na
Prvi demonstracijski projekt v nemškem Ketzinu, ki ga že od leta 2004 izvaja 18 industrijskih
partnerjev, vodi pa ga družba Vattenfall, uspešno deluje in gosti številne obiske raziskovalcev iz
cele Evrope.
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globini nad 900 metrov pod zemljo, v kateri so hranilniki plina, vbrizgavanje v

usedline v dno oceanov, vezava plina na
tridimenzionalne sintetične kristale in
drugo. Pri vseh tehnologijah se pojavlja
vprašanje, kako ohraniti vbrizgani plin
brez izgub v geoloških formacijah in kako
razviti stroškovno učinkovito tehnologijo.
Tudi v Sloveniji obstaja interes za shranjevanje CO2. Potencialna skladišča so na
območju severovzhodne Slovenije v opuščenih naftno-plinskih vrtinah. Do sedaj
niso bili izvedeni raziskovalni projekti, ki
bi potrdili zadostno zmogljivost za skladiščenje. Na ekonomsko upravičenost
projekta pa bi vplivale tudi tehnične rešitve transporta od mesta odvzema do
FOTO: Vane Gošnik

mesta vbrizgavanja.
Dejan Savić, Greenpeace: Trajno shranjevanje ogljika je iluzija s katero hočejo investitorji v nove premogovne elektrarne
legitimirati svoje investicije in se tako

Na zadnji CCS konferenci v Berlinu se je zbralo tudi nekaj protestnikov, ki so javno izkazali nezaupanje v novo tehnologijo.

obraniti pred očitki o negativnem vplivu
termoelektrarn na podnebne spremem-

puste iz energetike moramo zmanjšati

vodilno silo na področju tehnologij za-

be. V optimizmu, da bo nekoč v prihod-

danes, zato nam drage in hipotetične re-

jema in shranjevanja ogljika. Navkljub že

nosti obstajala rešitev za izpuste toplo-

šitve prihodnosti ta trenutek ne koristijo.

doseženi dokaj visoki stopnji razvitosti

grednih plinov s pomočjo tehnologije

Če želijo zasebna podjetja razvijati CCS,

CCS postopkov pa ostajata, kot pri večini

CCS, skušajo prepričati politiko in jav-

naj to storijo s svojimi sredstvi. Javni

drugih projektov, pereča problema gospo-

nost, da je lahko premogovna energetika

denar pa raje usmerimo v čiste in dokaza-

darnost in javna sprejemljivost. Predvsem

del nizkoogljične prihodnosti. Žal v ener-

ne energetske rešitve.

javna sprejemljivost transportnih poti,

getiki ni dovolj denarja za vse projekte,
zato bi morali investirati v tehnologije, ki

vtiskovanja in lokacij trajnega skladiščeAnuška Bole, Elektroinštitut Milan Vid-

nja ogljikovega dioksida v različne ge-

so danes že uveljavljene, dokazano prina-

mar: Zagovorniki pojava podnebnih spre-

ološke strukture ostaja ena od večjih ovir

šajo želene učinke in ne povzročajo okolj-

memb kot posledice antropogenih emisij

v procesu vpeljevanja CCS v širšo upo-

ske škode, oziroma tveganja za podnebno

toplogrednih plinov prepoznavajo tehno-

rabo. Gre za področje, ki ga bo v prihod-

varnost. CCS pomeni nevarno odvračanje

logijo zajema in shranjevanja ogljika kot

nosti potrebno tudi pravno urediti. V

pozornosti od boja proti podnebnim spre-

tehnologijo bližnje prihodnosti. Ocenjuje

Sloveniji dobršen del oskrbe z električno

membam. Po pregledu recenzirane znan-

se, da ponuja realno možnost okoljsko

energijo in toploto temelji na rabi fosil-

stvene literature, ki proučuje CCS tehno-

sprejemljivega prehoda iz obdobja inten-

nih goriv. Ravno tako je del industrije

logije smo ugotovili, da je tehnologija

zivne rabe fosilnih goriv v obdobje, ko bo

CO2 intenziven. Vse to zahteva sledenje

nedokazana, tvegana, draga in jo bo treba

ekološko, tehnično in ekonomsko upra-

razvoju CCS tehnologije in zakonoda-

razvijati v škodo trajnostnih rešitev, ki že

vičena široka raba obnovljivih in alterna-

jnemu okviru obvladovanja emisij toplo-

obstajajo. Za razliko od CCS že danes ob-

tivnih virov energije, vodikove tehnolo-

grednih plinov. Prisotnost CCS tehnolo-

stajajo rešitve za podnebne spremembe

gije, jedrske fuzije in drugih okolju bolj pri-

gije v Sloveniji bo narekovalo več dejav-

to je kombinacija obnovljivi virov in učin-

jaznih načinov pridobivanja in pretvorbe

nikov, kot denimo razvoj zakonodaje,

kovite rabe. Medtem, ko v Sloveniji še niti

energije. Izrabo CCS preko zakonodaje in

know how-a, razpoložljivost drugih pro-

nismo zares začeli izkoriščati prednosti

postavljenih strateških ciljev podpira tudi

izvodnih virov oziroma samozadostnost

novih obnovljivih virov energije in učin-

okoljska politika EU. Z njo poskuša pri-

oskrbe ter seveda ekonomska sprejemlji-

kovite rabe, se pojavljajo ideje o projektih

spevati k drastičnemu znižanju emisij

vost tehnologije in nenazadnje sprejem-

CCS v katere sploh nihče ne verjame. Iz-

toplogrednih plinov in iz Evrope narediti

ljivost javnosti.
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Obnovljivi viri energije

V osrčju
Dolenjske s
predelavo lesne
biomase krepijo
ekološki vidik
energije

1

2

Besedilo in FOTO: Martin Kerin

Družba za ekološke projekte
Ekosistemi s sedežem v Celju
ima svoj industrijski obrat oz.
logistični center za lesno
biomaso v Zalogu, ki spada pod
občino Straža v osrčju Dolenjske.
Ekosistemi z obratom na
območju bivše opekarne, ki je
oddaljen le nekaj kilometrov od
Novega mesta, želijo postati
tržno še bolj razpoznavna družba
za ekološke projekte pri zbiranju
lesne biomase in proizvodnji
lesnih goriv.

3
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končni fazi proizvod, ki služi kot ekološki
energent.
»Naš lesni sekanec, pripravljen v letošnjem poletju, je zaradi ugodnega vremena zelo kvaliteten, medtem ko so bile
lani razmere dosti slabše. Že ob koncu
poletja smo imeli zelo mokre sekance, in
sicer z več kot 40 odstotno vsebnostjo vlage,« je pojasnil Pakiž. Za uporabo v manjših kotlih pa vlažnost ne sme presegati 30
odstotkov.

Interes za porabo lesnih
sekancev vse večji
Logistični center za lesno biomaso je, kot

5
Slika 1: Letošnji proizvod je zaradi ugodnih
vremenskih razmer zelo kvaliteten
Slika 2: Na petih hektarjih hranijo velike
količine lesne biomase v različnih oblikah
Slika 3: Odpadni les za proizvodnjo sekancev
Slika 4: Proizvodnjo in kvaliteto prilagajajo zahtevam kupcev
Slika 5: Poleg smreke in jelke predelujejo tudi
les hrasta in bukve
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Logistični center za lesno biomaso na pe-

meni Pakiž, osnova za razvoj porabe oz.

tih hektarjih površine je poln lesa v raz-

energetske izrabe tega energenta. »Če

ličnih oblikah, ki še čaka na predelavo ali

smo mi tu, lahko porabnike oskrbujemo

pa že na potencialnega kupca. Letošnje

z lesno biomaso kot pogodbeni partner,«

poletje je bilo zaradi ugodnih vremenskih

je navedel sogovornik. Med njihove večje

razmer za proizvodnjo lesnih sekancev

partnerje oz. kupce sodita tudi Petrol in

odlično, poudarja Bojan Pakiž, vodja od-

Istrabenz. Tudi pri majhnih porabnikih

delka za goriva.

pa se, kot meni sogovornik, povečuje in-

Iz predelanega lesa oz. kupov lesnih se-

teres za izkoriščanje lesne biomase za

kancev se zaradi sončne toplote vije meg-

ogrevanje, predvsem zaradi različnih pod-

lica, ki oddaja predvsem prevladujoč vonj

por oz. nepovratnih sredstev za ekološko

po smreki in jelki. Od trdega lesa pa skozi

posodobljene kotlovnice. »Vse več poten-

predelovalne stroje spuščajo v glavnem

cialnih porabnikov zato razmišlja o teh

les hrasta in bukve, vse skupaj pa je v

rešitvah,« poudarja Pakiž in dodaja, da se
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trudijo porabnikom zagotoviti kvalitetne

šem primeru 40 odstotkov, v najboljšem

lesne sekance.

pa 50 odstotkov,« poudarja Pakiž in doda-

V obratu v Zalogu zato vse bolj razmiš-

ja, da se ta rešitev še posebej izplača več-

ljajo o razvoju energetike in umetnem

jim porabnikom. Zato ga čudi, da se porab-

sušenju lesa. Nagibajo se k lastni sušil-

niki energentov v večji meri ne odločajo

nici, v kateri bi lahko kontrolirali kvaliteto

za izkoriščanje biomase.

lesnih sekancev. »Le tako bi lahko zago-

V zvezi z novimi projekti in investicijami

tavljali kvaliteto, ki jo zahteva kupec,« še

na področju lesne biomase kot energenta

poudarja sogovornik. Kot mimogrede

so se v podjetju Ekosistemi prijavili na

doda, se v Sloveniji proizvodnja peletov v

zdaj odprti javni razpis, ki omogoča nepo-

preteklosti ni mogla razviti, ker so jih

vratna sredstva; prijavili so nov razvojni

porabniki raje uvažali iz Avstrije. Kupec

projekt. Kot poudarja Pakiž, tokrat prvič

pa seveda gleda poleg kakovosti tudi na

v njihovem podjetju kandidirajo za nepo-

cene.

vratna sredstva. »Dosedanji razpisi so vse-

Večina lesne biomase iz uvoza

mogli kandidirati,« je pojasnil sogovor-

V omenjenem obratu letno proizvedejo

nik. Večina subvencij se sicer namenja za

približno 45.000 kubičnih metrov lesnih

obnovo kotlovnic za uporabo biomase, za

sekancev. Lesno biomaso želijo kupovati

proizvodnjo tega energenta pa jih ni.

bovali take pogoje, da kot podjetje nismo

tudi v lokalnem okolju, vendar še vedno
9
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Slika 6: V centru za lesno biomaso hranijo les
v različnih oblikah
Slika 7: Kvalitetno lesno biomaso shranjujejo
posebej
Slika 8: Ogromnim in glasnim strojem za predelavo se ne more upreti noben kos lesa
Slika 9: Letošnje razmere za proizvodnjo so
odlične, pravi Bojan Pakiž
Slika 10: Ob ogromnih kupih tudi stroji lahko
izgledajo kot igračke

večino lesa za predelavo uvozijo iz tujine,

Vse več velikih porabnikov doma

predvsem iz sosednje Hrvaške. »Na Hrvaš-

Za podjetje Ekosistemi je zelo pomem-

kem se je v zadnjih letih trg z lesno bio-

ben tudi trend izvoza. Ob začetku pro-

maso zelo razvil,« navaja sogovornik in

izvodnje pred petimi leti so 90 odstotkov

dodaja, se razmere glede izvoza in uvoza

predelanega lesa izvozili v Italijo za iz-

spreminjajo. Ob tem, ko se uvoz iz Hrvaš-

delavo ivernih plošč. Zdaj pa približno 40

ke povečuje, potuje kar precej lesne bio-

odstotkov proizvodov izvažajo v Avstrijo,

mase iz Slovenije v Italijo in Avstrijo.

večino jih torej prodajo v Sloveniji, kar

Lokacija v Zalogu, pravi Pakiž, ima pred-

Pakiž ocenjuje kot pozitiven premik. Ve-

nost glede dobave lesne biomase in je sla-

lik premik je bil dosežen z uporabo lesne

ba za prodajo. O nakupu odpadne lesne

biomase v ljubljanski družbi TE-TOL

biomase so se že pogovarjali z lokalnimi

pred tremi leti, večje porabnike pa imajo

gozdarji, a se jim ta posel zaradi razmero-

tudi v Šoštanju in Trbovljah.

ma hribovitega terena finančno ne iz-

»Pri promociji lesne biomase je bil dose-

plača. »Hrvati pa so to področje zelo dob-

žen izredno pozitiven premik,« je še pr-

ro razvili,« je izpostavil Pakiž.

pričan Pakiž. Kot pravi, je k večji uporabi

Cena prilagojena vsakemu kupcu posebej

biomase kot energenta pripomogla tudi

Ceno lesnih sekancev, ki jih proizvedejo

država s svojo energetsko politiko večje

v Zalogu, prilagajajo vsakemu naročniku

izrabe obnovljivih virov energije. »Ta

posebej, saj ima, kot pravi sogovornik,

trend so ubrale tudi občine, ki dajejo vse

vsak kupec svoje posebne zahteve glede

večji pomen energetski politiki in med

kvalitete in vrste lesa. »Ko me ljudje vpra-

drugim postavljajo okolju prijaznejše kot-

šajo, koliko so sekanci cenejši od kuril-

lovnice,« je trenutne razmere na področju

nega olja, jim odgovorim, da v najslab-

izrabe biomase še ocenil Bojan Pakiž. I
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Nove tehnologije

Na čem bo temeljila
energetska prihodnost?
Alenka Žumbar

Artur Ambroziewicz, ki je v Siemensu –
družbi, ki je samo lani ustvarila 2.00
novih "zelenih" delovnih mest –
zadolžen za posle v regiji centralno
vzhodne Evrope, na vprašanje v naslovu
odgovarja z dejstvom, da se podnebje
spreminja in »če želimo zmanjšati
emisije ogljikovega dioksida,
potrebujemo več "zelene" energije, ne
glede na to, iz katerega vira jo
proizvedemo«.

»Konsenz znanosti je jasen: naše podnebje se
spreminja. Med letom 1850 in začetkom 21. stoletja se je povprečna temperatura Zemljinega
površja povečala za 0,76 °C. Obdobje med letoma
1994 in 2005 vključuje 11 od 12 najtoplejših let od
začetka merjenja. Od začetka industrializacije
segrevanje Zemljinega površja spremlja neznansko povečevanje izpustov toplogrednih plinov.
Koncentracija ogljikovega dioksida v ozračju je na
najvišji ravni v 800.000 letih. Vse to ter kombinacija rasti svetovnega prebivalstva in napredujoče
globalizacije bo povzročilo, da se bo do leta 2030
količina proizvedene električne energije v svetovnem merilu povečala za več kot 60 odstotkov,
pri čemer bodo države v vzponu in države v razvoju zaslužne za dve tretjini tega povečanja. Odločitev, kako bomo zadostili temu povečanemu
povpraševanju po energiji, je večinoma v rokah
politike. Nekaj pa je jasno: če želimo zmanjšati
emisije ogljikovega dioksida, potrebujemo več "zelene" energije, ne glede na to, iz katerega vira jo
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Med letoma 2025 in 2030
se bo delež obnovljivih
virov v svetovni proizvodnji energije povečal z 19
na 32 odstotkov.

proizvedemo.« Tako na vprašanje, kakšna bo ener-

energije v prihodnosti, pa ni edino področje ras-

getska prihodnost, odgovarja Artur Ambroziewicz

točih trgov, ki temeljijo na inovacijah. Siemens, ki

iz avstrijskega Siemensa, ki je bil tudi osrednji

prisega na strategijo odprte inovativnosti, s po-

govorec na marčevski strateški konferenci Ener-

močjo katere lahko koristijo globalno sinergijo in

getike.NET.

tako znižujejo stroške, zajemajo inovacijski potencial in povečujejo konkurenčnost. Tako v sode-

Sončna energija in ločevanje ogljika

lovanju s ponudniki energije v Nemčiji in na

Dober primer tega, kaj lahko storimo za čistejšo

Finskem ter s priznanimi raziskovalnimi inštituti

energetsko prihodnost, pravi Ambroziewicz, je

na Nizozemskem razvija tudi tehnologije loče-

projekt "Desertec", ki predvideva celotno omrežje

vanja ogljikovega dioksida v elektrarnah. Družba,

elektrarn po severni Afriki in Bližnjem vzhodu, ki

ki na tak način sodeluje v več tisoč partnerstvih z

bi električno energijo proizvajale iz obnovljivih

univerzami, raziskovalnimi ustanovami in gospo-

virov, konkretno iz vetrne in sončne energije. Član

darskimi družbami, se trudi vsa ta sodelovanja

gospodarskega konzorcija, ki je dal pobudo za ta

narediti tržna.

projekt, je tudi Siemens. Kot dodaja sogovornik,
bi do leta 2050 s pomočjo energije sonca in vetra

Odgovornost, odličnost in inovacije

lahko proizvedli več kot 15 odstotkov vse električne

»Odgovornost, odličnost in inovacije – to so vred-

energije, ki jo potrebuje Evropa. Tako si Siemens,

note, ki določajo, kdo smo in kaj počnemo,«

kjer trenutno večino družbinega skupnega letnega

poudarja Artur Ambroziewicz. »Vodilo vseh naših

prihodka v sektorju obnovljive energije ustvarja

dejanj je trajnost v širšem pomenu besede – pod-

vetrna energija, obeta tudi povečanje dejavnosti na

pora dolgoročnemu okoljskemu, gospodarskemu

področju sončne energije, konkretno na področju

in družbenemu napredku,« razgrinja filozofijo

velikih fotovoltaičnih elektrarn. Njihova prva

nemškega industrijskega giganta, ki usmerja pozornost v rastoče trge, ki temeljijo na inovacijah in

elektroenergetsko omrežje.
Sončna energija, ki ima po sogovornikovih besedah izjemen potencial za zagotavljanje čiste

Nemški industrijski gigant stavi na rastoče trge,
ki temeljijo na inovacijah.

tehnologiji. Svojo globalno prisotnost krepi tudi
tako, da njegove podružnice postajajo močni lokalni partnerji.

Foto: arhiv Siemens

sončna elektrarna bo letos priključena v špansko

Energetika.NET
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Da je zadosten obseg naložb v raziskave in razvoj

»Zadosten
obseg naložb
v raziskave in
razvoj je
bistven za
trajno
gospodarsko
rast.«
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bistven za trajno gospodarsko rast, sogovornik

V manj kot šestih urah sonce v puščavah na Zemlji
proizvede toliko energije, da bi z njo vse leto z električno
energijo lahko oskrbovali vse ljudi na svetu.

utemeljuje s tem, da je Siemens v preteklem letu
3,846 milijarde evrov oz. 5,1 odstotek vseh prihod-

Z inovacijami proti podnebnim
spremembam

kov. V raziskave in razvoj je trenutno vključenih

»Obnovljiva energija je v vzponu. Glede na

v dejavnosti na področju raziskav in razvoja vložil

okoli 30.100 Siemensovih zaposlenih v 178 pred-

napovedi vodilnih svetovnih strokovnjakov se bo

stavništvih podjetja v približno 30 državah. Vsak

med letoma 2025 in 2030 delež obnovljivih virov

delovni dan v povprečju oddajo 40 poročil o izna-

v svetovni proizvodnji energije z 19 odstotkov

jdbah in okoli 20 patentnih vlog. Artur Ambrozie-

povečal na 32 odstotkov,« navrže sogovornik na

wicz ponosno pove, da po številu slednjih za-

opazko, da se zdi, da bodo fosilna goriva še nekaj

sedajo 3. mesto v Nemčiji, 2. mesto v Evropi in 13.

časa stalnica. Slednjega se sicer zavedajo tudi v

mesto v ZDA, ta položaj pa nameravajo še izbolj-

družbi, kjer ne razvijajo le vetrne in sončne

šati.

tehnologije ter pametna omrežja, povečujejo en-

»Naložbe v energetskem sektorju so znašale 464

ergetsko učinkovitost proizvodnih zmogljivosti in

milijonov evrov, pri čemer je bil delež za raziskave

proizvajajo varčne sisteme razsvetljave, temveč

in razvoj 5-odstoten, v letu poprej pa je skupna

tudi dvigujejo učinkovitost elektrarn na fosilna

številka ob istem deležu znašala 484 milijonov

goriva. Kot pri tem še dodaja sogovornik, so naj-

evrov,« pravi in hitro prida, da so del Siemenso-

učinkovitejše sredstvo za spopadanje z negativ-

vega okoljskega portfelja tudi obnovljive tehnolo-

nimi posledicami podnebnih sprememb inovacije

gije, kjer je družba samo leta 2010 po vsem svetu

– takšne, povezane s proizvodnjo, distribucijo in

ustvarila več kot 2.500 novih delovnih mest.

rabo energije.

I

Greenpeace & Focus društvo za sonaraven razvoj

Trajnostna prihodnost
Marjeta Benčina, vodja programa Mobilnost v Focusu, društvu za sonaraven razvoj

Trajnostne alternative v prometu
Promet, najhitreje rastoči sektor na področju
emisij toplogrednih plinov (28 %), kliče po korenitih spremembah. Le z večjimi preobrati v prometni politiki in njenem izvajanju bomo sledili
evropskim smernicam zmanjševanja emisij, negativnih vplivov na zdravje in kakovosti življenja.
Alternativnih rešitev je ogromno. Vprašanje pa je,
če so res trajnostne in bodo pripomogle k izboljšanju stanja.
Vlada je s subvencijami za nakup električnih vozil
jasno pokazala, kaj so njene prioritete. Ta vozila
lahko izboljšajo kakovost zraka v mestih, a zastoji
bodo ob istem številu vozil ostali, vprašljiv pa je
tudi vir elektrike. Čeprav so vozila učinkovitejša,
ne želimo novih termoelektrarn na fosilna goriva,
da bi zadostili njihovim potrebam.

Biogoriva so zgodba zase. EU se je šele zdaj začela
spraševati o njihovi trajnostnosti. Če bi hoteli slediti zastavljenim ciljem glede biogoriv, bo za gojenje rastlin zanje potrebnih veliko kakovostnih
kmetijskih zemljišč, odvisni pa bomo tudi od uvoza.
Obstajajo še druge, morda okolju celo prijaznejše
alternative, ki pa niso deležne toliko pozornosti.
Najbolj trajnostna rešitev, ki se ponuja, pa je seveda
večja uporaba javnega prometa in koles ter hoja za
kratke razdalje. S spremembo navad ljudi bi namreč dosegli največ. Te spremembe vključujejo tudi
vidik potrošnje, saj globalna trgovina povzroča
ogromne prometne tokove, ki bi jih z lokalno potrošnjo močno zmanjšali. S tem bi podprli tudi domače gospodarstvo in zmanjšali odvisnost od uvoza ter fosilnih goriv.

Dejan Savić, zastopnik za energetsko politiko Greenpeace v Sloveniji

»Strokovna« zmešnjava v energetiki
Pred kratkim je eden pomembnejših politikov
dejal, da energetika ni za vsakogar, ki ima pet minut časa. Tudi veliko energetikov se strinja, da je to
področje prezahtevna tema za javnost, zato naj se
z njo ukvarjajo strokovnjaki. Nekateri politiki
gredo tako daleč, da javno zagovarjajo stališče, da
je odločitev o recimo dodatnem jedrskem reaktorju
v Sloveniji strokovno in ne politično vprašanje. Energetika je kompleksna stvar, odločitve pa tako ali
drugače vplivajo na gospodarstvo, delovna mesta,
stabilnost elektroenergetskega sistema, mobilnost,
bivanje, razvoj industrije in ne nazadnje na naravo in okolje. »Stroka« s področja jedrske energetike zadnje čase govori o trajnostni jedrski energiji. Na področju termoenergetike »stroka«
zatrjuje, da je gigantski termoenergetski blok, ki
naj bi s pomočjo kurjenja lignita naslednjih štirideset let prispeval k sesuvanju globalnega podnebja, ekološki projekt. Je strokovnjak za jedrsko
ali termoenergetiko hkrati tudi ekspert za trajnostno energetiko?

Kdo naj torej razpravlja o energetiki? Javnost, ki ne
loči megavata od kilovatne ure, ali stroka, ki je eksistenčno vezana na preživetje te ali one energetske opcije? So nam v pomoč inštituti, ki
glavnino naročil prejemajo od termo- in jedrske
energetike, ali so to inštituti, ki živijo od naročil
vlade, ki ima v lasti termo- in jedrsko energetiko?
Kdo lahko strokovno in nepristransko govori o energetiki? Večina predstavnikov okoljevarstva poziva
k opuščanju tistih tehnologij za pridobivanje energije, ki onesnažujejo okolje ali ustvarjajo tveganje za okoljsko oz. družbeno katastrofo. Te
tehnologije naj nadomestijo viri, ki bodo imeli
ničeln oz. minimalen vpliv na okolje, izkoriščajo
pa naj tisto energijo, ki se vedno znova obnavlja in
je nikoli ne bo zmanjkalo.
Okoljevarstveniki po večini nismo strokovnjaki za
tehnologije, omrežja ali inženiring. Ne, mi smo
del gibanja, ki se zavzema za človeku in okolju prijazne cilje v energetiki, ki naj jih politika sprejme,
stroka pa ustrezno preuči, pretehta in realizira.
Hvala za vaših pet minut za trajnostno energetiko.

Energetika.NET
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Slovenski študenti z napredno
tehnologijo v izdelavo električnega
avtomobila
Martin Kerin

Skupina študentov strojne in
elektrotehnične fakultete,
pridružili pa naj bi se jim še
študenti Fakultete za kemijo in
nekaterih drugih fakultet,
so se odločili za sodelovanje v
skupnem projektu Kemijskega
inštituta in Centra odličnosti
nizkoogljične tehnologije. Njihov
cilj je sestava funkcionalnega
avtomobila na električni pogon.

Študenti želijo pri tem projektu vključiti

trični pogon, namenjeno mestni uporabi.

in razširiti domače znanje ter uporabiti

Avtomobil bo namenjen preizkušanju

slovenske sestavne dele, so sporočili jav-

pogonskih in baterijskih sklopov ter pred-

nosti. Njihovi cilji so uvajanje električnih

stavitvi zmogljivosti električnih avtomo-

avtomobilov z namenom povezovanja

bilov, izdelanih v Sloveniji. Nova znanja

gospodarske in raziskovalne sfere, osvet-

in izkušnje, ki jih bodo pridobili s tem

ljevanje vseh prednosti, ki jih ima taki

projektom, nameravajo izkoristiti pri svo-

transport, seznanjanje z načini uporabe

jem nadaljnjem delu, ki bo vključeval raz-

obnovljivih virov energije ter ne nazadnje

voj samostojne platforme električnega vo-

približati električni avtomobil uporabni-

zila.

kom.

Svoj električni avtomobil bodo prvič na
ogled postavili na konferenci z naslovom
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Električni avto za mestno uporabo

International Electric Mobility Confer-

Prva faza projekta zajema predelavo avto-

ence and Exhibition, ki se bo odvijala ko-

mobila Renault Twingo v vozilo na elek-

nec oktobra v Ljubljani.

I

Intervju: Alberto Pototschnig, ACER

Plujemo v istem čolnu kot
nacionalni regulatorji

Foto: Anže Petkovšek

Alenka Žumbar

ACER sta 3. marca letos odprla direktor Alberto Pototschnig in premier Borut Pahor.

Nova institucija EU, Agencija za sodelovanje
energetskih regulatorjev (ACER), je v Ljubljani
začela delovati v začetku marca 20. To je tudi
prva tovrstna institucija na področju energetike,
ki ima sedež v Sloveniji. Agencija bo igrala
pomembno vlogo na trgu zemeljskega plina in
električne energije v EU in pričakovati je, da bo
okrepila notranji trg z energijo. Energetika.NET
je na kratko poklepetala z direktorjem ACER-ja
Albertom Pototschnigom ob njegovem prvem
srečanju s slovenskimi energetskimi strokovnjaki.
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Spomniti velja, da si je Slovenija izjemno prizadevala
za sedež ACER-ja. Med drugim zato, ker bo uradna
Ljubljana tako postala stičišče energetskih akterjev iz
cele Evrope pa tudi širše. S tem bodo predvidoma tudi
slovenski akterji bliže pomembnemu viru informacij,
odločevalcem in snovalcem prihodnosti za EU trg z
energijo. Kot je že ob imenovanju Ljubljane kot
gostiteljice sedeža agencije dejal tedanji evropski
komisar za energijo Andris Piebalgs, bo Ljubljana s
sedežem ACER-ja postala »eno izmed ključnih mest
na zemljevidu Evrope«, saj bo agencija delovala »kot
Evropska centralna banka na področju energetike«. Da
bo nova agencija izjemnega pomena je sicer predvidel
tudi aktualni predsednik vlade, ki je kandidaturo za
pridobitev sedeža vzel kot osebni projekt in v tej smeri
angažiral velik del svoje diplomacije.

Ali države članice razumejo, kakšna bo vloga ACER-ja?
No, morale bi razumeti, saj so se one odločile za ustanovitev
agencije. Poleg tega imamo še vedno regije, s katerimi države
članice EU ne sodelujejo dovolj intenzivno, tako da moramo
delati tudi na tem. Sedaj smo že začeli – čeprav je to bolj naloga
Evropske komisije – s sestanki z državami članicami, da bodo
res vse sodelovale in da bodo razumele, kakšna je tudi njihova
vloga. Moramo pa poskrbeti, da bodo vse sodelovale, preden se
celoten postopek zaključi.
Res je, da so nekatere države članice EU bolj zainteresirane za
Foto: arhiv ACER

sodelovanje kot druge. Potrebno pa je poskrbeti, da bodo vse
razumele, kako lahko prispevajo k razvoju notranjega trga z
energijo.
Kaj bo največji izziv ACER-ja? Omenili ste zagotavljanje

Ali vidite EU kot paradnega konja na poti v nizkoogljično

transparentnosti. Ali pričakujete pritisk s strani lobistov ali

družbo?

držav članic EU? Nekatere so veliko močnejše kot druge …

EU je naredila velik korak na področju trajnosti in upa, da bo

Imamo neodvisnost regulatorjev in neodvisnost ACER-ja. Ta

postala paradni konj. Seveda pa ne more biti na tej poti sama.

neodvisnost je zagotovljena z nacionalnimi zakonodajami in

Če pogledamo podnebna pogajanja v Kopenhagnu, kjer je bila

tretjim energetskim paketom, ki bo zagotovil tudi večjo trans-

predstavljena tudi shema trgovanja z emisijami ogljikovega

parentnost. Ko govorimo o ACER-ju, moram poudariti, da

dioksida EU, vidimo, da ta niso bila najbolj uspešna. V vsa-

kljub temu, da je agencija institucija EU, ne bi smela ures-

kem primeru pa menim, da je dobro, da si je EU zastavila cilj,

ničevati in slediti smernicam Evropske komisije. Nismo pa

da postane paradni konj na poti v nizkoogljično družbo. Sedaj

povsem neodvisni od nacionalnih regulatorjev, saj vsi plujemo

moramo prepričati še ostale države, da se nam pridružijo na

v istem čolnu in ta čoln bi moral biti neodvisen od vseh drugih

tej poti.

I

interesov.
Ta “neodvisen čoln” je verjetno tesno povezan z dejanskim
notranjim trgom z energijo …
Danes že imamo čezmejne transakcije, česar v preteklosti
nismo imeli. V elektroenergetskem sektorju imamo jasne regionalne trge in v prihodnosti bomo morali narediti le še nekaj
zadnjih korakov. To pomeni, da moramo evropski energetski
trg razviti tako, da bo ta zajemal tudi države, ki v preteklosti niso
bile aktivne. Posebno pozornost moramo nameniti plinu, tako
da je dela še kar nekaj.
Imate petletni mandat. Kaj pričakujete, da boste v tem času
dosegli?
No, s strani Sveta EU smo slišali, da mora biti notranji trg razvit
do leta 2014, kar pomeni, da imamo pred seboj jasen cilj.
S katerimi državami članicami EU, menite, boste najbolj

Alberto Pototschnig je po izobrazbi ekonomist in
ekonometrik s 17-letnimi izkušnjami na področju
gospodarske ureditve, reforme komunalnega
gospodarstva, ter tržne zasnove. 10 let je bil
zaposlen na vodilnih delovnih mestih v institucijah
italijanskega elektroenergetskega sektorja, npr. kot
izvršilni direktor tržnega operaterja (GME) ob
njegovi ustanovitvi (2000-2003). Med leti 1997 in
2000 je bil zaposlen pri italijanskem energetskem
regulatorju, najprej kot vodja oddelka za električne
tarife in kasneje kot direktor za električno energijo.
Bil je tudi svetovalec direktorja firenške
regulatorske šole, skupne pobude Sveta evropskih
energetskih regulatorjev (CEER), ter v Centru
Roberta Schumana za napredne študije na
Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah,
kjer je poučeval ureditev gospodarskih javnih
služb, ter tržno zasnovo v energetskem sektorju.
Vir: www.londonenergyclub.org.uk

intenzivno delali?
Z vsemi sedemindvajsetimi.
Energetika.NET
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EMAS in nenehne izboljšave
pri okoljski in energetski
uspešnosti organizacij
Blanka Kaker, Slovenski institut za kakovost in meroslovje

Za vse proizvodne organizacije postajajo stroški
materiala in energije ključnega pomena.
Organizacije bodo prisiljene z materiali in energijo
ravnati skrbno v celotnem življenjskem ciklu izdelka
ali dejavnosti od zasnove in razvoja izdelka, v
procesu izdelave, med uporabo izdelka ter tudi po
uporabi. Pri tem jim je lahko v pomoč sistematičen
pristop, ki ga uresničujejo s sistemom ravnanja z
okoljem ter uredba EMAS, katere cilj je spodbujati
nenehne izboljšave pri okoljski uspešnosti.
Na področju sistemov ravnanja z okoljem je najbolj znan mednarodni standard ISO 14001. Evropska unija pa že od 1995 leta
izvaja tudi uredbo EMAS (Environmental Management and Auditing Scheme) – shemo ravnanja z okoljem in okoljskega presojanja. Slovenija je shemo vpeljala z novim zakonom o varstvu
okolja, vendar pa je v primerjavi s standardom ISO 14001 pri
EMAS-u Slovenija bolj na repu evropskih držav. V Sloveniji je
namreč v register EMAS vpisanih le pet organizacij, medtem ko

Cilj sheme EMAS je spodbujanje nenehnega izboljševanja
okoljske uspešnosti organizacij z:
• vzpostavitvijo in izvajanjem sistema okoljskega ravnanja v
organizacijah,
• sistemskim, objektivnim in rednim vrednotenjem
učinkovitosti sistema,
• zagotavljanjem informacij o okoljski uspešnosti in
odprtim dialogom z javnostjo in drugimi zainteresiranimi
stranmi,
• vključevanjem zaposlenih v organizaciji.
Kaj zahteva EMAS
• okoljski pregled, ki obsega določitev veljavnih zakonskih
zahtev v zvezi z okoljem, ter določitev vseh neposrednih
in posrednih okoljskih vidikov, ki imajo pomemben vpliv
na okolje;
• vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem po ISO 14001 in
dodatne zahteve glede: okoljskega pregleda, skladnosti z
zakonodajo, okoljske uspešnosti udeležbe zaposlenih in
okoljskega obveščanja (uredba EMAS, priloga II);
• v celoti planirano in izvedeno notranje okoljsko presojo;
• okoljsko izjavo za javnost.

je drugače v Italiji, Avstriji in Nemčiji, kjer je shema razširjena
tudi v šolstvu, turizmu, občinah in lokalnih skupnostih. Januarja
2009 je drugo različico uredbe nadomestila nova uredba.

Organizacije s certificiranim sistemom ravnanja z
okoljem po ISO 00, ki pripravljajo tudi letno
okoljsko poročilo, že precej izpolnjujejo zahteve
uredbe EMAS. Slovenskim podjetjem bo največjo
oviro predstavljala zahteva pa nenehnem
izpolnjevanju zakonodaje, druge zahteve pa se kot
delovna pravila večinoma že uporabljajo. Čeprav
marsikatera organizacija ne bo vstopila v shemo
EMAS, pa je smiselno spodbujati izdelavo letnih
okoljskih poročil, ki postajajo eno od
pomembnejših orodij za promocijo okoljsko
odgovornega podjetja.
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Shema EMAS se od ISO 14001 loči tudi po odprtosti,
odkritosti in periodičnem objavljanju preverjenih okoljskih
informacij, ki jih organizacija predstavi na jasen in
razumljiv način v elektronski ali v tiskani obliki kot okoljsko
izjavo. Vsebino okoljske izjave določa Priloga IV uredbe
EMAS, in sicer naj okoljska izjava vključuje:
(a) jasen in nedvoumen opis organizacije, ki se registrira v
sistem EMAS, in povzetek njenih dejavnosti, proizvodov
in storitev ter njeno razmerje do katere koli matične
organizacije, če je primerno;
(b) okoljsko politiko in kratek opis sistema okoljskega
ravnanja organizacije;
(c) opis vseh pomembnih neposrednih in posrednih
okoljskih vidikov, ki povzročajo pomemben vpliv
organizacije na okolje, ter obrazložitev vrste vplivov
glede na te vidike (uredba EMAS, Priloga I.2);
(d) opis splošnih in posamičnih okoljskih ciljev v povezavi s
pomembnimi okoljskimi vidiki in vplivi;

Podatki se prikazujejo tako, da omogočajo večletno primerjavo
in izkazovanje napredka rezultatov ravnanja z okoljem. Kjer niso
prikazani večletni trendi, je pomembno, da se vsako leto objavljajo iste vrste informacij, ki bodo omogočile zainteresiranim,
da sami ugotavljajo trende, ki so zanimivi za njih. Organizacija
torej letno poroča o svoji uspešnosti v zvezi s pomembnimi
okoljskimi vidiki, določenimi v njeni okoljski izjavi
Uredba EMAS tudi predvideva, da bo v prihodnosti poročanje o
(e) povzetek dostopnih podatkov o uspešnosti organizacije
pri doseganju splošnih in posamičnih okoljskih ciljev
glede na njene pomembne vplive na okolje. Poročanje
temelji na glavnih kazalnikih in drugih ustreznih
obstoječih okoljskih kazalnikih uspešnosti, kot je
določeno v tej prilogi:
(f) druge dejavnike v zvezi z okoljsko uspešnostjo, vključno
z izvajanjem zakonskih določb glede njihovih pomembnih
vplivov na okolje;
(g) sklic na veljavne zakonske zahteve v zvezi z okoljem;
(h) podatke o preveritelju.
Organizacija poroča o glavnih kazalnikih, če se ti nanašajo
na neposredne okoljske vidike organizacije, in o drugih
ustreznih obstoječih okoljskih kazalnikih uspešnosti. Ti
kazalniki:
(a) dajo točno oceno okoljske uspešnosti organizacije;
(b) so razumljivi in nedvoumni;
(c) omogočajo letne primerjave, tako da se lahko oceni razvoj
okoljske uspešnosti organizacije;
(d) omogočajo primerjavo s sektorskimi, nacionalnimi ali
regionalnimi merili uspešnosti, če je primerno;
(e) omogočajo primerjavo s predpisanimi zahtevami, če je
primerno.
Glavne kazalnike se uporablja za vse vrste organizacij.
Osredotočajo se na uspešnost na naslednjih glavnih
okoljskih področjih:
(i) energijska učinkovitost (skupna letna poraba energije v
MWh ali GJ, odstotek energije iz obnovljivih virov);
(ii) učinkovitost materialov (letni masni pretok različnih
materialov v tonah);
(iii) voda (skupna letna poraba vode v m3);
(iv) odpadki (skupno letno nastajanje odpadkov po vrstah
odpadkov v tonah);
(v) biotska raznovrstnost (raba tal v strnjenih naseljih v m2);
(vi) emisije (skupna letna emisija toplogrednih plinov,
izraženo v tonah ekvivalenta CO2, ter skupno letno
emisijo v zrak, med drugim vsaj emisije SO2, NOX in
trdnih delcev (PM), izraženo v kilogramih ali tonah).

okoljski uspešnosti organizacij temeljilo na splošnih, za
posamezno panogo značilnih kazalnikih uspešnosti, osredotočenih na ključna okoljska področja na ravni procesa in
proizvoda, da bodo organizacije laže primerjale svojo okoljsko
uspešnost v različnih obdobjih poročanja in z okoljsko uspešnostjo drugih organizacij. Zato naj bi države evropske unije
skupaj razvile referenčne dokumente, ki bi vključevali najboljše
prakse okoljskega ravnanja in kazalnike okoljske uspešnosti za
posebne sektorje. S temi dokumenti bi se lahko organizacije
bolje osredotočale na najpomembnejše okoljske vidike nekega
sektorja.

Postopek registracije
Postopek registracije po uredbi EMAS je sestavljen iz dveh delov.
V prvem delu akreditiran okoljski preveritelj preveri izpolnjevanje zahtev uredbe EMAS in pripravi izjavo okoljskega preveritelja. S to izjavo potrdi, da je sistem ravnanja z okoljem organizacije skladen z zahtevami uredbe EMAS ter da ni dokaza
o neskladnosti z veljavnimi zakonskimi zahtevami v zvezi z
okoljem, podatki in informacije iz okoljske izjave pa podajajo
zanesljivo, verodostojno in pravilno sliko o vseh dejavnostih organizacije v obsegu, navedenem v okoljski izjavi.
Organizacija nato izjavo okoljskega preveritelja skupaj s svojo
okoljsko izjavo predloži pristojnemu organu – ministrstvu za
okolje, ki preveri, ali organizacija izpolnjuje kriterije za registracijo, med drugim tudi, da ni dokazov o kršitvi veljavnih zakonskih zahtev v zvezi z okoljem ter organizacijo vpiše v register EMAS. Postopek se ponovi vsaka tri leta.

Ker je ena od zahtev pri uvedbi sistema ravnanja
z okoljem po zahtevah uredbe EMAS zmanjšanje
stroškov zaradi boljšega upravljanja z viri, morajo
organizacije izboljšati energetsko učinkovitost ter
učinkovitost porabe surovin/materialov. To pa je
tudi zahteva novega standarda ISO 000:20,
ki organizacijam podaja širše zahteve glede
učinkovitega upravljanja z energijo, ki mora biti
vključeno v običajno delovanje procesov ter k
sodelovanju pridobiti vse zaposlene.
Energetika.NET
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Gostujoči komentar

Prekmurje – energetsko
samooskrbna regija?
Prof. dr. Andrej Predin, Fakulteta za energetiko

V današnjem času se vedno bolj zavedamo
človeških vplivov na okolje naše edine Zemlje.
Zato mora stara miselnost, ki temelji na
»neusmiljenem« koriščenju vseh virov, preiti v
zgodovino človeštva. Žal precej pozno, saj nekateri
opozarjajo, da smo skoraj že na točki uničenja
planeta, od katere poti nazaj ni. Sam upam, da še
nismo tako daleč. Vendar pa menim, da glede na
stanje okolja v najrazvitejših in najsiromašnejših
delih sveta precej drži dejstvo, da smo zelo blizu
tej trditvi, oz. tej točki nepovračljivosti.

ergetsko samooskrbne regije Prekmurja. To pomeni izkoriščanje
vodnega potenciala na ekološko najboljši način, kar pomeni
ohranitev vseh rečnih in obrečnih biotopov.
Drugi potencial bi vsekakor lahko bil energetski potencial Sonca,
saj je sončnih dni v Prekmurju zelo veliko; skoraj ne zaostaja za
priobalnim pasom Slovenije, za primorsko regijo. Seveda gre
tudi tukaj za premišljen pristop, saj bi zasedba rodovitnih površin
bila nesmiselna in neustrezna. To pomeni, da senčenje oz. koriščenje rodovitnih površin prekmurske zemlje za postavitev npr.
fotovoltaičnih modulov ne pride v poštev! Koristiti je treba že
degradirane površine, kot so obstoječe strehe objektov ali drugih
že obstoječih industrijskih površin.

Tudi energetika sodi v področje koriščenja nepovračljivih ener-

Kot tretji potencial Prekmurja bi lahko šteli razpoložljivo geo-

gentov, kot so predvsem fosilna goriva, katerih koriščenje v ener-

termalno energijo s tega območja. Zmotno je namreč mišljenje,

getske namene povzroča velik, žal tudi precej uničujoč vpliv na

da se nizkih oz. nižje temperaturnih geotermalnih virov ne da

okolje. V luči novega zavedanja in nove miselnosti moramo kren-

izkoristiti za proizvodnjo električne energije. Prav nasprotno, v

iti v smeri koriščenja trajnih in obnovljivih energetskih virov.

kaskadnem pristopu se v prvi kaskadi pridobiva električno ener-

Trajnih kratkoročno, dolgoročno le še obnovljivih virov. To bo

gijo, v drugi se ogreva bivalne prostore in v tretji se nižje tem-

človeštvu omogočilo dolgoročni razvoj in ekološko uravnoteženo

perature koristi za ogrevanje, npr. rastlinjakov. Problem je le v

bivanje tudi za naslednje rodove.

tem, da je taka tehnologija zahtevnejša in dražja, danes pogosto

Nova miselnost izkoriščanja obnovljivih energetskih virov bi še

na meji ekonomske upravičenosti. Vendar pa imamo na drugi

posebno prišla v poštev na območjih, ki so kljub človeškemu

strani okolje, za katerega ohranitev ne bi smela vplivati cena.

delovanju še ostala neokrnjena ali malo okrnjena. Tako območje

Četrti vir je bioenergetski potencial. S sodobnim pristopom lahko

je vsekakor naša prekmurska pokrajina, kjer z okoljskega vidika

v okviru tega energetskega potenciala rešimo tako potrebe po

k sreči ni potekal tako intenziven gospodarski razvoj kot na

energiji kot tudi probleme s kmetijskimi in komunalnimi od-

drugih predelih Slovenije. Zato bi lahko ob razvoju te regije vse-

padki. Z uporabo npr. plazmatične tehnologije lahko predelamo

kakor razmislili in že v naprej postavili regionalen razvoj v smeri

odpadke v sintetični plin, ki ga lahko ponovno uporabimo v

nove energetske miselnosti, na čemer bi temeljil tudi drugi

energetske namene, ko so potrebe po energiji ali povpraševanje

gospodarski razvoj regije.

po energiji najvišje.

Pregled virov

Možnosti koriščenja virov

Prekmurska regija je glede energetskih virov precej zanimiva

Koriščenje vodnih virov oz. tehnologija za tako koriščenje je

regija. Sicer nima nobenega izrazitega potenciala, ima pa kar

danes visoko razvita, saj le redki sistemi dosegajo izkoristke tudi

nekaj energetskih virov, ki bi jih lahko skupno izkoriščali. Danes

čez 90 odstotkov. Pa vendar se prav na tem področju dogajajo

vemo, da je prav kombinacija različnih energetskih potencialov

največji trajni posegi v naravno okolje. S popolno zajezitvijo vode

tista, ki lahko ob primernih tehnologijah dosega najustreznejšo

se namreč trajno prekine reko na zgornji oz. spodnji tok, torej

energetsko preskrbo. S kombinacijo obnovljivih virov in s pod-

nad zajezitvijo in pod njo. Gladina v obeh tako nastalih bazenih

poro trajnostnih virov se lahko doseže zadostna energetska

niha in različno vpliva tudi na višino podtalne vode. S pravilno

preskrba.

umestitvijo v prostor ni povzročene večje okoljske škode, če je le

Največji energetski potencial je vsekakor hidropotencial reke

poseg pravilno izveden. To pomeni, da tam, kjer je reka sama iz-

Mure. S premišljenim pristopom bi se ga vsekakor dalo izkoris-

dolbla globlje rečno korito, ni večjih težav in vplivov z zajezitvijo,

titi in ga postaviti kot energetsko hrbtenico preskrbe in kot del en-

če so le brežine reke vodoneprepustne. Kjer pa je korito zelo
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razvejano, brežine rahle in vodoprepustne, pa je klasična zajezitev tudi tehnološko zahtevna in ekološko manj ali skoraj nesprejemljiva. Z natančno preučitvijo neposrednega rečnega
okolja se lahko določijo ustrezna mesta za zajezitve ali pa se lahko
pristopi tudi k alternativnim rešitvam s koriščenjem npr. samo
kinetičnega hidroenergetskega potenciala; torej s tehnologijo, ki

Ob postavitvi sončnih sprejemnikov se moramo zavedati, da je

ne zahteva večjih posegov v okolje. Reka Mura je ekološko

sončna energija na voljo le polovico dneva, največkrat še manj. To

občutljivo okolje, ki je zelo raznoliko in razmeroma neokrnjeno,

dejstvo nakazuje na nujno potrebo kombiniranja tega vira z

še posebno v svojem srednjem in spodnjem delu na poti skozi

drugimi, ki so na voljo tudi ponoči ali v manj sončnih dnevih

Slovenijo. V zgornjem, mejnem delu z republiko Avstrijo je reka

(hidro vir, geotermalni vir, bio- ali sintetični plin ...).

Mura še precej v »koritu«, v srednjem in spodnjem delu pa se
širše razlije in tvori tudi mrtve rokave, imenovane mrtvice. Prav

S koriščenjem geotermalnega vira kot trajnostnega vira bi za

v teh okoljih sta flora in favna najbolj bogati in ju kaže ohraniti

prekmursko regijo lahko precej pokrili potrebe po toplotnih

tudi za naše zanamce. Hidroenergetski potencial reke Mure bi

energijah, tako po ogrevanju kot tudi hlajenju (z absorpcijskim

bilo treba zelo previdno in ekološko nesporno izkoristiti za os-

postopkom, pri katerem se porabi do petkrat manj električne

novni energetski potencial prekmurske pokrajine, torej kot

energije kot v postopku s kompresorjem – klasični levi krožni

nekakšno hrbtenico vsem drugim energetskim sistemom. Zave-

proces). V prvi kaskadi ali krogu izrabe bi lahko proizvajali elek-

dati se moramo, da vsi »preostali« energetski sistemi (toplotne

trično energijo tudi pri nižjih temperaturah (pod 100 stopinj

črpalke, geotermalni sistemi ... ) brez osnovne električne energije

Celzija) s parnimi sistemi lahko uparjalnih plinov/tekočin, kot so

ne delujejo oz. jih ni mogoče koristiti.

mešanice plinov propana in butana z amonijakom. Tako se lahko
proizvaja električna energija po klasičnem parnem postopku,

Slovenija bi s pilotno postavitvijo predstavljenih
tehnologij v prekmurski regiji lahko vzorčno predstavila
možnosti energetske izrabe obnovljivih virov v
ekološko občutljivih okoljih. Večino uporabljenih
tehnologij smo sposobni razviti, projektirati in
izdelati doma oz. na podlagi domačega znanja.
Tako bi lahko ta projekt izkoristili kot slovenski
»new deal«, ki bi Slovenijo povlekel iz trenutne
gospodarske krize. Odprla bi se nova delovna
mesta, in to na področju manj razvite regije v
Sloveniji, ki bi potegnila nov razvoj tudi v drugih
panogah na tem področju (turizem, gostinstvo,
ekološka proizvodnja ...).

seveda z razliko, da v tokokrogu ne kroži voda, ki potrebuje za
uparjanje veliko višje temperature. To pomeni, da bi lahko še bolj
ekološko izkoriščali »toplotne« vrelce, kjer ne bi odvzemali vode,
ampak le temperaturo s toplotnimi izmenjevalci. Tehnološki
parni krog je popolnoma zaprt in ne prihaja v stik z vodo ali
neposredno z okoljem! Zavedati se namreč moramo, da lahko
geotermalni vrelec tople vode tudi presahne, če vode ne vračamo
v vrtino. V primeru suhega vira (»hot solid rock«) pa se za koriščenje tega toplotnega vira toplotni izmenjevalec postavi neposredno na mesto uparjanja. Tudi v tem primeru je tehnologija
razvita in dosegljiva tudi za komercialno rabo. Seveda se razvijajo
še novejši boljši tehnološki postopki, ki bodo stopnjo izkoriščenosti vira še povečali.
Bioenergetski potencial lahko delimo na nizko- in visokotem-

Koriščenje energije sonca je seveda najbolj zaželeno, saj energija

peraturni del. Pri nizkotemperaturnih sistemih se izkorišča fer-

sonca daleč presega današnje potrebe. Vendar kljub vsemu do-

mentacija za pridobivanje bioplina, ostanki pa so uporabni za

bremu ni tako preprosto, še posebej ne, ko imamo v mislih po in-

kompost oz. za proizvodnjo gnojil v kmetijstvu. Pri visokotem-

stalirani moči večje sisteme. Že omenjeno senčenje kmetijskih

peraturnih sistemih pa se izkorišča električni obtok (plazmatični

površin ne pride v poštev, ker moramo kmetijske površine ohra-

postopek) ali višje temperature (vroče uplinjanje ali piroliza). Vi-

niti, da bodo lahko tudi naši zanamci kmetovali in s tem imeli

sokotemperaturni postopki zahtevajo več vložene energije za pri-

možnost oskrbe s hrano. Zato lahko izkoristimo predvsem povr-

dobivanje sintetičnega plina. Tako proizveden plin se lahko upo-

šine, ki so že degradirane, npr. strešne površine, obrnjene proti

rablja v plinskih motorjih z notranjim izgorevanjem ali plinskih

jugu, zemljišča ob cestah oz. avtocestah in druge, že degradirane

turbinah za pogon elektrogeneratorjev in proizvodnjo toplote.

industrijske površine. Koristimo lahko »termalni« ali neposredni

Ostanki pirolize ali plazme so praviloma inertni in jih je mogoče

(fotovoltaika) del razpoložljive sončne energije oz. še bolje oboje

uporabiti kot sekundarne surovine (agregat pri proizvodnji as-

v kombinaciji. Tehnološko sta oba pristopa danes visoko razvita.

falta ...) ali pa neškodljivo odlagati v okolje.
Energetika.NET
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Energetska politika

Aktivnosti poljskega
predsedstva na področju
energije v EU
Boštjan Peršin, svetovalec na Službi Vlade RS za razvoj in evropske zadeve
Prva polovico leta 2011 je Svetu EU predsedovala Madžarska, z

za izmenjavo informacij v zvezi z medvladnimi sporazumi med

julijem pa je predsedovanje do konca leta prevzela Poljska. Med

državami članicami in tretjimi državami na področju energije.

madžarskim predsedovanjem sta se na področju energije zgodili

Sporočilo bo tudi podlaga za razpravo na neformalnem zase-

dve pomembni stvari. Prvič, 4. februarja je zasedal Evropski svet,

danju ministrov za energijo 19. in 20. septembra v Wraclawu.

kjer so se predsedniki vlad in predsedniki držav posvetili

Ključna vprašanja, ki bodo predmet razprave, so predvsem, ali

izključno energetiki in inovacijam. Podlaga za razpravo in spre-

naj se sporazumi s tretjimi državami sprejemajo na ravni EU in

jete sklepe sta bili strateški sporočili iz konca leta 2010; Energija

kakšni so pogoji, ki bi to dovoljevali; kako lahko države članice

2020 in sporočilo Prednostna naloge glede energetske infra-

prispevajo k krepitvi dialoga s strateškimi partnerji ter tudi kako

strukture za leto 2020 in pozneje. Eden od pomembnih sklepov

si države članice predstavljajo predlog Komisije o sistemu za iz-

februarskega zasedanja je, da bi bilo treba notranji trg dokončno

menjavo informacij o sklenjenih bilaterarnih sporazumih. Drža-

oblikovati do leta 2014, da bi s tem omogočili prost pretok

ve članice bodo stališče do predlaganega sporočila izrazile v

zemeljskega plina in električne energije. Poleg tega je madžarsko

sklepih Sveta EU, ki jih potrdijo ministri vseh držav članic.

predsedstvo uspelo narediti velik napredek na predlogu uredbe
o celovitosti in preglednosti energetska trga, o kateri bo glasoval

Direktiva o energetski učinkovitosti: Zakonodajni akt, ki ga je

tudi Evropski parlament v septembru. Uredba oblikuje pravila, ki

Komisija predstavila 22. junija, konkretno delo pa se bo na vseh

jasno prepovedujejo zlorabo trga na trgih na debelo z električno

ravneh začelo ravno pod poljskim predsedstvom, saj je političen

energijo in sorodnimi proizvodi ter na trgih na debelo z zemelj-

dogovor na dosjeju predviden med januarjem in junijem 2012,

skim plinom in sorodnimi proizvodi. Ta pravila zajemajo jasno

tako da bi lahko direktiva stopila v veljavo konec leta 2012. V di-

prepoved trgovanja z notranjimi informacijami in tržno mani-

rektivi so mnogi pomembni ukrepi iz načrta energetske učinkovi-

pulacijo.

tosti (marec 2011) pretvorjeni v zavezujoče ukrepe. Direktiva

Poljsko predsedstvo si je za glavno prioriteto s področja energije

temelji na obstoječih direktivah o soproizvodnji in o energetskih

izbralo zunanji vidik energetske politike EU. Kako pomemben je

storitvah ter ju združuje v enoten pravni instrument, ki energet-

zunanji vidik, govori že podatek, da je v letu 2008 energetska

sko učinkovitost obravnava tako pri preskrbi z energijo kot pri

odvisnost EU znašala že 54,8 %, kar je povečanje za 9 odstotnih

končni porabi energije. Direktiva tudi predvideva, da bo Komisija

točk v primerjavi z letom 1998 (vir: Eurostat). Osrednja dogodka

v letu 2014 ocenila napredek EU pri uresničevanju cilja 20-

bosta poleg konferenc z organizacijo predsedstva neformalno

odstotne energetske učinkovitosti do leta 2020 in po potrebi

srečanje ministrov za energijo 19. in 20. septembra (razprava o

predložila nov zakonodajni predlog za določitev obveznih na-

zunanji energetski politiki in energetski infrastrukturi) in redno

cionalnih ciljev energetske učinkovitosti. Najpomembnejši pred-

zasedanje Sveta TTE, ki bo potekalo 24. novembra v Bruslju.

logi ukrepov v direktivi, znotraj katerih bo verjetno tudi največ
pogajanj, so: (1) distributerji energije in podjetja za maloprodajo

Najpomembnejši dosjeji, ki bodo na agendi poljskega
predsedstva v okviru Sveta za energijo, so torej:

energije bodo morali vsako leto privarčevati 1,5 % svojega obsega
prodaje energije, (2) na podlagi pravne obveznosti, da pridobi-

Sporočilo o zanesljivi oskrbi z energijo in mednarodnem sodelo-

vajo energetsko učinkovite objekte, proizvode in storitve, bodo

vanju: Sporočilo, ki ga je Komisija sprejela 7. septembra, pred-

javni organi spodbujali tržni delež energetsko učinkovitih

stavlja celovito analizo zunanje razsežnosti energetske politike

proizvodov in storitev. Obenem bodo morali postopno zmanjšati

EU. Ključno za doseganje začrtanih ciljev je, da države članice

porabo energije v svojih prostorih, tako da bodo vsako leto poskr-

izboljšajo medsebojno usklajenost pri opredeljevanju in uresni-

beli za ustrezno prenovo vsaj 3 % svojih talnih površin, (3) potroš-

čevanju konkretnih prednostnih nalog v zunanji energetski poli-

niki bodo lahko bolje uravnavali svojo porabo energije z enostav-

tiki. V dokumentu je predloženih kar 43 konkretnih ukrepov.

nim in brezplačnim dostopom do podatkov o porabi energije v

Sporočilu je bil predložen tudi sklep o vzpostavitvi mehanizma

realnem času ter o pretekli porabi energije, (4) malim in srednje
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velikim podjetjem bodo na voljo spodbude za izvedbo ener-

ture, ki bo predstavljala celovit pristop k novi infrastrukturni poli-

getskega nadzora in širjenje najboljše prakse, medtem ko bodo

tiki, s ciljem zagotoviti učinkovit okvir za zasebno in javno fi-

morala večja podjetja izvesti revizijo svoje porabe energije, da bi

nanciranje infrastrukture, ki jo EU potrebuje od leta 2020. Po

ugotovila potencial za zmanjšanje porabe.

podatkih Komisije bo do leta 2020 treba v naš energetski sistem
investirati približno 1000 milijard evrov, da bi lahko uresničili

Da bi lahko uresničili cilje energetske politike in
podnebne cilje bo treba po podatkih Evropske
komisije do leta 2020 v energetski sistem investirati
približno 000 milijard evrov, od tega približno 200
milijard evrov samo za prenosna omrežja. Toda po
ocenah Komisije bo trg do leta 2020 prevzel le približno 0 % potrebnih investicij za prenosna omrežja,
zato bo nastala vrzel za približno 00 milijard evrov.

cilje energetske politike in podnebne cilje. Pomembna vprašanja,
ki jih bo nova zakonodaja naslovila, bodo verjetno tako: metodologija za identifikacijo konkretnih projektov, umeščanje v prostor,
finančni mehanizmi in stabilen okvir za čezmejne investicije.
Med poljskim predsedstvom bodo ministri na Svetu TTE verjetno o novih predlogih izmenjali mnenja.
Ob koncu velja poudariti še, da so se z julijem pod poljskim
predsedstvom začela tudi pogajanja za večletni finančni okvir
EU (2014–2020). Večletni finančni okvir predstavlja dogovor o

Časovni načrt za energetiko do leta 200: V času poljskega

prednostnih nalogah in okvirnih proračunskih odhodkih EU

predsedstva, konec leta 2011, bo predstavljen tudi časovni načrt

za večletno obdobje, v tem primeru torej od leta 2014 do leta

(angl. »roadmap«), ki bo predstavil vrsto razvojnih možnosti za

2020. Finančni okvir je neposredno povezan z energetiko, saj

energetski sistem EU do leta 2050 za preoblikovanje v nizko-

poleg že obstoječih kohezijskih sredstev (energetska učinkovi-

ogljičen in z viri gospodaren sistem. Načrt bo omogočal boljšo

tost in obnovljivi viri energije) vzpostavlja tudi poseben infra-

oceno trenutnih odločitev in boljše razumevanje danes potrebnih

strukturni sklad, namenjen financiranju projektov s področja

strateško pomembnih odločitev.

energetske, prometne in IKT-infrastrukture. Sklad naj bi za
centralno voden finančni instrument bil vreden 40 milijard

Zakonodaja s področja infrastrukture: Oktobra 2011 pričakujemo

evrov, od tega je za energetsko infrastrukturo predvidenih 9,1

tudi predlog nove zakonodaje s področja energetske infrastruk-

milijarde evrov.
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ISO 000
EN600
Upravljanje z energijo –
energetski menedžment
Mag. Tomaž Fatur, Solvera Lynx, d. d.
V veliko podjetjih in ustanovah se zavedajo pomena upravljanja

EN16001 certificiranih več kot 250 podjetij, največ v Nemčiji, na

z energijo oziroma energetskega menedžmenta, vendar strokov-

Švedskem in Irskem, po standardu ISO50001 pa 12 podjetij. V

njaki opažamo, da se diskusija o tem po navadi dogaja med stro-

Sloveniji imamo certificirani dve podjetji, nekaj pa se jih priprav-

kovnim kadrom v podjetjih, redko pa v vodstvu podjetij. Ampak

lja na postopek sprejema.

za uspešno upravljanje z energijo, ki v končni fazi podjetju pri-

Energetski strokovnjaki priporočamo vodstvom, da se seznanijo

nese koristi v obliki nižjih stroškov, nižjih emisij toplogrednih

s sistemi za upravljanje z energijo. Za to imamo tudi različna

plinov in bolj organiziranega ukvarjanja z energijo, je nujno, da

orodja, ki so lahko podjetjem podpora za uvajanje energetskega

upravljanje z energijo dobi višjo prioriteto, izvajanje pa se bo

menedžmenta, kot so različni informacijski sistemi za energet-

prestavilo v višji prestavi in z več dodanega plina.

ski menedžment, energetski pregledi, priprava in izvajanje akci-

V preteklih letih je nekaj zagona prinesel novi standard za uprav-

jskih načrtov za energetsko učinkovitost in podobno. Od aktiv-

ljanje z energijo EN16001, ki mu je kmalu sledil tudi mednaro-

nosti podjetij in ustanov pa bo odvisno, ali se bo upravljanje z

dni standard ISO50001. Kot vsi standardi, tudi ta sam po sebi

energijo »prijelo« kot splošna kultura podjetja ali pa bodo ener-

ne po uredil razmer glede energetskega menedžmenta, omogoča

getiki v podjetjih le gasilci energetskih požarov.

pa kakovosten okvir organiziranja v podjetju. Sicer je standard
primernejši za velika podjetja, vendar se tudi manjša lahko učijo

Mag. Tomaž Fatur iz podjetja Solvera Lynx je strokovnjak za

od velikih ter uporabijo tista priporočila, ki bodo koristila pod-

upravljanje z energijo in presojevalec sistemov za upravljanje

jetjem in ustanovam. Do avgusta 2011 je bilo po standardu

z energijo ISO 000 in EN600.
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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.

Marko Drobnič, predsednik uprave Taluma
Portal Energetika.NET pomeni zame in sodelavce v podjetju enega
izmed najpomembnejših virov informacij na področju energetike. Z
velikim zadovoljstvom ugotavljam, da lahko vsi s svojimi pogledi in
prispevki enakovredno sodelujemo pri oblikovanju in podobi portala
ter na ta način skupaj z vami ustvarjamo celovito in predvsem
objektivno sliko na področju energetike tako v Sloveniji, kot tudi izven
nje. V Talumu smo ponosni in veseli, da nas in naše dosežke opazite,
spremljate in komentirate. Podoba portala je zasluga predvsem vas
'portalovcev', ki z veliko volje, energije in znanja to podobo tudi
ustvarjate. Čestitke z naše strani in le tako naprej!

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.

Dr. Franc Žlahtič, ACER – Agencija za sodelovanje
energetskih regulatorjev

Energetika.NET me vedno znova preseneča. Pa ne toliko
z novicami, kakor z obsegom informacij in njihovim
strokovnim podajanjem. Vsebina kaže, da imajo dober
pregled nad dogodki doma in po svetu ter da jih znajo
strokovno in objektivno podajati. V slovenskem prostoru
so na tem področju vodilni.

«
«
«
«

»

Marjan Eberlinc, direktor družbe Geoplin plinovodi

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
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Prejemniki poslovne
nagrade en.odmev 0 o
gospodarskem stanju

Foto: © Pipistrel 2011

Alenka Žumbar

Taurus G4

Na strateški konferenci Energetike.NET en.odmev
0 je strokovna komisija, ki so jo sestavljali dr.
Franc Žlahtič (predsednik komisije), prof. dr.
Mihael Sekavčnik s Fakultete za strojništvo, Marko
Srabotnik iz podjetja Bisnode, Marko Derča iz
svetovalne hiše A.T. Kearney in predstavnik
Energetike.NET, podelila nagrade za najbolj
prodorna energetska podjetja. V kategoriji malih
podjetij je nagrado prejel ajdovski Pipistrel, v
kategoriji srednje veliki podjetij jeseniški Plinstal,
velenjski premogovnik pa se je izkazal med velikimi
podjetji. Od podelitve je minilo dobre pol leta in ker
omenjena podjetja, kot kaže, dobro obvladujejo še
vedno trajajočo krizo, smo jih povprašali, kakšne
priložnosti so našli v krizi in kaj si obetajo od
bližnje in daljne prihodnosti.
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Uvedba alternativnih virov v letalsko industrijo, vključevanje v
razvoj organskih fotocelic, letalskih pogonov na vodikove gorivne
celice ter razvoj inteligentnih omrežij so osnovna strategija
ajdovskega Pipistrela, ki je strokovno žirijo prepričal z lastno
energetsko učinkovitostjo, inovativnim pristopom in vstopom na
energetski trg ter okoljsko in družbeno zavestjo. "Naša skrivnost
za uspeh je v (pre)visoko zastavljenih ciljih in motivaciji zaposlenih," je že večkrat poudaril prvi mož Pipistrela Ivo Boscarol.
In kakšni podvigi jih čakajo letos? Med drugim se bodo ponovno
udeležili natečaja ameriške agencije Nasa (tekmovanje se je začelo 25. septembra, op. p.), na katerem so zmagali že dvakrat. V
ta namen so v le štirih mesecih izdelali prvo štirisedežno letalo
z električnim pogonom, Taurus G4. Pri tem nameravajo 150 kW
električni pogon v omenjenem letalu uporabiti tudi na letalu
Panthera (verziji Panthera Electro in Panthera Hybrid), ki bo
namenjeno serijski izdelavi.

Foto: Analog

Foto: Plinstal

V septembru so v podjetju zagnali prvo polnilnico za vozila na metan
(stisnjen zemeljski plin) v Sloveniji, ki že omogoča hitro polnjenje.

Z leve proti desni: Prejemniki nagrade en.odmev011: Ivo Boscarol,
irektor Pipistrela, direktor Plinstala Iztok Šimnic in energetski menedžer
Rajko Pirnat iz Premogovnika Velenje.

V skupini Plinstal, ki je strokovno žirijo prepričala z odličnostjo
opravljanja storitve, naprednim nastopom na plinskem trgu in
vizijo razvoja slovenskega plinskega trga z dvigom elastičnosti
ponudbe in uvajanjem energenta v alternativne namene, poudarjajo, da delo v energetskem sektorju zahteva dolgoročne usmeritve. Z upoštevanjem tega načela so zato tudi v kriznih letih
pospešeno obnavljali svoje naprave in storitve prilagajali potrebam odjemalcev. Obenem so uresničili začetne faze razvojnih
projektov na plinskem področju, kar vključuje uporabo zemeljskega plina v prometu in utekočinjanje zemeljskega plina, s katerimi širijo področje delovanja. Naj spomnimo, da so konec leta
2009 v obratovanje postavili prvo napravo za utekočinjanje
zemeljskega plina, ki je plod tehnologije, razvite v okviru skupine
na področju proizvodnje, distribucije in posredovanja toplote,

udarjajo, da so vlaganja v modernizacijo proizvodnih procesov z

elektrike in plina. Medtem ko si bodo v lokalnem okolju priza-

med drugim novo vrtalno garnituro za izdelovanje odvodnjeval-

devali vzdrževati visok nivo kakovostne energetske oskrbe, na-

nih vrtin in v nove razvojne projekte njihova dolgoročna naloga,

črtujejo v širšem prostorju s tesnim sodelovanjem z njihovimi

zato so v zadnjih letih intenzivno pripravljali projekte za prijave

ključnimi partnerji sooblikovati nekatere nove oblike uporabe

na slovenske razpise in razpise EU. Pri črpanju tovrstnih sredstev

metana.

so precej uspešni. Naj spomnimo, da je velenjski premogovnik

Tudi v Premogovniku Velenje, zmagovalcu v kategoriji velikih

strokovno komisijo prepričal z nadpovprečnimi rezultati, izredno

podjetij, kljubujejo krizi. Pravijo, da so se v času krize pravočasno

tehnološko dovršenostjo, energetsko učinkovitostjo in pozicijo

odzvali na spremenjene pogoje poslovanja z ukrepi, naravnanimi

tehnološkega vodje v celotni regiji JV Evrope. Z vsem tem, kot

v zmanjševanje vseh vrst stroškov, v povečevanje t. i. eksterne

poudarjajo v premogovniku, postaja blagovna znamka PV pre-

realizacije ter optimiziranje proizvodnje. V premogovniku po-

poznaven slovenski izvozni artikel.
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Foto: Premogovnik Velenje

Plinstal. Tudi v prihodnje bodo, kot poudarjajo, posodabljali delo

Trajnostna gradnja

Prva montažna plus energijska hiša
v Sloveniji – nadstandardno bivanje
za minimalne stroške
Promocijsko besedilo
Zanimanje za gradnjo nizkoenergijskih in pasivnih hiš v
Sloveniji v zadnjih letih hitro narašča. V podjetju Lumar IG,
vodilnem slovenskem proizvajalcu montažnih pasivnih hiš, so
bili na področju gradnje pasivnih hiš v Sloveniji med prvimi,
prvo pasivno hišo so postavili že leta 2007. Doslej so postavili
največ pasivnih hiš v Sloveniji, v katerih družine bivajo že nekaj
časa in njihovi odzivi so odlični. Lumar je prvi slovenski proizvajalec, ki je prejel prestižni certifikat Passivhaus inštituta za
pasivno hišo, ki je hkrati tudi plus energijska hiša. Gre za tipsko
hišo Primus, ki jo je podjetje postavilo za našega telovadca Mitjo
Petkovška.
Da je Lumar tehnologija vodilna na tem področju v Sloveniji
potrjuje tudi dejstvo, da je Lumar edini slovenski proizvajalec s
certifikatom Passivhaus inštituta za konstrukcijski sistem za
gradnjo pasivnih hiš. Standardizirani in certificirani projektni
detajli, nadzirani in certificirani proizvodni procesi ter kakovostna montaža so potrebni pogoji, da pasivna hiša tudi v realnosti ponuja prijetno bivalno ugodje ob nizkih stroških porabe.
»Prvo kar mi pride na misel je to, da se nama z Mojco kar zasmeji, ko po dopoldanskem treningu prideva domov, v
prijeten naravni hlad, v 24-250C, medtem ko je zunaj 320C,«
pravi Mitja Petkovšek in nadaljuje: »Samo v obeh kratko
trajajočih vročinskih špicah se je temperatura občasno dvignila nekaj desetink nad 250C. Tako kot pozimi, ko pasivna
hiša v notranjost ne spusti dosti mraza, tako tudi poleti
vročina le stežka prodre v notranjost. Seveda pa je potrebno
imeti nekaj hišnega "upravljalskega" občutka. Najučinkovitejša zaščita so žaluzije, s katerimi preprečiva soncu, da bi
skozi stekla segrevalo hišo. To je še posebej pomembno
avgusta, ko je sonce že precej nižje in tako že kar globoko
prodira v hišo. Naslednja enako pomembna metoda je pravilno prezračevanje. Niti ena noč v celem poletju ni bila tako
topla, da ne bi bilo mogoče ponoči s priprtimi okni kvalitetno
ohladiti hiše. Če so čez dan temperature zelo visoke, zapreva
vsa okna, za svež in obenem ohlajen zrak pa poskrbi prezračevalna naprava. Ta je povezana z geosondo, ki s hladom
kamnin iz globin ohladi vstopajoči zrak na 150C, to je t.i. pasivno hlajenje. Z notranjimi viri toplote nimava večjih težav,
saj z energijo ravnava skrbno (npr. televizije ne puščava prižgane po nepotrebnem), električne naprave pa so kar se da
varčne.«

Pasivna plus energijska hiša Primus 137 zgrajena za Mitjo Petkovška

Sodobno arhitekturno zasnovana tipska hiša Primus 137 iz linije
Avantgarde, zgrajena za Mitjo Petkovška in njegovo življenjsko
sopotnico Mojco Rode, združuje vse navedene prednosti tehnologije Lumar, kot energijska plus hiša s pozitivno energijsko bilanco pa s pomočjo integrirane sončne elektrarne na strehi
proizvede še enkrat toliko energije, kot je porabi za svoje delovanje.
Družina Petkovšek-Rode je od vselitve izkusila že vroče poletne
in hladne zimske dni. Skupni stroški za ogrevanje na letnem
nivoju znašajo okoli 50 do 60 EUR. Bivalna klima je skozi vse
leto odlična, temperatura tudi v najbolj vročih poletnih dneh ne
presega 260C. Sistem prezračevanja zagotavlja kakovosten in
vedno svež zrak.
Pasivna plus energijska hiša Primus 137 je prejela številne nagrade: na sejmu Dom priznanje Zelena misija 2011, na letošnjem celjskem dnevu energetske varčnosti je v okviru Nagradnega natečaja za energetsko varčne objekte v Sloveniji prejela
nagrado v novi kategoriji plus energijska hiša, v začetku leta
2011 pa je bila v brošuri evropskega projekta Od zibelke do zibelke (C2C Network) predstavljena kot primer dobre prakse na
I

področju gradbeništva.
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Veluxova sončna hiša – zdravje in
udobje stanovalcev bistvenega pomena
Sabina Podjed

Prvi vtis, ko se pripelješ pred hišo, je neobičajen.
Lesena hiša nenavadne oblike, umeščena v okolje
raznovrstnih hiš – od starinskih vil do dolgočasnih
gradenj – na gričevju Dunajskega gozda. Človeku
se ob pogledu na hišo zastavi vprašanje, le zakaj je
tako posebna. Toda ko vstopiš, te najprej
prevzamejo prostornost, udobnost in svetloba, ki
prihaja od vsepovsod. Potem pa se začne
potovanje, ki spominja na napeto in privlačno
zgodbo.

v središče so postavili zdravje in udobje stanovalcev, ki predstavlja presečišče treh pomembnih vidikov gradnje – energije,
okolja in notranje klime. Glede energije je zapoved čim manjša
celotna poraba energije, čim manjša zahteva po energiji ter čim
manjše toplotne izgube. Samo kot zanimivost: v hiši je v kleti
predvidena niša za sušenje perila, saj so sušilni stroji za perilo
energetsko zelo potratni.
Energetsko učinkovita oziroma plusenergijska hiša z obnovljivimi viri energije proizvede več energije, kot je porabi,
zato jo oddaja v omrežje. Arhitekturni biro Hein-Troy Arhitekten iz Švice, ki je zmagal na Veluxovem natečaju, je zasnoval

Ljudje v hišah oziroma stavbah preživimo 90 odstotkov časa.

hišo tako, da zagotavlja veliko svetlobe v vseh razmerah. Sončna

Zato bi morala biti kakovost bivanja v našem življenju postav-

hiša (Sunlight house) ne nosi tega naziva brez razloga. Potreba
po dodatni umetni razsvetljavi je znižana na minimum, pa ne
na račun dobrega počutja stanovalcev. Dan, ko smo si hišo

snovo in gradnjo uporabijo tako imenovana holistična načela:

ogledali, je bil oblačen in turoben, a v hiši je kljub minimalni os-

Foto: arhiv Velux

ljena v sam vrh. Veluxovi strokovnjaki so se v sodelovanju s partnerji zato odločili, da bodo hišo načrtovali celostno oz. da za za-
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Foto: arhiv Velux

vetlitvi vladalo prijetno vzdušje, saj je svetloba v bivalne prostore

dnevna soba, zgoraj pa so spalnica, otroški sobi, dve kopalnici

prihajala z vseh možnih koncev, njeni prihodnji stanovalci pa

in majhen delovni kotiček na hodniku. Vsi prostori zgoraj so

kljub temu sploh ne bodo izpostavljeni radovednim pogledom

pregrajeni s pregradnimi stenami, ki ne segajo do stropa, s tem

sosedov. Še en biser te hiše pa se nam je razkril proti koncu

so zagotovili še dodaten vir svetlobe.

ogleda, ko so gostitelji odmaknili platno, na katerem so nam

Posebnost hiše je naklon strehe, s katero so zanimivo oblikovali

prej predstavili podatke o projektu, in ponudil se nam je čudovit

stavbo in zagotovili tudi inovativno odvajanje dnevne svetlobe,

razgled na bližnje jezero.

ki omogoča zasebnost pred pogledi sosedov, hkrati pa dnevna

Vodilo za projekt je bilo prav umestitev hiše v okolje, tako da

svetloba pokriva kar 42 odstotkov notranje površine, kar je več

imajo njeni stanovalci čim več stika z naravo bodisi prek stek-

kot v povprečni hiši. 46 m2 strehe je prekrite s sončnimi celi-

lenih površin bodisi prek balkonskih niš, s katerimi je notran-

cami, za toplo vodo skrbi toplotna črpalka, dodatno energijo pa

jost ob toplih dneh preprosto povezana z zunanjostjo prek

zagotavljajo okna.

večjih panoramskih stekel, ki se jih da odpreti. In čeprav je

Pri Veluxu so se leta 2009 lotili projekta »Model doma 2020«

objekt stisnjen med dve sosednji stavbi, zgrajeni v popolnoma

(Model Home 2020), v okviru katerega so že postavili šest hiš

drugačnem stilu, bodo prihodnji stanovalci uživali predvsem v

na različnih delih Evrope – v Veliki Britaniji, na Danskem (dve

pogledu na okoliško naravo. Poleg obilja dnevne svetlobe je za

hiši), v Nemčiji, Franciji in Avstriji. V vsakem primeru gre za

dober občutek stanovalcev poskrbljeno tudi z naravnim pre-

drugo zgodbo. Objekt naj bi bil namreč tudi prilagojen lokal-

zračevanjem. Vodilo pri načrtovanju hiše je bilo tudi čim večja

nemu okolju. Kljub temu da Veluxova ključna kompetenca os-

uporaba lokalnih materialov, predvsem ekoloških. Tla so lesena,

tajajo strešna okna, ki so namenjena temu, da ljudem nudijo

za izolacijo so uporabili celulozo, ovčjo volno in lan, tudi pre-

čim boljše bivalne razmere, s partnerji razvijajo nove eksperi-

mazi za les so ekološki.

mente za hiše prihodnosti. Podjetje želi v okviru tega projekta

Velux je k projektu povabil različne partnerje, tako da je dejan-

zgraditi objekte, ki ustrezajo smernicam za zmanjševanje po-

sko mogoče govoriti o integriranem načrtovanju. Podjetje, ki je

rabe energije in emisij s posebnim poudarkom na bivanjskem

strokovnjak za okenske površine, je pri načrtovanju hiše sode-

ugodju.

lovalo s strokovnjaki z različnih področij pa tudi z drugimi pod-

Kot smo že marsikdaj slišali, je bistvo očem skrito in tudi pri

jetji in univerzo, med drugim z Donau Universität Krems, IBO

sončni hiši v Avstriji je tako. Vsak nadaljnji korak pri spozna-

– Avstrijski inštitut za gradbeno biologijo in ekologijo AEG,

vanju Veluxove eksperimentalne hiše je pozitivno presenečenje

Somfy, Slagstar idr. Za načrtovanje so potrebovali leto in pol.

in na koncu si človek zaželi, da bi lahko živel v taki, celostno

Hiša je zasnovana tako, da sta v pritličnem delu kuhinja in

zasnovani hiši.

I
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Barvit nizkoenergijski poslovni
objekt Cubis

Foto: Miran Kambič

Sabina Podjed

Če smo se še nedolgo tega ozirali v tujino po
zgledih zanimivih nizkoenergijskih stavb, lahko
zdaj predstavimo enega od takšnih objektov, ki je
plod domačega znanja in v katerem v praksi zbirajo
izkušnje z upravljanjem.
Ob cesti, ki povezuje Kranj in Letališče Jožeta
Pučnika, tik ob gorenjski avtocesti je pred letom in
pol zrasel zanimiv objekt, ki pritegne pozornost z
domiselno arhitekturo in barvitostjo. Le redki vedo,
da vizualna podoba poslovne stavbe Cubis v
poslovni coni v Šenčurju predstavlja le delček
številnih posebnosti, ki so v slovenskem prostoru
prej izjema kot pravilo. Cubis, namenjen trgovski,
poslovni, gostinski in storitveni dejavnosti, ni le
primer zglednega nizkoenergijskega objekta,
temveč je hkrati tudi laboratorij energetike ter
strojnih in električnih inštalacij v realnih razmerah.
3
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V podjetju Protim Ržišnik Perc so nizkoenergijski objekt zasnovali in zgradili za trg, brez znanih kupcev ali najemnikov, s
ciljem, da se v ta namen vložena sredstva s prihranki pri obratovalnih stroških povrnejo v desetih letih. Pri zasnovi stavbe so
velik poudarek dali tudi višjemu standardu udobja v delovnih
prostorih.
»Strateška odločitev je bila, da gremo v povečano debelino izolacije, v trislojno zasteklitev v pisarniškem delu objekta, da želimo imeti principe energijsko varčne gradnje ter kotlovnico z
obvezno kondenzacijsko tehniko,« je povedal Andrej Pureber,
vodja projektov pri Protim Ržišnik Perc, in dodal, da so vse
obtočne črpalke energijskega razreda A, celoten objekt se mehansko prezračuje z visoko stopnjo regeneracije, prezračevalne
naprave imajo visoko stopnjo izkoristka, torej nad 75 %, kar je
za tovrstne velikosti prezračevalnih naprav zelo dobro.
Zgradba je konstruirana z AB-montažnimi sistemi večjih

razponov, kar nekoliko zoži izbor nizkoenergijskih principov,

naredili tudi termovizijski pregled, ki je na splošno pokazal

kot je na primer aktiviranje betonskega jedra. Snovanje celostne

dobre rezultate, pokazalo pa se je tudi nekaj izvajalskih napak,

nizkoenergijske rešitve objekta je bilo razdeljeno v tri strokovne

ki so jih odpravili. Prve analize še niso pokazale končne slike,

sklope − ovoj zgradbe in gradbena fizika, tehnične rešitve za

saj se je zgradba v prvi kurilni sezoni še sušila, ponekod pa so
se izvajala zaključna dela. »V objektu je več različnih nadzornih
sistemov, dostopnih na daljavo, vendar niso združeni v skupni

Energetsko upravljanje objekta

upravljavski enoti. Nadzorni sistem smo v sklopu naprav s kr-

Ovoj stavbe je 100-odstotno sklenjen − tudi proti trem glavnim

miljenjem integrirali le toliko, kolikor je nujno za hiter pregled,

stopniščem, ki so znotraj objekta, a so neogrevana, kar še do-

upravljanje pa prepustili krmilnikom posameznih naprav, ki so

Foto: Miran Kambič

energijsko učinkovito rabo energije ter energetsko upravljanje
med obratovanjem.

datno prispeva k nižji energijski bilanci. Energetsko upravljanje

dostopni na daljavo. S tem smo poleg nižjih stroškov investi-

nizkoenergijskega objekta je poleg zasnove, izvedbe in os-

cije v nadzorni sistem ohranili neodvisnost naprav enega sis-

veščanja uporabnikov pomemben dejavnik, ki prispeva k temu,

tema ter obdržali kakovost krmilnikov,« je povedal Pureber.

da tak objekt služi svojemu pravemu namenu. Redno sprem-

Seveda je pomembno tudi osveščanje uporabnikov objekta.

ljanje parametrov obratovanja in analize omogočajo izvedbo

Kljub prezračevalnim napravam, ki mehansko prezračujejo

ustreznih organizacijskih ukrepov, prilagajanje nastavitev in

prostore, se zgodi, da kdo odpre okno, ali pa odpre okno, na-

uvajanje sprememb. »Tako so na primer v garažni hiši z vgrad-

mesto da bi ustrezno nastavil termostat.

njo dodatnih senzorjev gibanja še dodatno zmanjšali rabo
energije,« je povedal Pureber in pojasnil, da so s spremljanjem

Sončna elektrarna in vrt na strehi

navad uporabnikov garažne hiše ugotovili, da bi bilo smiselno

Streha objekta je ravna, izolirana s 30-centimetrsko toplotno

dodati nekaj con, saj v nekem obdobju prihajajo zaposleni v

izolacijo, položeno na hidroizolacijo. Obtežena je z do 12 cm

en del garaže, v drugem obdobju pa v drug del.

nasutja. Del strehe prvega nadstropja prekriva vrt z intenzivno

S tem in z nekdaj dodatnimi ukrepi na ventilaciji so za tretjino

zasaditvijo. Na njem rastejo med drugim tudi zelišča, ki jih

zmanjšali rabo električne energije. Proti koncu prve zime so

uporabljajo v restavraciji Kantina Cubis, ki ima svoje prostore v
Energetika.NET
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Foto: Miran Kambič

pritličju. Svoj prostor na tem vrtu je našla celo trta. K prijaznejši klimi v stavbi prispevajo tudi intenzivne ozelenitve v atriju in
na stopniščih.
Del ravne strehe je namenjen sončni elektrarni, za katero so v
skupini Ržišnik Perc razvili lasten model za podporo pri odločanju o upravičenosti investicije ter izdelavo študije izvedljivosti. Po besedah sogovornika z obstoječimi modeli namreč niso bili zadovoljni, saj so pogrešali stroške, ki so jih drugi
modeli prezrli, čeprav vplivajo na to, v kakšnem času se bo
investicija povrnila. Med te stroške spadajo izdelava projektne
dokumentacije, stroški nadzora nad izvedbo, upravni postopki,
upravljanje med obratovanjem, zavarovanje ter razne korekcije,
povezane s pričakovano proizvodnjo električne energije. Pureber predvideva, da se bo investicija v sončno elektrarno povrnila
v približno 12 letih.
Za ogrevanje objekta uporabljajo zemeljski plin. Sistem več
stenskih kondenzacijskih kotlov omogoča, da štirje kotli z
nazivno močjo po 100 kW ustrezajo zdajšnjim potrebam, po
načrtovani širitvi Cubisa pa je možna dodatna razširitev s še
štirimi kotli, ki bodo zadostili potrebam razširjenega objekta.
Sistem poleg dobrega izkoristka zagotavlja tudi zanesljivost oskrbe, saj morebiten izpad (okvara enega kotla) ne destabilizira
delovanja kotlovnice. Kot je povedal Pureber, razmišljajo o namestitvi opreme na lesno biomaso oziroma postavitev plinske
kogeneracije, če se bo po širitvi objekta to izkazalo kot smotrno.
Poleg dobre izolacije fasade in strehe so uporabili tudi okna s

0
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trojno zasteklitvijo. Ocenjujejo, da bo objekt v celoti manj kot
štirilitrski. Letošnja sezona že kaže, da se napoved uresničuje,
čeprav je v te podatke zajeta tudi restavracija, ki ima v primerjavi z ostalimi proizvodi dvakrat večjo porabo toplote, v katero
pa je vključena tudi energija za pripravo sanitarne tople vode.

Varčno tudi z vodo
V Cubisu ne ravnajo varčno samo z energijo, temveč tudi z
Foto: Miran Kambič

vodo. Objekt je zgrajen tako, da je možno koristiti deževnico.
Dvojni sistem vodovodne inštalacije omogoča, da je v stavbi z
20.500 m2 površine v vsakem trenutku možno vzpostaviti
sistem za uporabo deževnice za sanitarno vodo, za samodejno
zalivanje zeliščnega vrta ter okrasnega zelenja. Porabo pitne
vode in vode, ki bi jo lahko nadomestili z deževnico, merijo s

ualnemu udobju prispeva tudi razsvetljava, ki je zasnovana tako,

skoraj 30 vodomeri in se tako lahko glede na cene pitne vode

da ima v pisarni z oceanskim sistemom vsak od zaposlenih

sproti odločajo o smotrnosti rabe deževnice. »Investicija v do-

svojo luč in lahko sam izbira, ali bo prižgana ali ne. Ljudje smo

datno inštalacijo za pripravo uporabe deževnice je minimalna.

si pač različni in včasih je težko doseči konsenz glede skupne

Do inštalacijskih razvodov imamo dvojno inštalacijo in mnogo

razsvetljave.

števcev po vsem objektu. To pomeni, da lahko analiziramo,
kakšno je razmerje med pitno vodo in vodo za stranišča; potem

Investicija se bo povrnila prej kot v desetih letih

lahko na letni ravni ugotovimo količino tako porabljene vode

V podjetju Protim Ržišnik Perc po prvem letu uporabe objekta

ter naredimo različne analize,« je povedal Pureber.

ugotavljajo, da se bodo dodatna vlaganja v ovoj stavbe in ener-

Visoka stopnja udobja za uporabnike

nih prinašajo omenjene rešitve vsaj 0,30 evrov/m2 mesečnih

Sejna soba, kjer smo se pogovarjali pred pripravo tega članka,

prihrankov. Kot je povedal Andrej Pureber, ocenjujejo, da je v

nima oken, a je svetloba v njej vseeno izjemno prijetna; pred-

primerjavi z objektom s 15-centimetrsko izolacijo, ki ga je pred

gijske sisteme povrnila prej kot v desetih letih. Po prvih izraču-

vsem za nekoga, ki ne mara umetne razsvetljave. Šele ko je

približno desetimi leti zasnoval in gradil Ržišnik Perc, raba

pogovor nanesel tudi na to, mi je postalo jasno, da sobo os-

energije, potrebna za toploto, na letni ravni nižja za 30 %. In-

vetljuje zunanja svetloba prek strešnih kupol − svetlobnikov

vesticija v generatorje toplote in hladu za Cubis je bila že v os-

(solar tube ali solatube), ki jo s posebnimi zrcali lovijo in us-

novi nižja, saj energijsko učinkovitejši objekt potrebuje naprave

merjajo. To je le eden od praktičnih primerov varčevanja z en-

manjših moči.

ergijo, ki hkrati ustvarja tudi prijetno delovno vzdušje in

Kot že rečeno, igrajo pomembno vlogo energetsko upravljanje,

uporabnikom zagotavlja visoko stopnjo udobja.

analize in ustrezno spreminjanje oziroma prilagajanje para-

Mehansko prezračevanje omogoča izboljšano kvaliteto zraka −

metrov. Učinkovitost ukrepov za manjšo rabo energije pa je v

in po besedah Purebra − sodelavci pravijo, da so zelo zadovoljni

precejšnji meri odvisna tudi od tega, kako uporabniki objekta

ter bistveno manj utrujeni kot v prejšnjih prostorih. K individ-

spoštujejo organizacijske ukrepe.
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Intervju: Mojca Kert Kos, Petrol Energetika

Napredek je možen le z
intenzivnejšim lokalnim
povezovanjem!
Alenka Žumbar, FOTO: arhiv Petrol Energetike
Petrol Energetika skrbi za celovito oskrbo z energijo in
energetskimi storitvami na Koroškem, Celjskem, v Zasavju ter
v Tehnološkem parku Ljubljana. Pokrivate področja
zemeljskega plina, daljinske energetike, električne energije, vod
in čiščenja ter odvajanja odplak. Kaj se pa najbolj »izplača«?
To je težko reči, ker smo v Petrolu Energetiki že od leta 2000 usmerjeni v nudenje celovite oskrbe z energijo in storitev. Na začetku tega stoletja oziroma ob odpiranju evropskih energetskih
trgov smo namreč pogledali čez meje, v nam najbližjo avstrijsko Koroško, in ugotovili, da recimo družba Stadtwerke Klagenfurt uspešno deluje po poslovnem modelu, ki zajema celovito oskrbo z energijo ter z energetskimi in okoljskimi storitvami. Podoben model smo razvili tudi v Petrolu Energetiki in
skozi proces lastninskega preoblikovanja podjetja v sodelovanju
z večinskim lastnikom Petrolom razvili in med prvimi v slovensko poslovno okolje implementirali poslovni model “Multi
Energy and Utility”, ki zagotavlja odjemalcem celovito oskrbo z
energijo in s storitvami, podpira javno-zasebno partnerstvo in
učinkovito upravljanje z energijo tudi na strani porabe. In ravno
slednje, sposobnost prilagoditi se zahtevam in potrebam naših
odjemalcev, poznati njihove poslovne procese in skrbeti za
stalno večanje učinkovitosti rabe energije pri porabnikih je naša

Petrol Energetiko vodi že  let, da pozna ne le
ekonomske plati, ampak tudi celotno »drobovje«
delovanja ravenske družbe, ki bo letos ustvarila
predvidoma 2,-milijonski dobiček, pa gre zasluga
dejstvu, da je delala tudi v izvajalnem inženiringu ter
v razvoju in projektivi. Po izobrazbi strojnica, članica
številnih upravnih odborov, med drugim Energetske
zbornice Slovenije, ter združenj, med drugim
združenja Manager, in predsednica upravnega
odbora GZS, Območne zbornice Koroška, prisega na
povezovanje in sodelovanje. »Ključ do uspeha so
naši zaposleni,« je v intervjuju za Energetiko.NET
med drugim povedala Mojca Kert Kos, ki uspešno
premika kamne na energetskem trgu in skale na
področju menedžiranja žensk.
2
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največja konkurenčna prednost.
Nekdaj zgolj obrat v jeklarski industriji je tako danes usmerjen
izključno v odjemalce in naša ponudba je povsem prilagojena
njihovim potrebam. Sprva smo bili osredinjeni zgolj na večje
industrijske odjemalce in geografsko povezane lokalne skupnosti, prek teh pa danes oskrbujemo več tisoč končnih odjemalcev. Je pa taka usmeritev zahtevala veliko razumevanje vseh
zaposlenih in še danes zelo intenzivno skrbimo za spreminjanje
kulture naše organizacije, motiviranje in izobraževanje kadrov.
Torej ste že pred dobrim desetletjem, ko trgi pri nas sploh še
niso bili odprti, vedeli, da bo energetika stremela tudi k
spodbujanju učinkovite rabe energije?
Zavedali smo se, da bodo to ključne storitve, in že tedaj smo zasnovali model, po katerem strankam ne le dobavljamo energijo,

ampak spremljamo tudi njeno rabo in pomagamo pri izboljše-

malcem nudil zniževanje stroškov na račun učinkovite rabe en-

vanju vseh bistvenih energetskih kazalnikov.

ergije, in prav to je temelj našega delovanja. Seveda pa morajo
zato vsi naši zaposleni predvsem dobro poznati tehnološke pro-

Je tako vaše delo danes lažje?

cese odjemalcev in s tem povezane možnosti zniževanja stroš-

Niti ne, saj so zaradi krize vsi še bolj previdni. Tako je še vedno

kov za energijo; menim, da smo v tem zelo dobri. Je pa seveda

treba odjemalce precej prepričevati in jih usmerjati.

nujno tudi optimiziranje nabavnega portfelja, s čimer prav tako
zagotavljamo obvladljivost stroškov.

Kakšen učinek pa je imelo vaše preoblikovanje po finančni plati?
Pozitivno smo začeli poslovati šele po uveljavitvi spremembe

Leta 2007 – podatki so z vaše spletni strani – je Petrol

koncepta našega poslovanja. V skupino Petrol smo namreč

Energetika prodal 3, milijona kWh električne energije, od

vstopili z letnimi prihodki v višini osem milijonov evrov, danes

tega jih je 0, milijona kWh tudi sam proizvedel. 29,6

jih imamo slabih sto milijonov.

milijona kWh elektrike je družba distribuirala. Kakšni so
sodobnejši podatki, denimo za lansko leto, in kakšen je načrt

Družba Petrol Energetika je leta 2007 realizirala 3, milijona

za letošnje poslovno leto?

evrov čistih prihodkov od prodaje, v istem letu pa ste ustvarili

Zdaj so te številke za več kot 100 odstotkov višje, na področju

tudi ,3 milijona evrov čistega poslovnega izida. Pa če

zemeljskega plina imamo sploh vodilno vlogo pri oblikovanju in

preideva k sodobnejšim podatkom – kako ste poslovali lani in

vodenju bilančne podskupine pri Geoplinu. Dobavo zemelj-

kako boste letos?

skega plina smo namreč povečali s 50,5 milijona kubičnih met-

Po poslovnem načrtu naj bi letos ustvarili približno 100 mili-

rov leta 2007 na približno 110 milijonov kubičnih metrov, ve-

jonov evrov prihodkov ter dva in pol milijona evrov dobička. Zelo

likost bilančne podskupine pa ciljamo na 200 milijonov kubič-

pomembna je tudi dodana vrednost na zaposlenega, saj smo po

nih metrov. Ponosni smo, da smo med vodilnimi akterji, ki

tem kazalniku precej nad slovenskim povprečjem; načrtujemo,

spreminjamo slovenski trg zemeljskega plina.

da bomo letos ustvarili 70.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega. Smo pa tudi že lani poslovali nad poslovnim načrtom

Kakšne premike bo po vašem prinesla prihodnost?

in dosegli približno 73 milijonov evrov prihodkov in dobiček, ki

Predvsem pričakujem premike pri organizaciji izvajanja komu-

je presegel poldrugi milijon evrov. Letos bomo po zaslugi in-

nalnih dejavnosti, med njimi pri oskrbi z vodo in čiščenju ter

tenzivnejšega trženja in zaradi pozitivnih premikov v celotnem

odvajanju odplak. Na teh področjih bo treba veliko investirati in

gospodarstvu, ki so že opazni, še bolj povečali prodajo. Prodajo

zato pričakujem preoblikovanje komunalnih podjetij in močne-

širimo tudi na račun novih odjemalcev, predvsem na segmentu

jše sodelovanje med njimi. Namreč, vsaka občina zase ne more

električne energije, in sicer tako na poslovnem kot gospodinj-

zagotoviti niti potrebnih virov financiranja niti najbolj konku-

skem odjemu.

renčnega upravljanja infrastrukture, zato bo povezovanje, če

Konkurirate materinski družbi?

Dober primer uspešnega sodelovanja komunalnih podjetij so

želijo doseči napredek, ključnega pomena.
Ne, s Petrolom imamo dober partnerski odnos. Se pa na seg-

denimo čistilne naprave in tak način dela bo treba prenesti še na

mentu električne energije še vedno bije trd boj in ravno danes

druga področja dela. Petrol Energetika zato deluje tudi kot pove-

(pogovarjali smo se v četrtek, 30. maja, op. p.) smo iz Petrola

zovalec lokalnih interesov na območju občin, kjer poslujemo.

Energetike na Zvezo potrošnikov Slovenije naslovili posebno
ponudbo za ohranitev sedanje ravni cen električne energije za
gospodinjstva do konca junija 2012.
Glede na vsesplošne trende na trgovalnem delu je to pogumna
poteza …
Res je. V našem podjetju dajemo pri odnosih z odjemalci izjemno velik poudarek stroškom za energijo v celoti in ne zgolj
ceni energije. V prednosti bo namreč tisti dobavitelj, ki bo odje-

Po sprejetem poslovnem načrtu bo družba Petrol Energetika
v letu 2011 prodala 615 GWh električne energije in 110 milijonov kubičnih metrov zemeljskega plina, ustvarila približno
100 milijonov evrov prihodkov od prodaje ter približno dva
in pol milijona evrov dobička. V prenovo energetske infrastrukture bo investirala približno 8 milijonov evrov. Strošek
dela v dodani vrednosti za 140 zaposlenih bo z nekdanjih
73 % znižala na 42 % in načrtuje doseči 70.000 evrov dodane
vrednosti na zaposlenega.
Energetika.NET
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Se je nakup Toplarne Hrastnik potrdil kot dobra poteza?

žavnih spodbud so zdaj najbolj donosne investicije v kogeneracije,

Zelo. Toplarno in distribucijski sistem smo pred kratkim tudi

toda to stanje ne bo trajalo večno – tega se dobro zavedamo.

posodobili, in sicer smo ne le obnovili omrežje v Hrastniku,

Moram pa, ker sem omenila predpise, opozoriti na področje

ampak smo v toplarni tudi povečali proizvodnjo električne

zemeljskega plina, ki je ravno zaradi zahtevnih investicij v in-

energije s postavitvijo dodatne kogeneracije, znižali smo to-

frastrukturo v zadnjem času povsem nedonosno; to za podjetja,

plotne izgube in povečali zanesljivost ter energetsko učinkovi-

ki investirajo, ni vzdržno. Podobno je na področju daljinskih

tost pri proizvodnji in tudi pri odjemu toplote.

sistemov oskrbe s toplotno energijo, oblikovanje cen distribucije toplotne energije namreč ne sledi vloženim sredstvom v

Boste s takšnimi projekti nadaljevali?

nujno potrebno obnovo omrežij.

Bomo, toda zdaj še ne morem napovedati novih “hrastniških
toplarn”.

Pa vendar pozitivno zrete v prihodnost …
Po naravi sem optimistka in pričakujem, da se bo gospodarsko

Koliko denarja namenjate za investicije?

stanje izboljševalo in trgi sprostili. Je pa nadaljnji razvoj, o ka-

Za investicije namenjamo v povprečju od pet do deset milijonov

terem sva govorili, odvisen predvsem od virov financiranja,

evrov letno; lani smo zanje namenili dobre štiri milijone evrov,

medtem ko v Sloveniji razvojnih idej ne manjka. Pomanjkanje

letos jih bomo osem. Je pa seveda vse odvisno tudi od stanja in

interesa za povezovanje zaznavam kot najšibkejšo točko naše

priložnosti na trgu. V posodobitev obstoječe infrastrukture vla-

družbe nasploh in ne zgolj slovenskega gospodarstva. Kljub

gamo povsod tam, kjer je treba dvigniti raven zanesljivosti

vsemu pa so tu po mojem mnenju ključnega pomena ljudje –

oskrbe, investiramo pa tudi v razvoj novih projektov, tako v

naši zaposleni, poslovni partnerji, načrtovalci razvoja lokalnega

omrežja kot v proizvodnje vire v industriji in za potrebe široke

okolja; ti bodo, če bodo ustrezno vodeni in dovolj motivirani,

potrošnje, preučujemo pa tudi možnosti za nakupe podjetij, ki

dejansko zagotovili nadaljnji napredek.

izvajajo nam komplementarne dejavnosti, da bi dosegli inten-

V Petrolu Energetiki smo zelo ponosni na svoje zaposlene, ki

zivnejšo rast tržnega deleža in dolgoročno konkurenčne pogoje

razumejo cilje podjetja in razvojne usmeritve, da ostajamo vo-

za končne odjemalce.

dilni dobavitelj – kot sem omenila – na področju učinkovite rabe
energije pri naših odjemalcih. Zavedamo se, da so visoki stroški

Kako hitro se vam investicije vračajo, ali – če se malce vrnem

energije in strogi okoljski predpisi dobri razlogi za proaktivno

na začetno vprašanje – v kaj se danes najbolj splača

uvajanje najboljših praks na področju upravljanja z energijo pri

investirati?

naši odjemalcih, za kar smo specialisti in zanesljiv poslovni part-

Na področju infrastrukture imajo zagotovo investicije v daljinske

ner s številnimi referencami. V razvojne premike nas bo v pri-

sisteme oskrbe z energijami najdaljši povračilni rok, donosi so

hodnosti vodilo tudi uspešno javno-zasebno partnerstvo, ki smo

regulirani, kar seveda vselej upoštevamo. Zaradi ustreznih dr-

ga v zadnjem času v Sloveniji precej zapostavili.
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Intervju: Stane Rožman, NEK

Manjka nam resna inštitucija,
ki bi znala odločno presoditi,
kaj je v interesu te države!
Alenka Žumbar, FOTO: arhiv NEK

Pobuda za izvedbo stresnih oziroma obremenilnih
testov za evropske jedrske elektrarne je padla
kmalu po jedrski katastrofi na Japonskem.
Obremenilni testi so osredotočeni le na primere,
podobne naravni in jedrski nesreči na Japonskem, s
tem pa bodo v državah članicah ponovno ocenjene
varnostne meje, ki segajo preko meja projektne
nezgode, kar je nova zahteva. V obremenilne teste
bo morala biti vključena ocena tehnologije,
človeškega dejavnika in organizacijskih vidikov.
»Skupni imenovalec teh presoj bodo torej predvsem
naravne katastrofe,« potrjuje tudi predsednik
uprave krške nuklearke Stane Rožman, ki dodaja,
da pri tem ne bo govora o tveganjih za naravno
nesrečo, ampak bo kar zastavljena teza, da se nek
dogodek zgodi, vnaprej pa bo treba vedeti, kako se
bo posamezna jedrska elektrarna na ta dogodek
“odzvala”. S Stanetom Rožmanom, ki je na čelu
krške nuklearke že debeli dve desetletji, smo govorili
o tem, kaj stresni testi pomenijo za elektrarno, ki
zagotavlja tretjino energije v državi, in se dotaknili
tudi aktualnega stanja v slovenski energetiki.
Kaj opravljanje stresnih testov pomeni za krško nuklearko?
Uradno so se stresni testi začeli 1. junija, a v Krškem smo začeli
na tem delati že prej, saj je bila metodologija znana že pred
meseci. Ko bomo pripravili poročilo – to velja za vse evropske
nuklearke –, bodo nacionalni uradi za jedrsko varnost pripravili nacionalna poročila in ta predali evropskim organom. Ti bodo
tako do konca letošnjega leta prejeli skupno štirinajst nacionalnih poročil, pregled teh poročil pa bo potekal v začetku prihodnjega leta. Poročila bodo pregledovale 7-članske komisije evropskih predstavnikov, pri čemer bosta v vsaki komisiji po dva ista
člana, ostali pa bodo imenovani iz držav članic.

Energetika.NET



Kdo bi lahko bili člani iz Slovenije?

Odzivi med nami, ki se z jedrsko energijo strokovno ukvarjamo,

Tega se danes še ne ve. Celoten proces pa bo sicer končan že v

so v veliki meri enotni in gredo v smeri, da se je treba na vsak

prvem kvartalu leta 2012. Takrat bodo torej znana izhodišča o

dogodek odzvat na pozitiven način in dogodek preanalizirati ter

stanju po Evropi, znane bodo tudi vse projektne rešitve in orga-

premisliti, kaj je treba storiti, da se kaj takšnega ne bi ponovilo.

niziranost po evropskih nuklearkah. Omeniti pa velja, da je kot

Iz dogodkov skratka vselej izhaja lekcija, iz katere se je treba

presečni datum določen 30. junij 2011, kar pomeni, da bo v

nekaj naučiti in ukrepati. Cena je tokrat zelo visoka in naša reak-

poročilu zajeto stanje kot je na ta dan. To pomeni, denimo, tudi

cija je tudi tokrat enotna.

opremo, ki smo jo v krški nuklearki že naročili. Pravzaprav smo

Razlike pa so med politiki in tistimi, ki se odločajo o energetskih

ovrednotili stanje v naši elektrarni takoj po japonski nesreči in

politikah na nacionalni ravni. Na tem mestu imamo v Evropi

tudi že dobili odgovore na vprašanje, kaj bi lahko postorili za to,

razpršeno sliko teh reakcij. Znana je nemška odločitev in kot

da bi bilo naše kratkoročno odzivanje še krajše.

mi je znano, so nemški jedrski strokovnjaki zelo razočarani nad
odločitvami svoje politike. Verjamemo in tudi vemo, da so sicer

»Odločitve o pomembnih ukrepih v jedrski
elektrarni Krško smo sprejeli še pred japonskimi
dogodki, ti dogodki so le še potrdili, da so bile
naše odločitve prave.«

nemški jedrski objekti v zelo dobrem stanju in po našem ni
razlogov za njihovo ustavljanje. Vendar pa je politika nekaj drugega kot stroka. Že tako je znano, da je v Nemčiji jedrska energija že desetletja močna politična karta, po drugi strani pa gre za
gospodarsko velesilo, ki so lahko privošči neke poteze, ki jih

Odzvali smo se v smeri zagotavljanja zadostne mobilne opreme,

sicer vodijo zelo stvarni interesi. Nemška energetska podjetja

ki pomaga pri soočenju z morebitnimi izrednimi dogodki. Eno

so namreč veliki igralci v evropskem merilu in bodo svoje kapa-

so mobilni viri električnega napajanja, ki dopolnjujejo fiksno

citete lahko širili izven Nemčije. Vemo že, da je nemška odlo-

montirano opremo, pri čemer govorim predvsem o mobilnih

čitev o zaprtju nukleark že povzročila dvig cen električne ener-

generatorjih, ki jih lahko po hitrem postopku priključimo in

gije in ta dvig se bo še nadaljeval, vendar pa nemška podjetja

uporabimo ko in če je to potrebno in kjer je to potrebno. Drugo

zaradi tega ne bodo imela nobene izgube, le še bolj bodo po-

so prav tako mobilne črpalne zmogljivosti za prenos vode, ki

segala na evropski trg. Njihova podjetja ne bodo izgubljala niti

zagotavlja hlajenje. Gre torej za prenos vode tako in drugače.

zato, ker nikdar niso bila nek pomemben dobavitelj jedrske

tretje pa so mobilne zmogljivosti za zagotavljanje komprimi-

tehnologije, so pa zato močni na strani obnovljivih virov en-

ranega zraka, ki je pogonski medij za krmiljenje različnih ven-

ergije. Kot pravim, pri vsaki potezi so v ozadju zelo konkretni

tilov, ki se jih moramo posluževati v izrednih situacijah. Tako

interesi.

smo naredili načrt mobilne opreme, jo tudi že naročili in jo v
tem mesecu tudi pričakujemo.

Pa če pri Nemcih zopet pade odločitev za nadaljevanje jedrske

Skratka, preučili smo stanje v naši nuklearki in se postavili v

opcije. Kaj to pomeni?

scenarij, da so možne tudi kombinacije različnih nesreč, kot sta

Vsaka takšna odločitev zelo veliko stane in tako tudi to. Nemčija

denimo potres in poplava hkrati, kar je že tako neverjetna kom-

se je odločila, da bo do leta 2022 izstopila iz jedrskega programa

binacija, pa vendar. Tako smo določili dodatne mobilne enote

in tudi to se lahko v času do takrat spremeni.

opreme in jih tudi naročili, nakar smo adaptirali tudi vse

Ostale evropske države so reagirale precej bolj zmerno, pa četudi

potrebne postopke za to. v nuklearki namreč ni nobenih im-

ima japonska katastrofa v splošnem velik vpliv na zaupanje v

provizacij.

jedrsko energijo.

Ali bo ta mobilna oprema dejansko v uporabi ali je potrebna le

Bo po vašem primer Fukušime znatno omajal jedrsko

zaradi primerov nesreč?

renesanso, o kateri se je v zadnjih letih vse bolj glasno govorilo?

V vsakem primeru jo bomo uporabljali. Smo pa v Krškem ur-

Zagotovo. Več let bo potrebnih, da bo zaupanje v jedrsko ener-

girali najhitreje, če pogledamo ostale evropske nuklearke. To

gijo zopet zraslo. Bo pa gotovo jedrska energija v splošnem

izhaja iz našega lastnega pogleda in ne gre za kakšne napotke,

ohranila svoj delež, predvsem v deželah, ki imajo omejene

saj se tudi stresni testi šele začenjajo.

energetske vire. Svet je v stanju, ko virov energije ne more izbi-

Kolikšen strošek pa vam bo predstavljal nakup te dodatne

gija ohranjala svoj prispevek - nekje bolj, drugje manj.

rat, lahko le izkoristi, kar mu je dano. Zato bo tudi jedrska enermobilne opreme?
Ne prevelik, saj tudi naša lastna cena energije ne bo zaradi tega
nič višja.

Kaj pa obnovljivi viri energije – prav tako Nemčija je tudi tu
naredila pomemben korak, ki pa ga danes že malce obžaluje?
Drži. Po mojem mnenju tudi obnovljivih virov energije ne mo-

Kako se jedrski strokovnjaki odzivate na nesreče kot je bila na

remo izkoriščat za vsako ceno, saj tega gospodarstva enostavno

Japonskem? Nemčija je denimo potegnila zelo močno potezo …

ne bodo vzdržala. Račun pa se izide v neki mešanici virov. V
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vsakem primeru obnovljivi viri, ki že tako ali tako niso povsod

Kaj to pomeni?

na voljo, potiskajo cene električne energije navzgor.

Zagotoviti bomo morali dodatne skladiščne prostore, kar pa

Če se še nekoliko vrneva h krški nuklearki; v njej ste skozi leta

predstave, koliko dejansko bo to pomenilo, jasno je le, da imamo

znatno povečevali proizvodnjo in tako s sprva predvidenih ,

samo še nekaj let, da to izvedemo.

seveda pomeni dodatno investiranje. V tem trenutku še nimamo

TWh električne energije letno v letu 93 prešli na današnjih
,6 TWh električne energije …

Boste morali v vsakem primeru v nuklearki prevzeti skrb za

Res je. Kazalce smo sistematično povečevali, tako da danes

odpadke?

proizvedemo približno 5,6 teravatnih ur električne energije,

Sedaj je to že gotovo, da. Je pa v vsakem primeru treba zago-

postopna rast pa je bila dosežena s kombinacijo ukrepov, od

toviti trajno odlagališče nekje drugje.

povečevanja učinkovitosti delovnih procesov do vlaganja v
posodobitve. Povečanje proizvodnje je tudi rezultat prehoda z

Mar ne bo to, da vi prevzamete skrb za odpadke, le potuha za

12- na 18-mesečne gorivne cikle. Ni pa šlo le za povečevanje

nadaljnje zavlačevanje pri iskanju trajno rešitve?

zmogljivosti in letne proizvodnje, ampak tudi za stalno skrb in

Morda bo, toda trajno rešitev bo tako ali drugače treba najti!

povečevanje varnosti delovanja. Ta dva cilja smo ves čas paralelno zasledovali. Naša politika je, da tehnološko posodabljanje

Če preideva še malce na energetsko politiko; kako spremljate

izvajamo vsako leto sproti, pri čemer smo se naslonili tako na

debate o projektu gradnje bloka 6 v Šoštanju pa seveda novega

lastne kot na tuje izkušnje, saj je naša tehnologija ameriška.

bloke v Krškem?
Debat je vsekakor preveč in deloma smo za to krivi energetiki

Rezultat uspešnega vodenja, odličnih rezultatov ter
varnega in učinkovitega obratovanja Nuklearne
elektrarne Krško je tudi dejstvo, da je Stane
Rožman kar dva mandata vodil upravni odbor
WANO Paris center. WANO (The World Association
Of Nuclear Operators) je mednarodna neprofitna
organizacija, ustanovljena maja 99, in združuje
upravljavce  jedrskih elektrarn po vsem svetu z
namenom izmenjave delovnih izkušenj, tehnične
pomoči in razvoja za doseganje čim višjih
standardov jedrske varnosti.

sami, saj se niso vsi projekti izvajali dovolj transparentno in
racionalno od samega začetka. Če bi se, bi se izognili tudi marsikateri javni polemiki. Po drugi strani pa je res tudi, da se v te
razprave precej vključujejo tudi tisti, ki sne nosijo nobene odgovornosti pri zagotavljanju oskrbe z energijo. Tako nam manjka
resna inštitucija, ki bi znala dovolj hitro in odločno presoditi,
kaj je v interesu te države. Potrebujemo namreč oskrbo z električno energijo, ki bo za današnje čase primerna – to je konkurenčna, stabilna in okoljsko primerna. Ti cilji se zaenkrat slabo
realizirajo.
Ali kljub neodločnosti oblasti nadaljujete delo na projektu

Koliko namenjate za posodabljanje?

gradnje drugega bloka v Krškem?

Trenutno med 25 in 30 milijonov evrov letno. So pa ti procesi

Dejstvo je, da smo po 11. marcu zapadli v neko posebno ču-

nujni tudi za zagotavljanje načrtovane življenjske dobe objekta,

stveno stanje, ki potrebuje svoj čas, in ko bo ta minil, se bo ver-

znano pa je, da je prvotna načrtovana življenjska doba 40 let,

jetno s tem nadaljevalo. Je pa boljši sogovornik za to vprašanje

pripravljamo pa se na podaljšanje najprej za deset let in kasneje

GEN energija, ki si zelo prizadeva za ozaveščanje in infor-

še za deset let. Tako so posodobitve in investicijski cikli tudi na

miranje o virih energije; med drugim bodo v kratkem v Krš-

podlagi tega.

kem odprli izobraževalni center, kjer bo mogoče izvedeti vse o
jedrski energiji in tudi o obnovljivih virih energije. Projekt “NEK

Boste še povečevali proizvodnjo?

2” tako ostaja, a brez principelne odločitve na nacionalni

Le malenkostno, ker smo vse potenciale domala že izkoristili.

ravni.

Podaljšanje življenjske dobe pa je vezano tudi na problematiko

Kako v Nuklearni elektrarni Krško doživljate dejstvo, da so

odlaganja nizko in srednje radioaktivnih odpadkov …

mnenja tudi slovenske politike o nadaljevanju jedrske opcije

Tako je. Sedaj se radioaktivni odpadki začasno skladiščijo v elek-

deljena?

trarni in te skladiščne zmogljivosti so omejene. Iz tega razloga

No, sam tega niti ne zaznavam tako hudo, saj se mi zdi, da se

se je prioritetno obravnaval projekt najdenja odlagališča za trajno

slovenski politiki nekako strinjajo o tem, da je jedrska energija

odlagališče. Prišlo se je do lokacije in trenutno je v teku prido-

rešitev, ki jo potrebujemo. Prav tako je krška nuklearka uživala

bivanje gradbenega dovoljenja za ta projekt, vse skupaj pa že

in še uživa zaupanje v vseh vladnih garniturah, res pa je prisotna

precej zamuja, tako da se zavedamo, da odlagališče ne bo pravo-

neka neodločnost, saj odločitev za nadaljevanje jedrske opcije

časno zgrajeno, da bi pokrili naše tekoče potrebe. Tako bomo

zahteva močno odgovornost. Ta koalicija si je zadala, da bo to od-

morali poskrbeti za rešitev v sami elektrarni.

ločitev sprejela, pa je resda do sedaj še ni.
Energetika.NET
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Intervju: mag. Vekoslav Korošec

Slovenski energetiki smo
ambiciozni, a pogosto nerealni!
Alenka Žumbar, FOTO: arhiv Energetike.NET

Mag. Vekoslav Korošec, ki je lep čas vodil Elektro
Slovenije (Eles), v začetku junija pa mu je bil
podaljšan mandat direktorja Združenja za
inženiring in Združenja za svetovalni inženiring na
Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), je pred
kratkim vstopil tudi v upravni odbor evropske
federacije združenj za svetovalni inženiring EFCA
(European Federation of Engineering Consultancy
Associations). »Svetovalni inženiringi zagotavljajo
za 00 milijard evrov svetovalnih storitev letno in
za okoli ,3 milijarde investicij v stavbe,
infrastrukturo in industrijske komplekse,« je med
drugim v pogovoru za Energetiko.NET nanizal
mag. Korošec, s katerim smo govorili tudi
o trenutnem gospodarsko-političnem stanju v
državi in njegovem vplivu na energetiko.
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je zelo kritična do
države, tudi do ureditve na področju energije in okolja. Je po
vašem GZS dovolj usmerjena k ukrepom na dolgi rok in s tem
prehodu na nizkoogljično družbo?
Po mojem mnenju GZS gleda na dolgoročno ukrepanje – prav
s tem se ukvarja naša služba za varstvo okolja −, obenem pa
opozarja, da morajo biti načrti prehoda v brezogljično družbo
realni. Zavedati se namreč moramo, da moramo tudi v prihod-

O kakšnih ukrepih konkretno govorite?

nje zagotavljati zanesljivo in kakovostno oskrbo z energijo, pred-

Z vidika inženiringa moramo prav gotovo pospešiti postopke

vsem z električno energijo, in da moramo pri sicer nujnem pre-

umeščanja v prostor. To je ključna ovira in zato cel kup projek-

hodu v brezogljično družbo upoštevati tudi zanesljivost oskrbe

tov zamuja, s tem pa ogrožamo lastne cilje. To je mogoče ured-

z energijo, cenovno konkurenčnost ponudbe energije in opti-

iti z novo zakonodajo, predvsem pa z novo kulturo v investicij-

mum vsega tega, da bomo nizkoogljične cilje dejansko dosegli.

ski gradnji, kjer morajo kakovost, rok in cena postati glavne

Ocenjujemo tudi, da smo si v Sloveniji postavili izredno ambi-

vrednote. Vrednote pa morajo postati seveda tudi zastavljeni cilji.

ciozne cilje, sploh kar se tiče 25-odstotnega cilja na področju

Naši predlogi so tudi, da bi bilo treba za določene objekte spre-

deleža obnovljivih virov do leta 2020. Sploh so ti cilji zelo am-

jeti zakone, denimo zakon o srednji Savi, in tako izpeljati pro-

biciozni v primerjavi s cilji iz prejšnje resolucije o nacionalnem

jekte. Tudi gradnja prenosne infrastrukture bi morala najti

energetskem programu, ki smo jih dosegli le v desetih od-

mesto v zakonodaji. Moramo se namreč zavedati, da na primer

stotkih. GZS tako opozarja, da moramo biti v naših ciljih realni

gradnja daljnovoda proti Madžarski že obupno zaostaja kljub

in da obenem sprejmemo vse ukrepe, s katerimi bomo zadane

temu, da je Evropska komisija že pred leti umestila dotični pro-

cilje tudi dosegli.

jekt med prioritetne infrastrukturne projekte. Dejstvo je, da smo
v Sloveniji v svojih načrtih vselej zelo ambiciozni, v realizaciji pa
hudo zaostajamo. Na to GZS glasno opozarja.

Omenili ste, da bi morale glavne vrednote postati kakovost,

v krizi, naše gospodarstvo je obremenjeno s številnimi dajat-

roki in cene. Kako daleč od teh vrednot smo v Sloveniji?

vami, tako da smo na številnih mestih v slabšem položaju, kot

Pri investicijski gradnji ugotavljamo, da so se nam v zadnjem

so naši konkurenti. Moramo postati konkurenčni tudi na po-

času dogajale težave, kot so podaljševanje rokov, slaba kakovost,

dročju energetskih virov. To pomeni, da moramo biti konku-

zahtevki za povišanjem cen, velika nelikvidnost in posledično

renčni tudi pri sami rabi energentov; torej gre tudi za energet-

stečaji podizvajalcev. Druga težava, ki se pojavlja v Sloveniji, je

sko učinkovitost.

izbira izvajalca na osnovi najnižje cene. Pravilno bi bilo, da bi

Naj še neposredno odgovorim na vaše vprašanje. Drži, da je med

izbirali izvajalce glede na kakovost in predvsem na osnovi

omenjenimi akterji še vedno premalo povezovanja. Za krepitev

stroškov v celotni življenjski dobi. Upoštevati bi morali tudi

tega si prizadevamo na Združenju za inženiring in Združenju

Moje mnenje in tudi mnenje inženirske stroke je, da bi morali te
položaje zavzemati strokovnjaki, ki ne bi bili vezani na mandate
določenih političnih opcij. V energetiki gre namreč za dolgoročne
procese, ki presegajo mandat ene vlade.
elemente, kot je energetska učinkovitost in raba obnovljivih

za svetovalni inženiring; enako si prizadevajo tudi številne naše

virov energije. Tu pa že govorimo o zelenih javnih naročilih. Na

partnerske organizacije. Ugotavljamo namreč, da je cela vrsta

tem mestu smo na GZS že pripravili smernice za naročila javnih

projektov slabo izvedena zaradi slabe investicijske in projektne

gradenj, ki so usmerjena prav v zeleno javno naročanje. Menim

dokumentacije in zato, ker se pri sami izgradnji ne izvaja nad-

torej, da moramo izboljšati celotno investicijsko kulturo. Skozi

zor tako, kot bi se moral. Tudi tu se namreč dogaja, da se in-

to spreminjanje se bomo približali tudi ciljem nizkoogljične

vestitorji odločajo za inženiringe na podlagi najnižje cene in ne

družbe. Ni dovolj le spodbuda za gradnjo objektov za izkoriš-

na podlagi kakovosti.

čanje obnovljivih virov, potrebno je tudi izobraževanje in določena kultura, kar pa zajema še cel niz ukrepov. Zadanih ciljev ne

Preidiva še na širše gospodarsko-politično polje. Kako

bomo dosegli, če jih bomo postavili brez pravih usmeritev, pri-

ocenjujete trenutno situacijo? V mislih imam predvsem

poročil in ustreznih podzakonskih aktov.

fluktuacijo ministrov na gospodarskem resorju. Kako to vpliva
na energetsko sfero, ki jo kot dolgoletni energetik dodobra

Kje začeti?

poznate?

Inženiringi se bomo usmerjali že v izdelavo investicijskih pro-

Predvsem me skrbi, da bodo najhujše posledice menjave vodil-

gramov in konkretnih projektov. Da se bodo vse smernice up-

nih kadrov v podjetjih v državni lasti. Moje mnenje in tudi

oštevale, pa moramo naše kadre ustrezno usposobiti za uporabo

mnenje inženirske stroke je, da bi morali te položaje zavzemati

visoko tehnoloških rešitev. To seveda zahteva celoten miselni

strokovnjaki, ki ne bi bili vezani na mandate določenih poli-

preskok. Po drugi strani pa tudi ni dovolj, da je le projektant ali

tičnih opcij. V energetiki gre namreč za dolgoročne procese, ki

inženir ozaveščen in tudi vešč izvedbe, ki bo vsebovala vse traj-

presegajo mandat ene vlade. Razvita gospodarstva že imajo

nostne elemente; ozaveščen in informiran mora biti tudi sam

mehanizme, da se politika v te strokovne kadre ne vtika. Pri nas

investitor. Ta mora znati sestaviti projektno nalogo in izbrati

pa je bila praksa, da se je z menjavo politične opcije menjalo

primernega ponudnika ter nato spremljati gradnjo, da projekt

tudi vse vodilne kadre v državnih družbah. Namesto tega bi

dejansko doseže zadane kriterije.

morali postaviti jasne kriterije za delo teh kadrov in njihovo delo
stalno nadzirati. Če bi delali dobro, jih ne bi menjali. Ko se nam-

Kako vidite sodelovanje med projektanti, inženirji in izvajalci?

reč menja direktor, se menja vsa ekipa do tajnic. To seveda po-

Slovenski inženirji že zelo aktivno sodelujemo z ostalimi sfe-

meni, da se neka ekipa ravno vpelje v delo, ko so že na vidiku no-

rami in menim, da se prav vsi že dodobra zavedamo grožnje

ve volitve in potem zopet sledijo menjave.

energetske preskrbe v prihodnje. Seveda nam to predstavlja tudi
izziv, saj posegamo na nova tehnološka področja, odpirajo se

Ali konkretno zaznavate kakšne posledice omenjenega stanja v

zelena javna naročila … Tako na danem področju vidimo zelo

Sloveniji?

veliko možnih investicij, predvsem pa možnosti za dosego vi-

Zaznavam le to, da se nekateri kadri v državnih podjetjih slabo

sokega tehnološkega nivoja. Hkrati s tem odpiramo poti tudi

počutijo zaradi negotovosti, ki jo vse to prinaša. Tudi sam ne bi

drugim sektorjem – gradbeništvu, industriji in drugim.

več sprejel delovnega mesta v podjetju, ki je v lasti države. Naučil

Moramo pa se tudi zavedati, da bi prav vsem ukrepom, ki jih

sem se namreč, da te bo nova politična opcija zamenjala, četudi

bomo uvajali, morala slediti tudi ustrezna davčna politika, ki bi

delaš dobro.

na primer zajemala tudi ekološke takse. Še vedno smo namreč

Celoten intervju na voljo na www.energetika.net
Energetika.NET
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Intervju: Franc Beravs, Eko sklad

Sončne elektrarne še vedno
zasedajo prvo mesto pri
investiranju v OVE!
Alenka Žumbar, FOTO: arhiv Eko sklada

V letih od 99 do 200 je Eko sklad odobril .792
kreditov v skupnem znesku 37,6 milijona evrov, od
tega lani  kreditov v vrednosti 2,2 milijona. Eko
sklad je leta 200 z dvema javnima pozivoma za
kreditiranje okoljskih naložb razpisal 32 milijonov
evrov, od tega 2 milijonov evrov za občane ter 20
milijonov evrov za podjetja in druge pravne osebe.
Letos so za kreditiranje namenili 2 milijonov evrov,
se pa še »borijo« z obdelavo vlog občanov za
nepovratna sredstva. Teh jim je od lani ostalo
približno .000, letos pa so jih do konca avgusta
prejeli že 7.3, torej bodo do konca letošnjega leta
obdelali najmanj .000 vlog. To jim bo uspelo z
dodatnimi  zaposlenimi; kot napoveduje direktor
Eko sklada Franc Beravs, jim bo z okrepljeno ekipo
vendarle uspelo doseči cilj – odgovoriti vsem
prosilcem v roku najmanj treh mesecev od
oddaje vloge.

sredstev določena glede na potrošnjo v prejšnjih letih, glede na
pričakovano povpraševanje po kreditih ter glede na višino sredstev, ki jih imamo na voljo. Naj dodam, da smo letos podpisali
novo pogodbo z Evropsko investicijsko banko za 50 milijonov
evrov kreditnih sredstev, ki bodo na voljo za črpanje do leta 2014.
Tako je skupna letna vsota sredstev, namenjenih kreditiranju,
približno 30 milijonov evrov.

»Je pa dodeljevanje kreditov, predvsem pravnim
osebam, relativno dolgotrajen proces. V
koledarskem letu se tako odvijajo aktivnosti, ki so
posledice tudi pozivov iz preteklih let. Lani smo
tako na primer odobrili skupno 20 milijonov evrov
kreditov, od tega  milijonov podjetnikom in
dobrih pet milijonov občanom, podpisanih pa
smo imeli le za , milijona evrov pogodb z
občani, s podjetniki pa za 7, milijona evrov.«
No, letošnji javni poziv je bil objavljen šele aprila, dokumentacijo

Eko sklad ne pušča vidnega odtisa le na področju
trajnostnega bivanja v Sloveniji, saj je od leta 200,
ko je bil objavljen prvi razpis za sofinanciranje
gradnje pasivnih in nizkoenergijskih hiš,
sofinanciral že več kot dvesto tovrstnih hiš,
ampak tudi na področju mobilnosti, saj bo v
prihodnje sofinanciral tudi nakup električnih vozil.
Velika novost je tudi spodbujanje pasivne in
nizkoenergijske gradnje ter energetskih sanacij
občinskih objektov, namenjenih vzgoji in
izobraževanju.

pa je dvignilo 42 potencialnih investitorjev, in sicer za približno
14 milijonov evrov kreditov. Do danes smo prejeli 15 vlog z zahtevki v skupni vrednosti 3,7 milijona evrov, odobrili pa smo le
dva kredita v skupni vrednosti 200 tisoč evrov. Proces od objave
poziva do prvih pogodb je torej precej dolg, obenem pa imamo
v zadnjih letih, ki jih še vedno zaznamuje kriza, precejšnje
težave z ustreznimi zavarovanji kreditov; podjetja namreč ponujajo v zavarovanje nepremičnine in premičnine, ki pa jih je treba
oceniti, koliko so vredne na trgu. In tudi zato se zadeve pogosto
zavlečejo.
Kako zanimivi so sploh okoljski krediti za prebivalstvo in za

Spomladi ste razpisali 2 milijonov kreditnih sredstev. Koliko

podjetja?

jih še imate?

Leta 2009 in 2010 se je zaradi krize investiranje na področju

Pri javnih pozivih za kreditiranje bodisi občanov bodisi pravnih

varstva okolja v industriji praktično zaustavilo, bilo pa je

oseb na Eko skladu predvidimo neko vsoto, znotraj te vsote pa

ogromno investicij v sončne elektrarne. Leta 2010 je bilo tako od

določimo namene, ki so deležni ugodnega kreditiranja, in

20 milijonov evrov počrpanih kreditov za sončne elektrarne na-

seveda kriterije za to kreditiranje. Za to vsoto veljajo v okviru

menjenih kar deset milijonov evrov.

javnega poziva enaki pogoji in kriteriji, vsako leto pa je višina

Letos pa smo razpisali nekoliko manj sredstev za kreditiranje –

0

Energetika.NET

Kako kriza vpliva na podeljevanje sredstev Eko sklada oziroma
kako zaznavate krizo pri vas?
Kriza je še vedno zelo prisotna, sploh pri podjetjih, kot potencialnih kreditojemalcih. Pri občinah, ki so bile v zadnjih letih
zelo slab kreditojemalec, je sedaj vendarle že slišati posamezne
napovedi, da bodo tudi občine v večji meri najemale kredite za
okoljske naložbe, med drugim za ureditev kanalizacije.
Prav za občine načrtujete jeseni objavo posebnega razpisa. Za
kakšne konkretne spodbude bo šlo v tem primeru?
Letos smo načrtovali, da bomo iz prispevka iz naslova uredbe o
zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih dobili le 12 milijonov evrov, a ker veliki zavezanci niso pripravili
programov za lastno izvajanje ukrepov, je teh sredstev nekoliko
več, tako da smo predlagali dvig sredstev na obstoječih dveh
javnih pozivih za subvencioniranje okoljskih naložb z 12 na 18
milijonov evrov.

28 namesto 32 milijonov evrov, kolikor jih je bilo namenjenih za
kreditiranje v preteklem letu. Podjetjem smo odobrili že za 12

Pri investiranju v ukrepe OVE in URE se Slovenci
najraje odločamo za izolacijo fasad in zamenjavo
oken pa za vgradnjo toplotnih črpalk. S svojim
delovanjem pa Eko sklad začrtuje trende tudi na
področju kakovosti bivanja; letos tako denimo ne
podeljuje več sredstev za plastična, ampak zgolj za
lesena okna.

milijonov evrov kreditnih sredstev, občanom pa za dva milijona
evrov, a pri teh številkah je vključen tudi še lanski poziv, ki je v

Za občine načrtujemo razpis za dodelitev nepovratnih sredstev

začetku letošnjega leta še veljal.

za pasivne in nizkoenergijske gradnje pa tudi energetske sa-

Se je pa izkazalo, da občani kredite najemajo le v manjši meri,

nacije občinskih objektov, namenjenih vzgoji in izobraževanju.

raje se odločajo za subvencije. Večino sredstev, ki jih potrebujejo,

Je pa to le ena od novosti, potem sta tu še sofinanciranje nakupa

namreč še vedno usmerjajo v ukrepe učinkovite rabe energije

električnih vozil in subvencioniranje javnega prometa, in sicer

(URE, op. avt.), ti ukrepi pa so lahko tudi subvencionirani. Kljub

ob nakupu avtobusov na stisnjen zemeljski plin. Gre pa pri tem

temu je bilo lani več kot 60 % kreditnih sredstev, namenjenih

bolj za simbolno podporo, saj se subvencionira le manjši del ra-

občanom, porabljenih za ukrepe URE, približno 15 % za naložbe

zlike v ceni med »klasičnim avtobusom« in avtobusom na plin.

v OVE, drugo pa je šlo za menjavo strešnih kritin.
Koliko pa ste do danes podelili nepovratnih sredstev in koliko,

»Letos skušamo pri občanih povečati interes za
najemanje kreditov s tem, da se najem kredita in
pridobitev subvencije ne bosta več izključevala.
Namreč, tudi občani izvajajo naložbe, ki kaj hitro
dosežejo 20 tisoč evrov. Medtem ko so v
preteklosti občani lahko pridobili nepovratna
sredstva in obenem najeli kredit le, če so izvedli
najmanj tri ukrepe URE hkrati, pa bo sedaj
drugače – občani bodo lahko zaprosili za posojilo
in za subvencijo, četudi bodo izvedli manj kot tri
ukrepe in če bo njihova investicija presegla 20
tisoč evrov.«

menite, jih še boste do konca leta?
Nepovratna sredstva smo začeli podeljevati leta 2008, ko smo
imeli na voljo 11,5 milijona evrov, ki so bila v celoti porabljena,
lani pa smo objavili razpis v višini 18 milijonov in letos v višini
12 milijonov evrov, ki ga bomo, kot sem omenil, nekoliko zvišali.
Do danes smo odobrili za 23 milijonov evrov nepovratnih spodbud, seveda skupaj s še lanskimi sredstvi. Se pa utegnejo te
številke precej spremeniti, kajti lani smo prejeli približno
20.500 vlog za nepovratna sredstva in jih moramo obdelati še
500, letos pa smo jih dobili že 7.385. In v teh vlogah je mnogo
podatkov, ki jih za enkrat še nimamo v celoti zabeleženih.
Celoten intervju je na voljo na www.energetika.net
Energetika.NET



Intervju: Alenka Loose, načelnica oddelka za varovanje okolja MOL

LEK MOL je primerljiv z
Nacionalnim energetskim
programom
Mateja Kegel

Lokalni energetski koncept, pred nekaj tedni so ga
prvič obravnavali v mestnem svetu Mestne občine
Ljubljana, je po besedah načelnice oddelka za
varovanje okolja MOL Alenke Loose po obsegu in
zahtevnosti primerljiv z Nacionalnim energetskim
programom. Spregovorili sva tako o težavah in
morebitnih rešitvah za našo prestolnico na področju
energetike in varovanja okolja kot o sodelovanju
države z lokalnim in regionalnim okoljem. Tega je
dandanes, kot pravi Alenka Loose, premalo.

podjetja skrbijo za izboljšanje energetske učinkovitosti in proizvodnjo energije iz obnovljivih virov energije, na primer: Energetika Ljubljana ima na strehi sončno elektrarno, prav tako
Javno podjetje Žale. Tudi v LPP-ju nafto zamenjujemo z okolju
bolj prijaznim, sicer še vedno fosilnim gorivom – s stisnjenim
zemeljskim plinom. Večina javnih podjetij je tudi dobila certifikate, da delujejo po ISO standardih. Posebej je treba izpostaviti
tudi Javni stanovanjski sklad Ljubljane, ki skrbi za trajnostno
gradnjo in energetsko učinkovitost objektov.
Sicer pa je treba poudariti, da v Ljubljani predvsem zaradi neugodne geografske lege ne moremo računati z izobiljem obnov-

Ljubljana kot glavno mesto je zagotovo primer dobre prakse, ko

ljivih virov energije (OVE). K povečanju rabe OVE v Ljubljani

govorimo o ukrepih na področju učinkovite rabe energije (URE) …

znatno prispevajo tudi podjetja, ki se v skladu z danostmi od-

V zadnjem času, po analizi stanja v MOL-u, javnih zavodih in

ločajo predvsem za izkoriščanje sončne energije. Največja sončna

drugih inštitucijah, poskušamo narediti vse, da bi najprej z meh-

elektrarna v Ljubljani je v BTC-ju.

kimi ukrepi, potem pa z zamenjavo energentov in izboljšavami
ovojev stavb naredili kar največ, da bi izboljšali stanje tam, kjer

Kaj za občane in občanke pomeni prehod Ljubljane v

analize kažejo, da je to potrebno. Med mehke ukrepe štejemo

nizkoogljično družbo (NOD)?

tudi pilotno certificiranje našega oddelka po okoljskem stan-

Bolj trajnostno obnašanje tudi pri uporabi mestnega prometa

dardu ISO 14001, čemur naj bi sledili še drugi oddelki, medtem

in ne zgolj osebnih avtomobilov. Če je že treba uporabljati oseb-

ko so nekatera javna podjetja ta standard že dobila. Ob vsem

ni avto, naj bo ta sodobnejši in v njem naj sedi več potnikov.

tem varčujemo z energijo z ugašanjem luči, učinkovitim zrače-

Sicer pa se na MOL-u trudimo, da bi prešli na uporabo koles in

njem, znižujemo porabo energije povsod, tudi pri papirju, saj

javnega prometa, da bi več pešačili. Žal za zdaj še ne moremo

smo uvedli v oddelku popolno elektronsko poslovanje, celotna

subvencionirati obnove zasebnih objektov, zato občanom po-

mestna uprava pa tekmuje v zniževanju porabe papirja. Ob me-

magamo z brezplačnim energetskim svetovanjem. Prehodu v

njavi azbestnih streh na šolah in vrtcih pa smo naredili dodatno

NOD smo se pridružili s podpisom zaveze županov 20-20-20,

toplotno izolacijo.

sprejeli smo program varstva okolja, v fazi sprejemanja je tudi
Lokalni energetski koncept (LEK), ki postavlja jasna izhodišča za

Torej sledite akcijskemu načrtu OVE-URE tako, da je javna

bolj učinkovito rabo energije in opredeljuje možnosti koriščenja

uprava zgled drugim?

OVE. Tudi sicer v Ljubljani gradimo objekte, ki ustrezajo naj-

Vsekakor, a dokler mestna uprava posluje na toliko lokacijah, to

sodobnejšim standardom o energetske učinkovitosti. V šport-

ne bo enostavno. Zato je eden od najpomembnejših projektov

nem parku Stožice uporabljajo daljinsko hlajenje in druge

izgradnja nove upravne stavbe in selitev mestne uprave pod eno

sodobne načine. Občane spodbujamo, naj pridejo na prireditve

streho, pod katero bi bili tudi sedeži upravne enote, javnih pod-

v Stožice z javnimi prevoznimi sredstvi.

jetij in javnega holdinga, kar bi dodatno izboljšalo tako delovanje kot energetsko učinkovitost. Načrtujemo sodobno nizko-

Kaj pomeni za ljubljansko bilanco plin do TE-TOL-a?

energijsko gradnjo, zmanjšanje potrebe po mobilnosti – vse na

Zagotovo izboljšanje, čeprav je tudi plin fosilno gorivo, a so iz-

enem mestu – tako za uradnike kot občane. Že sedaj pa javna

pusti bistveno manjši. Želje so še marsikaj drugega, a graditi je
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vajo«. Pričakujemo pa tudi podporo pri pridobivanju sredstev
za realizacijo večjih projektov, predvsem energetskih in prometnih – mislim na preusmeritev prometa na železnice.
Za vami je prva obravnava LEK-a na mestnem svetu. Kaj
prinaša in kje pričakujete ob sprejemanju največ težav?
Pri sprejemanju LEK-a ne pričakujem nobenih težav, saj je bil že
osnutek sprejet skoraj soglasno. LEK je bil narejen po zahtevani
metodologiji, je eden najbolj obsežnih dokumentov in skoraj
primerljiv s slovenskim NEP-om. Naredili smo celovito analizo
stanja, celovit pregled možnosti uporabe obnovljivih virov
energije (OVE, op. avt.). Zavedamo se, da je Ljubljana na tem
področju prikrajšana, je »neprevetrena«, v primerjavi z drugimi
mesti imamo relativno malo sončnih dni in četudi so, je površin,
na katerih bi sončno energijo lahko koristili, malo. Kljub temu
pa je ravno sonce največji potencial za izrabo OVE v MOL-u. Po
drugi strani pa so vodni potenciali v pristojnosti države, biomase v kotlini ne moremo koristiti, geotermalni viri pa so omejeni zaradi vodonosnika. Analize so pokazale, da bomo dejansko
lahko privarčevali z mehkimi ukrepi, s prenovo, zato bomo
Foto: Mateja Kegel

morali iz vseh objektov, predvsem javnih zavodov in šol, odstraniti kurilno olje.
Največji očitek pri LEK-u je bil, da je predolgo trajalo, preden
ga je Ljubljana sploh dobila. Kaj je bil razlog za zamude?
treba postopno. V končni fazi je treba razmisliti tudi o termični
izrabi odpadkov, o sežigalnici.

Energetika do prvega mandata sedanjega župana sploh ni bila
opredeljena kot področje dela mestne uprave MOL. Mestna
uprava ni imela pokrite energetike, saj sta JPL in TE-TOL zelo

Občine bodo nosile levji delež, da bo naša država uresničila

uspešno vodili svoje strategije. LEK smo začeli pripravljati šele

cilje na področju 20-20-20. Je podpora države pri tem

potem, ko je bilo to področje opredeljeno v organizacijski shemi

zadostna?

in uvrščeno v proračun. Je torej čisto novo in obdelati tako ob-

Nosilci doseganja ciljev 20-20-20 so poleg države predvsem

sežno območje, kot je Ljubljana, je težko. Za manjše mesto je

mesta, v katerih živi največji delež prebivalcev večine držav. Tega

mogoče dobiti podatke veliko lažje kot pri nas. Predvsem smo

se zavedamo, v okviru svojih pristojnosti in možnosti bomo

imeli problem z državno upravo in njihovimi stavbami, saj smo

naredili vse, kar je možno. Strategije in plani so pripravljeni,

pridobili le kvadraturo, medtem ko nismo imeli informacij o

podporo države pa pričakujemo tam, kjer le-ta lahko pomaga,

njihovi porabi, ki bi jo lahko vključili v koncept. Ljubljana je de-

to je pri prometni infrastrukturi, spodbudah na vseh področjih

jansko primerljiva z NEP-om. Srečo smo imeli, da smo pred

ter ustrezni zakonodaji za področja, ki jih predpisi še ne »pokri-

tem sprejeli OPN, v katerem so opredeljeni nekateri projekti,
Energetika.NET
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Intervju: Alenka Loose, načelnica oddelka za varovanje okolja MOL

kot sta sežigalnica in RCERO. Ob vsem tem se moramo zave-

Ljubljana je še brez lokalne energetske agencije. Kako pokrivate

dati, da je bilo treba ob zbiranju podatkov in izdelavi analize za-

to področje, kakšni so načrti?

jeti vse javne objekte, šole, vrtce, zavode itn., ki jih upravljamo,

V Ljubljani je sicer ustanovljena zasebna lokalna energetska

vsak objekt je bilo treba pregledati, oceniti, spraviti na skupni

agencija, vendar pa se bomo takoj po sprejemu LEK-a morali

imenovalec in na koncu narediti projekcijo. Treba je bilo tudi

odločiti, kako bomo pokrivali to področje. V LEK-u je opredelje-

določiti prioritete, kaj bomo najprej obnovili, katere mehke

no, da bomo najprej imenovali energetskega menedžerja, po-

ukrepe bomo izvajali, svojo ceno imajo tudi energetski pregledi.

trebno je poenotenje energetskega knjigovodstva, ob vsem tem

Dejstvo je, da je treba energetiko najprej opredeliti kot področje

pa se odločamo ali za energetsko službo ali energetsko agen-

dela, narediti strategijo, potem pa še zagotoviti denar. Upamo,

cijo. Strinjam se, da so v manjših krajih lahko lokalne energet-

da bomo iz prihrankov lahko financirali večje ukrepe. Pri vsem

ske agencije, a te prevzemajo tista dela, ki jih MOL že sedaj sam

tem pa je Energetski zakon opredelil datume, do katerih je treba

naredi. Zdi se mi prav, da ima MOL nadzor nad centraliziranim

LEK pripraviti, metodologija in drugi podzakonski akti pa so bili

energetskim knjigovodstvom, saj tako lahko hitro reagiramo, v

pripravljeni šele po izteku roka za mestne občine.

nasprotnem primeru ne bi imeli nadzora nad investicijami in
porabo sredstev. Res pa je, da je projektna skupina, ki je LEK

Kaj pa predlog NEP-a in Energetskega zakona pomenita za MOL?

pripravljala, zapisala tudi možnost, da ustanovimo lokalno en-

Naš LEK je usklajen z NEP-om že v izhodišču, zato dodatnih

ergetsko agencijo, vendar je treba dobro predvideti strukturo,

popravkov na račun NEP-a ne bi smelo biti. Razen če se ne bo

da bo imel MOL vpliv; pri tovrstnih projektih ga mora imeti.

kaj kritično spremenilo.

Celoten intervju si lahko preberete na www.energetika.net!

Občine in trajnostni razvoj
Vida Wagner Ogorelec, Umanotera

Občine so zaradi številnih povezav z drugimi lokalnimi skupnostmi,
podjetji, institucijami, državo in seveda posamezniki, svojimi občani,
lahko močan akter in zgled na področju trajnostnega razvoja.
Neposredno ali posredno lahko vplivajo na delovanje vseh svojih
deležnikov (zeleno javno naročanje, spremembe navad zaposlenih,
spodbujanje energetske učinkovitosti v lokalnem okolju, sprememba
navad občanov glede mobilnosti ...).

razvoja. Pomembni so vizija, cilji in strategija in – morda nad vsem tem – delo z
ljudmi. Tako bo občina kreirala in razvijala priložnosti za gospodarstvo ter pospeševala spremembe navad ljudi tako v poklicnem kot zasebnem življenju.
Umanotera je podeliteljica nagrade v

V Umanoteri poudarjamo, da je pri tra-

Za uspešno vzpostavitev sistema okolju

natečaju en.občina 0 – zmagovalki v

jnostnem razvoju ključen sistemski pri-

prijaznejšega delovanja je bistvenega po-

kategoriji malih občin bo izračunala

stop: zastaviti si je treba cilje in strategijo,

mena zavezanost in podpora vodstva.

ogljični odtis v vrednosti 00 evrov.

ki jo bomo izvajali na vseh ravneh. Lep

Uvedba sistema poteka v več korakih in

VEČ: www.energetika.net!

primer je izračun ogljičnega odtisa: ne

postopoma v obliki kroga stalnih izboljšav

glede na rezultate izračuna občinam pred-

(planiraj–izvedi–preveri–ukrepaj).

lagamo uvedbo sistema okolju prijazne-

Izračun ogljičnega odtisa je torej le zače-

jšega delovanja. Z njim bi okoljske cilje

tek neke poti, ki bo prinesla sistemske

dosegali s postopnim uvajanjem ukrepov

spremembe. Ta primer je smiselno apli-

in sprememb navad na delovnem mestu.

cirati tudi na druge vidike trajnostnega
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Intervju: Anton Pogačnik, LEAG

S pomočjo energetskega
pogodbeništva bi lahko
dosegli velike prihranke
Mateja Kegel

Kako bi ocenili dosedanje delovanje LEAG (Lokalne energetske

V juliju ste prevzeli predsedovanje konzorciju Lokalnih

Moja ocena in odzivi iz terena potrjujejo, da delamo korake v

energetskih agencij Slovenije. Kaj to, poleg vseh ostalih tekočih

pravo smer. Predvsem se mi zdi pomembno, da sodelujemo z

obveznosti, ki jih imate v okviru LEAG, za vas pomeni?

vsemi občinami na Gorenjskem. Mestna občina Kranj je us-

Foto: Mateja Kegel

Nov energetski zakon prinaša nove pristojnosti
lokalnim energetskim agencijam (LEA); med
drugim tudi ugodnosti in prednosti v neposrednem
sodelovanju z občinami, saj bodo lahko poslovali
brez uporabe postopka javnih naročil. Kot pravi
mag. Anton Pogačnik, direktor Lokalne energetske
agencije Gorenjske in aktualni predsednik
konzorcija Lokalnih energetskih agencij Slovenije,
na tem področju ne bo težav, dokler bodo agencije
delale v skladu s temeljnimi cilji neodvisnega
delovanja. Torej tako, da se javni interes ne bi
sprevrgel v pretežno zasebnega. Prispevek tudi
pojasnjuje novosti energetskega zakona za LEA-ije
in nove zahteve, ki jih prinaša občinam.

agencije Gorenjske)?

Predsedovanje je za nas po eni strani velik izziv, po drugi strani

tanoviteljica LEAG, zato je v preteklosti delovanje potekalo pred-

pa tudi priložnost, da zadeve, ki lokalne energetske agencije

vsem za Kranj. Kot gorenjska agencija pa si želimo sodelovanje

združujejo, rešujemo skupaj. Predvsem pa to pomeni prenos

z vsemi občinami na Gorenjskem še okrepiti. Ne želimo le na-

idej, dobrih praks in vrsto drugih skupnih projektov, ki nam da-

čelnega sodelovanja, pač pa želimo izvajati konkretne projekte,

jejo upanje, da se bo situacija na tem področju izboljšala.

ki so v interesu posameznih občin.

Posebej bi izpostavil pomen mednarodnega sodelovanja predvsem v okviru EU in bilateralna sodelovanja s sosednjimi dr-

Ste ena najmlajših lokalnih energetskih agencij. Kakšne so

žavami, vključno s Hrvaško, ki za nami vstopa v EU. Konec kon-

vaše dosedanje aktivnosti?

cev imamo kljub različnim naravnim danostim veliko skupnih

Na Gorenjskem, kjer pokrivamo 18 občin, je stopnja razume-

težav in marsikaj lahko naredimo v sodelovanju. Vse večji je

vanja problematike URE in OVE od občine do občine različna. V

tudi interes za sodelovanje z BiH, s Srbijo in z Makedonijo.

zadnjem obdobju smo se veliko ukvarjali predvsem s pridobi-

Pomembna naloga je vzpostavitev partnerstva z Ministrstvom za

vanjem LEK-a (lokalni energetski koncept) za vse občine in, kar

gospodarstvo, direktoratom za energijo in Ministrstvom za

je še posebej pomembno, z akcijskim načrtom, ki je sestavni del

okolje in prostor. V praksi se pogostokrat kažejo določena di-

LEK-a in temelj za izvajanje energetskega menedžmenta.

ametralna stališča med ministrstvi, ki jih je potrebno usklajevati. Doseči je treba primernejše rešitve, bolj življenjske, strokovno korektne in predvsem hitrejše.

Ob začetku prevzema predsedovanja ste na prvi seji konzorcija
predlagali nekaj dodatnih ukrepov, novih projektov. Katere?
Zagotovo bomo nadaljevali z začetimi aktivnostmi iz preteklosti.
Tu mislim predvsem na pridobivanje sredstev za obnovo javni
stavb, torej stavb v lasti občine. Pri tem dobro sodelujemo z
Energetika.NET



Ministrstvom za gospodarstvo in Eko skladom. Skupaj si prizade-

nato izvesti sanacije. Potrebno je preveriti načine ogrevanja,

vamo vzpostaviti primeren model pogodbeništva. Konzorcij LEAS

možne energetske vire in ugotoviti možne alternative za uvedbo

si bo prizadeval, da bo tudi energetsko pogodbeništvo eno od ste-

OVE. Kjer je to primerno, je potrebno izkoristiti tudi strehe za so-

brov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb, predvsem javnih.

larne elektrarne. Možnosti je ogromno, za vsak objekt pa je treba

Rečeno je bilo, naj bi bile občine zgled za tovrstne aktivnosti, kar

posebej preveriti, kaj je optimalno glede na dane pogoje. To se mi

posledično lahko pomeni, da naj bi se proces izvajanja bolj učin-

zdi še posebej nujno potrebno pri objektih, kjer z energetskim

kovite rabe energije izvajal v večji meri v javnih stavbah kot v za-

knjigovodstvom ugotovimo, da so stavbe energetsko potratne.

sebnih. Prav je, da je javni sektor za zgled, hkrati pa podpiram aktivnosti na tem področju tudi za stavbe v zasebni lasti.

Že letos februarja je svet gorenjskih županov potrdil poenoteno
izvajanje energetskega knjigovodstva na Gorenjskem. To je

»V Sloveniji nas je dva milijona, pa imamo preko
200 občin. Dancev je npr. pet milijonov in imajo
00 občin. Pri nas je najmanj 00 občin preveč.
Če bi bili racionalnejši pri organiziranju lokalne
samouprave, bi vsaka občina lahko imela tiste
najpotrebnejše službe, ki jih potrebuje za
učinkovito izvajanje svojih pristojnosti, posebej
v okviru strategij razvoja in tako tudi lokalne
energetske politike,« pravi mag. Anton Pogačnik.

zagotovo prednost za vas. Kako jo boste izkoristili?
Da smo se tako dogovorili, ni bilo naključje. Županom je bilo potrebno problematiko in cilje predstaviti, povedati, zakaj bi se tega
lotili in kako. Z župani smo tako dosegli dogovor, da bomo energetsko knjigovodstvo v prihodnje urejali poenoteno. Predvsem je
pri tem pomembno, da se uporabi informacijska podpora, ki ustreza namenom, da je kakovostna in dobro preizkušena. Na podlagi tako zbranih podatkov, v okviru beleženja podatkov o rabi
energije, ugotovimo dejansko energetsko učinkovitost stavb. Bistveno pri tem pa je, da s pomočjo pridobljenih podatkov med seboj

Osredotočiva se na energetsko pogodbeništvo. Gre za pripravo

lahko primerjamo istovrstne objekte. Tako je možna primerjava

zahtevne dokumentacije. Tiste, ki se bodo v to podali, čaka

med šolami, vrtci, upravnimi stavbami občin, kulturnimi domovi

precej birokratskega dela. V tem segmentu boste imele lokalne

in športnimi objekti po celi Gorenjski. Za posamezne objekte se

energetske agencije pomembno vlogo …

glede na preveliko porabo na podlagi ugotovitev določa prioriteta

Strinjam se, da je to ena od zelo pomembnih nalog. Ta način bi

sanacij. Tako občinam pomagamo pri načrtovanju potrebnih in-

lahko bil zelo učinkovit, hkrati pa se moramo agencije na to tudi

vesticijskih ukrepov in tudi pri pridobivanju finančnih virov.

ustrezno pripraviti. Imeti moramo kader, ki bo te naloge kakovostno izvajal. Če se tak model pogodbeništva vzpostavi, ga

Za nacionalni nivo bo za doseganje zastavljenih energetskih

moramo dodobra izkoristiti za izboljšanje energetske učinkovi-

ciljev poskrbela država. Zanima me, kako se bodo pri

tosti tudi na Gorenjskem. Verjamem, da se da veliko narediti

doseganju teh ciljev znašla lokalna okolja.

tudi na izkoriščanju OVE na Gorenjskem. Objekti, kot so šole,

Slovenija je kot članica EU sprejela evropske zaveze 20-20-20.

vrtci, kulturni in športni domovi, doslej niso bili deležni nobene

Da se bo res kaj premaknilo, mora država zagotoviti pogoje in

pozornosti s strani ukrepov na državni ravni, zdaj pa bomo s

določiti način izvajanja tudi na lokalni ravni, saj sicer možnosti

pomočjo pogodbeništva lahko energetsko izboljšali stanje javnih

za doseganje navedenih ciljev ni. Tukaj ne govorim samo o

stavb ter s tem dokazali, da lahko dosežemo velike prihranke. S

javnih objektih, ampak tudi o proizvodni sferi, o vsem, kar spada

tem bomo sledili tudi evropskim usmeritvam 20-20-20.

v okvir posamezne občine. To pa pomeni, da morajo tako industrija, mala in srednja podjetja, podjetniki ter javne inštitucije v

Torej vendarle obstaja rezerva, kako sanirati šole, vrtce in druge

tem videti izziv za izboljšanje stanja. Zato so tako pomembni

javne objekte?

promocija, izobraževanje in spodbujanje, da se tovrstni ukrepi

To je pravzaprav pomemben način financiranja tovrstnih aktiv-

dosežejo na vseh ravneh.

nosti. Če vzamemo za primer zdravstvene zavode, je zanje
razpis za energetsko sanacijo pripravilo Ministrstvo za zdravje.

Katero od področij se vam zdi najtežje dosegljivo?

Za izboljšanje javnih stavb doslej ni bilo nobenega primernega

Mislim, da se bodo največje bitke bile ravno na področju one-

mehanizma finančnih pomoči in tu je ključni problem, ki ga

snaževanja okolja, predvsem okoli izpustov CO2, in pa glede

moramo izpeljati. Občine denarja v proračunu za to nimajo in

energetske strategije, kakšne objekte bomo morali v prihodnje

tako se na lokalni ravni ne moremo niti pogovarjati o uresniče-

graditi. Pričakovali bi, da bo država to ustrezno usmerjala. Če dr-

vanju cilja 20-odsotnega zmanjšanja rabe energije.

žava zastavljenih ciljev ne bo dosegala, bo Slovenija plačnik pe-

Z mehkimi ukrepi sicer lahko dosežemo prihranke, vendar pa ne

nalov. Tega si ne smemo privoščiti, pač pa naj bi ukrepe abso-

moremo izvesti nekaterih drugih nujnih ukrepov, saj je zanje

lutno naravnali v smeri, da bi se stanje stalno izboljševalo. Z na-

treba najti finančna sredstva za sanacijo. V občinah je treba

cionalnega stališča je zagotovo boljše, da v slovensko blagajno

izvesti energetske preglede javnih stavb, ugotoviti je potrebno,

kaj dobimo, kot da nam zaradi naše neaktivnosti iz nje vzamejo.

kateri ukrepi so nujno potrebni, jih ekonomsko ovrednotiti in

Celoten intervju je na voljo na www.energetika.net
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en.občina 011

Pomen nagrade in energetska
učinkovitost

V prvem natečaju en.občina 00, od katerega je
minilo dobro leto, so bile med vsemi prijavljenimi
občinami najboljše Selnica ob Dravi v kategoriji
malih občin, Vrhnika med srednjimi občinami,
Velenje med mestnimi občinami, medtem ko je
bila absolutna zmagovalka natečaja občina Krško.
Predstavnike občin smo zato povprašali kaj
nagrada pomeni za nadaljnje delo na področju
energetske učinkovitosti. Poglejte si tudi utrinke
iz lanskoletnega zaključnega seminarja en.občina,
ki se z odličnimi gosti in bogatim programom
nadaljuje v letošnjem letu!

lahko izmenjali izkušnje in videli njihove primere dobrih praks.
Občina Vrhnika je v letu 200 pridobila priznanje za energetsko
najbolj učinkovito občino v kategoriji srednje velikih občin.

MESTNA OBČINA VELENJE, Aleksandra Forštner
Mestna občina Velenje je trajnostno naravnana; pomena učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov se dobro zavedamo
– kljub temu ali pa ravno zato, ker smo eden najpomembnejših
slovenskih energetskih centrov. Proizvodnja energije je povzročila močno degradacijo okolja. A z lastnimi sredstvi in znanjem
smo zmanjšali škodljive vplive na okolje ter sanirali prizadeta
območja. Hkrati s sanacijo in izboljševanjem tehnologij smo
uvajali ukrepe za smotrnejšo rabo energije. Nagrada za energet-

En.občina 0 je vaša priložnost za poslovne stike.
Je priložnost za izmenjavo idej in primerov dobrih
praks. Je priložnost, da dobite priznanje za svoje
dosedanje delo in motivacijo za naprej. Izkoristite
priložnosti, ki jih imate, izkoristite ugodne popuste
in bodite del letošnjega seminarja en.občina 0.

sko najučinkovitejšo mestno občino nam pomeni veliko – med drugim potrditev, da je biti ne le največje, temveč tudi najučinkovitejše slovensko energetsko središče prava in uresničljiva usmeritev.
Mestna občina Velenje je v letu 2010 pridobila priznanje za energetsko najbolj učinkovito občino v kategoriji mestnih občin.

OBČINA KRŠKO, Matjaž Pirc
OBČINA VRHNIKA, Maja Kogovšek

Na natečaj za energetsko najučinkovitejšo občino smo pristopili

Prispevek k priznanju je prineslo dejstvo, da je bilo v tako krat-

z namenom preverbe dejavnosti, ki jih na tem področju kot obči-

kem času na področju ukrepov učinkovite rabe energije in ob-

na izvajamo, in kot se je izkazalo, smo lani z načrtovanjem ši-

novljivih virov energije izvedenih zelo veliko ukrepov. Priznanje

rokega spektra ukrepov, ki vključujejo energetsko učinkovitost,

strokovne komisije je za občino najbolj priznanje za preteklo

med vsemi prijavljenimi občinami postorili največ. Priznanje

delo, potrditev o pravilnosti usmeritve našega dela na tem po-

za energetsko najučinkovitejšo občino v letu 2010 pomeni, da je

dročju in ne nazadnje tudi spodbuda za delo v prihodnje. Takih

koncept energetske učinkovitosti v naši občini pravilen, hkrati

spodbud pa na tem področju gotovo primanjkuje, saj so zadeve

pa je zaveza, da zastavljene dejavnosti na področju URE in OVE

na področju energetskega upravljanja razmeroma nove in zato

še nadgrajujemo in izpopolnjujemo. Poleg tega pa priznanje v

nam ta nagrada veliko pomeni. Poleg tega je prednost natečaja,

sebi nosi mnogo širše sporočilo, in sicer to, da se zavedamo, da

podelitve nagrad in drugih dejavnosti v zvezi z njim tudi ta, da

je mogoče z načrtovanjem ukrepov pripomoči k varovanju nar-

je mogoe videti zglede drugih občin, izmenjati izkušnje, se

ave za naše zanamce in hkratno povečanje kakovosti bivanja za

posvetovati in navezati uporabne stike, ki jih potrebujemo za

občane. Taki izbori so izjemno pomembni ne le z vidika tek-

nadaljnje uspešno delo. Na naši občini se zavedamo, da zgledi

movalnosti, temveč tudi z vidika izmenjave praks in primerjave

vlečejo in zato večino dejavnosti na področju učinkovite rabe en-

konceptov med občinami, ki je podkrepljeno s strokovnim mne-

ergije usmerjamo v javne oz. občinske objekte. Želimo si, da bi

njem kompetentne ter kredibilne žirije.

tudi v sklopu natečaja in podelitve nagrad zgledi vlekli in bi se

Občina Krško je v letu 2010 pridobila priznanje za absolutno

za sodelovanje odločilo čim več občin, s katerimi bi pozneje

zmagovalko med energetsko najbolj učinkovitimi občinami. I
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Intervju: Mag. Sabina Jordan, ZAG

Zelena stavba ni le
energetsko učinkovita stavba
V pripravi je nova direktiva EU o energetski
učinkovitosti, ki bo zahtevala, da bodo morale od
leta 203 vse države članice vsako leto energetsko
sanirati najmanj tri odstotke stavbnega sklada v
svoji lasti. To bo zahteven in drag proces, ki ga brez
privatnega kapitala najbrž ne bo mogoče uresničiti.
Toda slovenska gradbena podjetja so – potrjuje tudi
mag. Sabina Jordan z Zavoda za gradbeništvo
Slovenije (ZAG), ki se na širšem področju gradbene
fizike med drugim ukvarja s problematiko
energetske učinkovitosti objektov in toplotnega
odziva stavb, s strategijami za izboljšanje
energetske učinkovitosti pri prenovah stavb in z
oceno vplivov življenjskega kroga proizvodov –
pri »lovljenju« posameznih niš pa tudi črpanju
evropskih sredstev, ki bi lahko pri tem znatno
pomagala, še precej toga. Z Jordanovo smo govorili
tudi o tem, kakšna je »prava zelena zgradba«.

Foto: Anže Petkovšek

Alenka Žumbar

Na Zavodu za gradbeništvo se aktivno ukvarjate z vseživljenjskimi analizami v gradbeništvu. Kako trg sprejema te rešitve?
Slovenski trg še ne ceni prav tovrstnih analiz, ki so zelo kompleksne in zato niso ravno poceni. Gremo pa vsekakor v smer,
v kateri se proizvodi tudi pri nas že obravnavajo bolj celostno. So
pa pri tem v tujini že korak pred nami.

»Če želimo graditi kakovostno prihodnost, moramo upoštevati
trajnostni razvoj. In ker je gradbeništvo pomemben del

Kdo je tu v ospredju?

gospodarstva, pomembno vpliva na trajnostni razvoj,« ste

Nemčija je prav gotovo med vodilnimi državami na tem po-

dejali na enem od nedavnih posvetov o gradbeništvu. Kako

dročju, sploh pa prednjači denimo v pripravi deklaracij EPD (En-

trajnostno naravnani smo Slovenci ter kako graditelji in

vironmental Product Declarations, op. avt.) in nasploh v širši

gradbeniki?

obravnavi stavb. Z nekaterimi podobnimi aktivnostmi so v os-

V Sloveniji o trajnostnem gradbeništvu govorimo že zelo veliko,

predju tudi Angleži in Američani.

a tega pojma široka javnost še ne razume prav dobro. Trajnostno gradbeništvo namreč zajema veliko več kot le energetsko

Kaj pa moramo še postoriti v Sloveniji? Koga vse je treba

učinkovitost; gre za zelo široko in celovito razumevanje grad-

ozavestiti o pomenu celovitega gledanja na stavbe oziroma o

beništva z več vidikov, od okoljskega, sociološkega in ekonom-

pomenu LCA-analiz?

skega do kulturološkega.

Na ZAG-u si prizadevamo, da bi o tem informirali in ozavestili

Gradbeništvo bomo torej morali začeti razumevati širše kot le

vse udeležene, od proizvajalcev do politike, kjer pa se stvari žal

vrednotenje rabe energije v času rabe stavbe. Dodati bo treba

odvijajo le počasi, kar potrjuje tudi energetska izkaznica, ki je

tudi vrednotenje proizvodov, ki so vključeni v stavbo in njihova

resnično majhen delček v tem stavbnem mozaiku.

proizvodnja že povzroči okoljske, sociološke, kulturološke in
ekonomske vplive, vse do točke, ko stavba odsluži svojemu na-

Torej komunicirate tako s proizvajalci kot z zakonodajno stranjo?

menu.

Na zakonodajo nimamo prav velikega vpliva, medtem ko s proizvajalci precej komuniciramo. Začeli smo z raziskovalnimi analizami, ki jih skušamo prestaviti v dejansko proizvodnjo. Tega –
torej realnih vseživljenjskih ocen proizvodov – žal še ni prav
dosti, se pa vendarle že nekaj premika.
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Iz Nacionalnega energetskega programa – NEP-a – izhaja, da

njo. To bi morali razumeti predvsem investitorji. Skratka, pro-

je treba povečati energetsko učinkovitost vseh stavb, ki so

jektantu je treba dati čas, saj mora nameniti pozornost še kupu

danes zamrznjene. To bosta za gradbeništvo vzvod in

dodatnih rešitev, ki jih včasih nismo niti poznali.

priložnost, da izplava iz krize, meni denimo Vladimir Gumilar
iz Slovenskega gradbenega grozda. Kako hitro lahko omenjeni

Torej se morajo zasukati vrednote?

dokument »reši« slovenski gradbeni sektor?

Tako je. Prva mora biti kakovost in nato cena. Pa seveda roki

Težko je reči, da energetska učinkovitost lahko reši gradbeni

morajo biti realno zastavljeni.

sektor, zagotovo pa je to velika priložnost. Imamo namreč razmeroma velik stavbni sklad, ki je po energetski učinkovitosti

Kdaj je neka zgradba res »zelena«?

zelo slab in ga je treba sanirati. To je navsezadnje cilj, ki smo si

Ko so upoštevani vsi vidiki trajnostne gradnje, tudi varovanje

ga zastavili na evropski ravni. Zagotoviti želimo tudi boljšo ka-

okolja pa vpliv na zdravje in dobro počutje uporabnika, da v

kovost bivanja, da ne bo negativno vplivalo na naše zdravje.

stavbi lahko dobro deluje in ga okolje stimulira. Zadoščeno

Skratka, gradbeništvo ima na tem področju zagotovo priložnost,

mora biti tudi kriterijem na področju rabe energije in zgradba

je pa vprašanje, v kakšni meri jo bo izkoristilo.

seveda mora biti ekonomična tako v času gradnje kot po preteku
njene rabe. Vsi njeni vplivi na človeka in okolje morajo biti torej
popolnoma sprejemljivi.

Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) med drugim sodeluje
pri evropskem projektu iz sedmega okvirnega programa
Cost-Effective, kjer gre za iskanje možnosti, kako obnovljive
vire energije integrirati v fasade obstoječih visokih stavb pri
njihovi prenovi. V projektu sodeluje tudi slovenska Hidria,
povezuje pa kar 26 partnerjev. ZAG je že več let prisoten v
številnih evropskih projektih – najnovejši se začnejo jeseni,
med njimi so tudi GE2O, HEAT4U, HEROMAT in SMART
RAIL. Zavod je s to aktivnostjo v zadnjem času precej spremenil strukturo svojih prihodkov. Medtem ko jih je pred leti
ustvarjal v glavnem na trgu, je teh zdaj le še okoli 70 odstotkov, pojasnjuje vidna strokovnjakinja Zavoda za gradbeništvo
mag. Sabina Jordan.

Ali to »prinese« tudi občutno višje cene?
Vsaka sprememba na začetku terja tudi neki dvig cene zaradi
višjih stroškov, potem pa to postane stvar trga ter ravnotežja med
povpraševanjem in ponudbo. Na dolgi rok pa to načelno ne bi
smelo občutno večati cen.
V kolikšnem času pa lahko dosežemo razmere, da bo gradnja
»zelenih zgradb« postala trend?
Odvisno od tega, kako gledamo na to. Če skozi rabo energije,
smo že blizu temu trendu, če upoštevamo življenjski cikel izdelka, nas čaka še kar nekaj dela in bo preteklo še precej časa.
Je pa tako, da vsaka nova stvar, vsaka taka sprememba potrebuje

Kaj padca SCT-ja in Vegrada dolgoročno pomenita za slovensko

kakšnih pet do deset let, da preide v splošno rabo in jo trg sprej-

gradbeništvo? V podjetju Menerga pravijo, da se bo zaradi tega

me, kot je treba.

izboljšala kakovost, za katero si intenzivno prizadevate tudi na
ZAG-u …

Se slovenska gradbena podjetja res premalo angažirajo pri

Podjetja, sploh majhna, se morajo zelo boriti, da bodo izplavala

črpanju evropskih sredstev?

iz sedanje krize, in prav gotovo jim bosta pri tem pomagala večja

Res. Možnosti za črpanje nepovratnih sredstev iz evropskega

fleksibilnost in izkoriščanje niš, kar obeta tudi večjo kakovost,

proračuna je precej in slovenski gradbeniki bi jih lahko bolj izko-

kot so ji sledili veliki »igralci«.

ristili. V evropskem združenju za energetsko učinkovitost v
stavbah E2BA (Energy Efficient Buildings Association, op. avt.)

Kaj menite o sodelovanju med projektanti, inženirji in izvajalci?

je vse premalo slovenskih partnerjev, pa bi jih lahko bilo več,

Menda med njimi ni pravega dialoga, tako da se dogaja, da

kajti prav v teh združenjih je mogoče priti do najnovejših in-

izvajalci delajo projekte po svoje, kar pa pogosto izniči

formacij, katerim novim projektom se je mogoče priključiti, do

energetsko učinkovite rešitve, ki jih predvidi projektant.

informacij o razpisih, o tem, partnerji katerih podpodročij se

Ne bi rekla, da je problem le v pomanjkanju dialoga, precejšna

iščejo itd. In seveda mogoče je tudi izvedeti, kako pridobiti

težava je tudi v časovnih pritiskih. Pri gradnji se že kar po prav-

nepovratna sredstva. Je pa tudi pri evropskih projektih treba

ilu preveč hiti, investitorji hudo pritiskajo, poleg tega so še vedno

prispevati del lastnih sredstev in vprašanje je, koliko so naša

zelo v ospredju cene, ki odmerjajo tudi čas, namenjen projekti-

podjetja na to pripravljena. Če razvijajo kaj novega, zagotovo

ranju. Projektiranje sicer zajema manjši del projekta, je pa

imajo interes biti zraven, če razvojno niso aktivna, pa seveda in-

ključnega pomena, kajti dober projekt je osnova za dobro grad-

teresa nimajo.

I
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Intervju: Majda Ilar, ABB

Na področju visoke napetosti in
zaščite primanjkuje žensk
Tekst: Mateja Kegel , FOTO: osebni arhiv

»Ženske imamo drugačen pristop, drugače gledamo na stvari kot moški. Zdi se mi,
da je za ženske v elektroenergetiki lažje kot za moške,« pravi Majda Ilar, Slovenka, ki
je večji del svojega življenja preživela v Švici, kjer je ena redkih visokih predstavnic v
elektroenergetiki. Dolgoletna sodelavka Brown Boverija, predhodnika današnjega
ABB-ja, je skupaj z možem Francem letošnja dobitnica plakete Cigre za izjemne
prispevke v slovenski elektroenergetski stroki in sodelovanje v mednarodnem
komiteju za velike elektroenergetske sisteme. Majda in Franc Ilar sta lastnika več
patentov, člana Svetovnega slovenskega kongresa, Majda je bila med drugim tudi
članica upravnega odbora Gospodarske zbornice Švica-Slovenija, medtem ko je bil
Franc aktiven v pariški organizaciji Cigre in ameriški IEEE. Nas pa je tokrat zanimalo
predvsem to, kako ženska se znajde v elektroenergetiki.
Ženske in elektroenergetika. Se trendi na tem področju danes

hoče«, morda celo malo podcenjujoče. Ravno to pa nam v do-

spreminjajo? Je kaj več žensk v elektroenergetiki, kot jih je bilo

ločenih situacijah prinese prednost. Moški nas na začetku gle-

nekoč?

dajo kritično, čim pa skupaj začnemo obravnavati problem in

Pravzaprav ne. Veliko hodim po svetu, pa tudi tukaj v Sloveniji

ugotovijo, da govorimo isti jezik in nas morda uvrstijo celo viš-

vedno znova opažam, da je v dvorani veliko moških glav, ženskih

je, kot bi bilo pričakovati. Drugi pomemben dejavnik je zagoto-

pa med njimi skorajda ne najdem. Še posebej primanjkuje žensk

vo ženska intuicija, ki je pač višja od moške. Ravno pri zaple-

na jakem toku. Prepričana sem, da so prisotne na informatiki,

tenih pojavih, kjer imamo hitre prehodne pojave in se zahteva

na telekomunikacijah, a na visoki napetosti in na področju za-

hitro delovanje zaščite, je zelo pomemben ta občutek. Tukaj

ščite, ki ga pokrivava midva z možem, praktično ne srečam pred-

vidim za ženske dodatno prednost. Tudi sicer se v moškem

stavnic ženskega spola. Ker ni nič brez izjem, naj omenim, da

svetu idealno počutim, ni ljubosumja, ne gledajo na to, kakšno

je v Sloveniji zelo znana in prisotna tudi pri CIGRE gospa dr. in-

obleko imam danes, kakšen je make-up.

ženir Mateja Babnik.
Kaj pomeni priznanje CIGRE-CIRED, ki ste ga prejeli, za vas in
Omenili ste, da z možem delujeta skupaj. Kako funkcionira par

tudi sicer za ženske v elektroenergetiki?

na istem področju?

Zame veliko pomeni, ker je to nagrada, ki sva jo prejela doma.

Odlično! Razumeva drug drugega. O stvareh se posvetujeva,

V Sloveniji nisva tako razpoznavna, ker ne delava tukaj vsak dan,

čeprav je jasno, da najini pogledi niso vedno enaki. Sicer živiva

poznava pa kar nekaj inženirjev in prepričana sem, da je še

v Švici, skoraj 40 let sva delala v podjetju BBC/ABB. Podjetje BBC

mnogo zaslužnejših, ko govorimo o slovenskem prostoru. Res

se je namreč leta 1988 združilo s švedskim podjetjem in se

je nekaj posebnega, da sva to priznanje dobila ravno midva. Res

danes imenuje ABB. Vseskozi sva delovala na področju zaščite,

pa je tudi, da sva imela možnost mnogih strokovnih potovanj

v podjetju so naju – v pozitivnem smislu – imenovali »klan«.

po svetu, kjer sva skušala vedno promovirati tudi našo lepo

Čeprav sva oba delala v istem segmentu, sem jaz pokrivala pred-

Slovenijo. Kar se tiče nagrajevanja žensk v elektroenergetiki pa

vsem zaščito generatorjev, transformatorjev, motorjev in zbiralk,

vem, da sta bili pred menoj samo dve, ki sta to nagrado prejeli,

medtem ko je bil mož usmerjen k zaščiti za daljnovode. Sicer

zato je njena vrednost zame še toliko večja.

ista tema, a drugačna specifika oziroma druge rešitve.
Kaj pa primerjava med Slovenijo in Švico?
Zakaj je toliko težje biti ženska v elektroenergetiki kot pa moški?

Mislim, da smo si Slovenci in Švicarji zelo podobni. Že od

Tega sploh ne razumem. Zdi se mi, da je za ženske mnogokrat

prvega trenutka, zdaj sem v Švici že 44 let, se tam počutim kot

celo lažje kot za moške. Ženske k stvari pristopimo seveda dru-

doma. Razlogov je več; tudi Švica je gorata, ima sicer višje gore,

gače kot moški. Velikokrat opazim, posebej na konferencah ali

kot so pri nas; prebivalcev je dvakrat več kot nas, tudi površina

pri diskusijah, da moški na kolegice gledajo v smislu »kaj pa ta

dežele je dvakrat tolikšna, a mentaliteta je dokaj podobna. Tako

60
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kot Slovenci tudi Švicarji ne marajo preveč tujcev. Midva sva kar

obratovanju. V Sloveniji danes sicer imamo prečno vzdolžni reg-

hitro vzpostavila dober kontakt z domačini in nekateri so bili

ulator, ampak še ne prav dolgo. Medtem so v Avstriji v obrato-

nad tem presenečeni, saj Švicarji običajno težko koga na hitro

vanju že trije, več jih imajo tudi Italijani. Tisti, ki ga ima, določa

sprejmejo. Ko in če te sprejmejo, pa znajo biti tesnejši prijatelji,

smer, kje bo šla energija in kako se bo pretakal denar.

upam reči, kot so lahko nekateri Slovenci …
Kaj pa konkurenca na področju zaščite?
Kje je po vašem mnenju prihodnost slovenske energetike? Je

Zagotovo konkurenca je. Kar se tiče rešitev, se pozna prehod na

bolj samostojna ali menite, da bo odvisna od tujih virov?

digitalno tehnologijo, ki je izpodrinila stare analogne izvedbe.

Mislim, da ni možnosti, da bi bili mi ali kdorkoli drug otok sredi

Na tem področju prednjačita podjetji ABB in Siemens. Seveda

Evrope. Vsi smo nekako odvisni drug od drugega. Slovenija pa

je še nekaj drugih, a ti dve sta najbolj zaznavni na področju

je sploh veliko premajhna, da bi bila lahko popolnoma avtonom-

zaščite in vodenja …

ne bomo rešili. Osebno upam in verjamem v to, da je potreben

Slovenska energetska stroka je še preveč konservativna. Danes

razvoj in prehod na solarne, vetrne, geotermalne rešitve. Seveda

dajemo premalo poudarka energetski učinkovitosti, prav v

so enote majhne, a če ustvarimo tisočkrat 1 MW enoto, imamo

industriji pa so možni izjemni prihranki energije. Kakšen je vaš

tisoč MW. Na koncu torej dobimo tiste MW, ki jih potrebujemo.

pogled na to?

Seveda je potrebno miselnost nekoliko spremeniti in tudi efi-

Mislim, da na splošno vsi premalo mislimo na varčevanje z elek-

cienco porabe prilagoditi situaciji. Vem, da v prvem trenutku ni

trično energijo, tega enostavno ni v nas. To opažam tudi pri sebi.

tako lahko, ko pa analiziram Nemčijo, Avstrijo in Španijo, vidim,

Tudi procesi v industriji se bodo morali spreminjati in se že sprem-

da so tu že zelo naprej. Dober primer je Dezertek, nov projekt,

injajo v smer, da se tudi z manjšo porabo lahko kaj naredi. Podobno

ki ga načrtujejo v Sahari in s katerim lahko zadostijo potrebam

je z novimi napravami; domači hladilnik je danes čisto drugega

cele Evrope in še nekaj ostane. To je tudi ena možna rešitev,

razreda, kot je bil pred desetimi leti. To velja tudi za druge gospod-

vendar smo tam spet odvisni od nekoga drugega. Še najboljša

injske aparate, od pralnega ali pomivalnega stroja do televizorja.

rešitev bi bila, če bi vsak lahko imel v svoji kleti energetsko

V Sloveniji najbrž ni težava samo konservativnost, za razvoj je

omarico, kjer bi lahko upravljal z energijo za lastne potrebe. S

potrebna sem in tja tudi kakšna investicija. Slovenske »glave«

tem bi bili mnogi potrošniki decentralni in jih ne bi preveč za-

niso nič slabše od švicarskih ali katerih koli drugih. Tudi Slovenci

nimalo, kaj se dogaja na mreži.

so lahko sposobni inovatorji, to pa je pomembno za vsa področja,
ne le za elektroindustrijo. Tudi za politiko. Dejstvo pa je, da smo

Ali Slovenci znamo unovčiti svoje znanje na področju elektro-

posebno inovativni prav takrat, ko smo prisiljeni v to.

energetike ali se morda ne zavedamo znanja, ki ga imamo?

Pred leti so me poslali na Dansko, kjer je eksplodiral napetostni

Na to vprašanje težko odgovorim, ker ne živim blizu. Z možem

transformator, povezan z našo zemeljsko stično zaščitno na-

delujeva tudi na zelo ozkem področju zaščite. Mi poskrbimo za

pravo. Ker so imeli po elektrarnah na Danskem kar nekaj tovrst-

zaščito elektroenergetskih objektov, kako pa se naši energetiki

nih zaščit, so takoj odklopili in vzeli iz pogona še vse preostale,

pogovarjajo z evropskimi, pa ne vem. Vem pa, da je problem

saj tovrstna eksplozija lahko terja tudi žrtve. Tam sem sklenila,

Slovenije ta, da je premajhna in nas zato lahko kar nekoliko po-

da se to ne bo več ponovilo, čeprav sem vedela, da je to nemo-

zabijo. Dejstvo je tudi, da imajo vsi naši sosedje prečne/vzdolžne

goče glede na princip, ki smo ga uporabljali. Ker sem obljubila,

regulatorje, ki bi jih mi prav tako že zdavnaj morali imeti. Ko se

da do te napake ne bo več prišlo, sem morala najti neko novo re-

je bilo potrebno odločiti, je bil notranji odpor v Sloveniji zelo mo-

šitev in skozi to se je porodil patent, ki je prinesel izboljšanje.

čan. Tega nikoli nisem razumela. Ko sva midva leta 1967 prišla

Če ne bi bila v to prisiljena, bi bila tudi jaz popolnoma zadovolj-

v Švico, so tam že imeli 600 MWA regulacijski transformator v

na z obstoječim sistemom.
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na, manjkajo nam viri. Tega z drugo jedrsko elektrarno verjetno

Intervju: Mag. Milan Jevšenak, ELES

Princip pametnih omrežij
je v prenosnem sistemu
že zelo dobro znan
Alenka Žumbar

Elektru-Slovenije (Eles) je prav pred začetkom
poletja vlada potrdila 0-letne razvojne načrte, ki so
jih v zadnjem letu temeljito razdelali, tako da sledijo
razvojnim strategijam slovenskega
elektroenergetskega omrežja, ki temeljijo na
potrebah slovenskih odjemalcev in tudi
mednarodnih povezav. Kot poudarja prvi mož Elesa
mag. Milan Jevšenak, nacionalna omrežja brez
sosednjih omrežij sploh ne morejo več obstati in
tudi na ravni EU se ne govori več o nacionalnem,
ampak o regionalnem razvoju. »Na pobudo
Evropske komisije so se vzpostavile regije in na
ravni regij tudi na Elesu načrtujemo naš razvoj,«
pravi sogovornik, s katerim smo govorili o tem,
kakšno bo elektroenergetsko omrežje in kakšni
tokovi bodo v prihodnosti tekli čez slovensko
omrežje.
Eles je aktiven v več regijah, med drugim ste soustanovitelji
dveh alokacijskih pisarn …
Tako je, zelo aktivni smo v dveh regijah, v tretji pa malo manj.
V prvih dveh smo na pobudo Evropske komisije skupaj z
drugimi sistemskimi operaterji, ki delujejo v teh regijah, ustanovili dve hčerinski družbi. V nemškem Freisingu deluje Central Allocation Office, na kratko CAO, ki pokriva centralnovzhodni del Evrope, v Luksemburgu pa CASC-CWE, ki pokriva
centralno-zahodni del. Pristojnost CAO-a sega do meje med
Avstrijo in Slovenijo, medtem ko je slovensko-italijanska meja
v pristojnosti CASC-a. Malo manj smo aktivni v regiji jugovzhodne Evrope, kjer bi v črnogorski Podgorici morali ustanoviti
podobno podjetje, a se države, ki še niso v Evropski uniji, odzivajo malce drugače …
Vsi koraki so torej regionalni. Tudi Evropska komisija je izdala
dokument z navodili, kaj vse je v Evropi še treba zgraditi, da
Foto: arhiv ELES

bodo elektroenergetske povezave ustrezale potrebam EU do leta
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2020. Eles je seveda del tega procesa.

Kakšen del konkretno?

ogrožali živalske in rastlinske vrste, ljudje pa se potem včasih

Ker se domneva, da bodo tudi v prihodnje glavni pretoki tekli ne

vprašajo, ali so oni manj pomembni od habitatov. Treba pa je

samo z vzhoda proti zahodu, ampak tudi z juga na sever, mo-

vedeti, da Eles kot investitor pri umeščanju v prostor nima ve-

ramo ustrezno ukrepati tudi mi; povezovalno omrežje bomo

liko besede, saj je to delo v pristojnosti okoljskega ministrstva.

gradili v skladu s pobudo Evropske komisije.

Zaradi sprememb zakonodaje pa je umeščanje v prostor vsako
leto težje.

Kaj pa krepitve omrežja z Madžarsko in Avstrijo?
Tudi povezava z Madžarsko ima mesto v evropskem desetlet-

In kako daleč je gradnja daljnovoda Cirkovce−Pince? Je žogica

nem načrtu razvoja elektroenergetskega omrežja, v katerem so

trenutno na Ministrstvu za okolje in prostor?

združeni načrti vseh evropskih sistemskih operaterjev, medtem

Da. Za nami je že druga javna razgrnitev, ministrstvo pa bi

ko krepitve z Avstrijo niso predvidene. Moramo pa okrepiti no-

moralo že decembra lani na podlagi danega stanja dati na

tranje vode. Tako je pred izvedbo daljnovod Beričevo−Krško.

vlado predlog za državni prostorski načrt. Zdi pa se, da se to

Pred poletjem smo objavili razpis, izvajalce smo tudi že izbrali,

še nekaj časa ne bo zgodilo. Po drugi strani je že skorajda

sedaj čakamo na morebitne pripombe.

nezaslišano, da stanje, kot ga imamo danes, vlada že celo desetletje.

Načrt razvoja prenosnega omrežja RS od leta 20
do leta 2020 predvideva 63 milijonov evrov za
investicije, od tega 29 milijonov za daljnovode,
6 milijonov za razdelilno transformatorske
postaje (RTP) in 7 milijonov evrov za
sekundarno opremo, telekomunikacije in druge
investicije.

Dejstvo je tudi, da pri nas delovanja civilnih iniciativ nismo zakonsko uredili. Povsem drugače je denimo v Veliki Britaniji,
kjer se morajo take iniciative prijaviti na pristojnem uradu in
razkriti svoje interese. Pri nas pa se zgodi, da se nekaj dogovorimo z eno civilno iniciativo, ta na dogovor pozabi, nato vznikne
druga iniciativa in tako naprej …
Take težave ste menda imeli v Renčah. Kako napreduje tisti

Kako boste ta daljnovod financirali?

daljnovod?

Problema s financiranjem ne vidim, ker si bomo pomagali tudi

Tudi tam smo dali pobudo za vložitev državnega prostorskega

z lani pridobljenim ugodnim kreditom Evropske investicijske

načrta. So tri možnosti trase in občina se mora odločiti, kat-

banke. Naslednji zelo pomemben projekt, ki ga pripravljamo,

era je najbolj primerna. Mora pa tudi vlada sprejeti državni

pa je prehod z 220- na 400-kilovoltni napetostni nivo. S tem

prostorski načrt, da bomo lahko z deli nadaljevali, kot je bilo

bomo večkratno povečali prenosne zmogljivosti brez dodatnega

zastavljeno. Država namreč s tem, ko sprejme tak načrt, le

poseganja v prostor. Le tam, kjer daljnovodi stojijo že 30 ali celo

potrdi, da je projekt v interesu države, torej gre za javno

40 let, bomo postavili nove. Povezava z Madžarsko pa je popol-

dobro.

noma nova trasa, ki pa med prebivalstvom, kjer poteka trasa, ni
pozitivno sprejeta. Ravno danes (pogovarjali smo se 21. junija,

Težav pa niste imeli pri transformatorju v Divači …

op. avt.) sem poslal pismo predsedniku vlade, saj je treba dela na

Drži. Pri takih napravah je laže, ker so umeščene v okolje, ki je

tem projektu pospešiti. Z Madžari imamo namreč sklenjen spo-

že v naši lasti, kljub temu pa potrebujemo soglasja vseh sosedov.

razum, ki velja do konca leta 2012; glede na ta sporazum

Po drugi strani pa vsa območja niso negativno nastrojena proti

moramo do takrat na naši strani vsaj začeti graditi daljnovod,

elektroenergetskim napravam, saj se zavedajo, da te prinašajo

ki bo povezal državi. Če bomo zamujali, bodo Madžari od pro-

razvoj tudi v lokalno okolje. V Divači nas je zelo močno podprla

jekta upravičeno odstopili. S tem se bomo izločili iz evropske in-

lokalna skupnost in tudi zato smo lahko omenjeni projekt

tegracije in izgubili prednosti lege, ki jo imamo v tem delu

končali v rekordnem času.

Evrope.

V prihodnje načrtujemo nov transformator še v RTP Krško.

Proti čemu pa je tamkajšnja civilna iniciativa?

zanesljivejšemu napajanju dolenjske regije iz novo zgrajenih

Civilne iniciative imajo včasih povsem razumljive pripombe, saj

hidroelektrarn savske verige.

Montirali ga bomo predvidoma prihodnje leto, pomagal bo k

se pri umeščanju v prostor pogosto izogibamo temu, da bi

Celoten intervju je na voljo na www.energetika.net
Energetika.NET
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Intervju: Milan Žnidaršič, RTH

RTH kot cokla v razvoju
zasavske energetike
Mateja Kegel

»Rudarstvo se je v naših krajih z odkritjem
premoga začelo dobrih 200 let nazaj,« pravi prvi
nadzornik RTH (Rudnik Trbovlje Hrastnik) Milan
Žnidaršič o zasavski energetiki in dodaja, da se je
s tem kraj začel razvijati. Premog je ves čas ostajal
osnovni element za pridobivanje energije, saj so
cementarna, steklarna, elektrarna in druga
industrija potrebovale veliko energije.
»S premogom smo se v teh krajih rodili, zdaj pa,
kot kaže, bomo s tem nekako tudi umrli, čeprav
še vedno upam, da bomo zadevo poskusili
ekonomsko pripeljati tako, da bo energetika
ostala. V nasprotnem primeru si ne predstavljam,
kaj bo z našo dolino, saj je energetika še danes,
sploh v občini Trbovlje, hrbtenica gospodarstva,«
pravi Žnidaršič.

najti smiselno ekonomijo, o kateri toliko govorimo. Ko sem prevzel vodenje nadzornega sveta RTH, smo novi upravi naložili, da
naredijo načrt prestrukturiranja. Že na začetku, v prvih mesecih
lanskega leta se je ugotovilo, da je brez energetike težko računati
na večje število delovnih mest. Po drugi strani moramo vedeti
tudi, da je samo Zasavje odrezano od avtocestnih (AC) tokov. Do
AC potrebujemo slabe pol ure vožnje. Prednost, ki smo jo nekoč
imeli z južno železnico, smo izgubili, ko je železnica izgubila na
pomenu. Zato je to za nas pomembno.
RTH se bo do 2015 zaprl. Možno je, da se bo skozi zapiranje še
kaj odkrušilo, a do leta 2013 oziroma 2014 bo tudi TET ugasnil.
Ko govorim o strategiji, moram povedati, da veliko stavimo na
novoustanovljeno podjetje Vitales, ki je danes v 50-odstotnem lastništvu RTH in 50-odstotnem lastništvu Istrabenz Gorenja. Glede

Kakšna je trenutno situacija v RTH?
V Rudniku Trbovlje Hrastnik je ta trenutek še 450 zaposlenih,
vendar so tukaj še številna druga podjetja, ki so tesno povezana
z nami in ki so več ali manj prihodkovno vezana na RTH, kot na
primer hčerinska firma Fortuna, ki skrbi za varovanje, delo z
invalidi, urejanje površin. Z ukinitvijo RTH-ja tudi ta podjetja
nimajo svetle prihodnosti in jim v veliki meri grozi propad.
Neposredno pa je na RTH vezan še TET (Termoelektrarna
Trbovlje), ki ji je trboveljski premog glavni energent in ki ima
dobrih 200 zaposlenih. Neposredno na energetiko vezanih de-

na naše načrte bi na območju Lakonce, to je območje, kjer so zdaj

lovnih mest je še vedno blizu 1000, posredno, skozi vzdrževanje

zaloge premoga z elektrarno, postavili vseslovenski center za

pa še dvakrat toliko.

izdelavo biomase. Prvi koraki v to smer so že narejeni, trenutni
plan je letna proizvodnja 20 tisoč ton lesne biomase za znane

»Energetika je te kraje praktično rodila,« poudarja
Žnidaršič.

kupce, v prihodnosti pa naj bi se ta številka povečala na 100 tisoč
ton. To naj bi bil tudi eden izmed novih energentov za TET.
Po drugi strani pa v Zasavju še vedno obstaja rjavi premog. RTH

Kaj in kako naprej?

se bo v skladu z zakonom zaprl, a te zaloge bi morala država na

Vemo, da imamo osnovo, da za RTH velja zakon o zapiranju, ki

drugačnih ekonomskih predpostavkah ponuditi nekomu, da jih

naj bi omejil proizvodnjo do konca leta 2012 in jo zaprl do leta

izkoristi. Odkop bi bilo mogoče zagotoviti po relativno nizki

2015. V tem času ugasne RTH, posredno tudi TET, energetski vir

ceni, približno 2,40 evra na GJ, kar je podobno kot lignit. Seveda

je pač rjavi premog. Kako si mi predstavljamo zgodbo naprej?

bi bila ob tem potrebna popolnoma nova organiziranost. Ome-

Eno je zagotovo: ljudje v naši dolini smo navajeni živeti z ener-

njene zaloge niso v neposredni bližini zdajšnjih odkopnih polj,

getiko in naša želja je, da bi tako živeli tudi naprej. Potrebno je

ampak so na območju Brnice, proti Marnem. Kar bi se od ob-
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stoječega rudnika eventualno uporabljalo, so transportne poti, ki
že sedaj vodijo iz Hrastnika in jih ne bi bilo treba zapirati ali na
novo graditi. Tukaj vidim svetlo točko, ki bi lahko obdržala termoenergetiko v Zasavju, s čimer bi ohranili tudi delovna mesta.
Drugi segment pa je hidroenergija, izkoriščanje srednje Save.
Res je, da bodo prišli novi investitorji, a največ bo dal kraj, lokalne skupnosti. V zasavskih občinah je bilo poenoteno, da je
treba en projekt vezati na drugega. Pogoj, da se gre v izgradnjo
hidroelektrarne, je, da se preoblikuje tudi termoenergetska poli-

Koliko delovnih mest bi vsi ti projekti prinesli oz. jih obdržali?

tika. V tej investiciji (izgradnja hidroelektrarn na srednji Savi),

Danes je v rudniku zaposlenih 450 ljudi, novo izkopavanje bi

ki je ocenjena na preko milijarde evrov, ne bi smel biti problem

lahko zaposlovalo 150 ljudi, medtem ko bi TET namesto zdaj-

100 milijonov evrov, ki jih je treba vložiti v termo del (posodo-

šnjih 200 zaposlil 100 ljudi, dodatnih 50 delovnih mest pa pri-

bitev TET in vlaganje v odprtje novega rudnika). S tem bi dobili

naša Vitales. Hidroelektrarna Srednja Sava ne prinaša nekih

mešanico termo- in hidroenergije, ki bi na trgu predstavljali

dolgoročnih delovnih mest, ker bo krmiljenje avtomatsko, a

ugodno ekonomijo. Narejeni so bili že prvi koraki v to smer, svet

potrebovali bomo vzdrževalne ekipe, kar znaša predvidoma še

regije Zasavje, v katerega so vključene občine Zagorje, Trbovlje

dodatnih 50 delovnih mest.

in Hrastnik, je imenoval koordinatorja za energetiko – župana

Ne smem pa pozabiti niti na to, da se je hčerinsko podjetje For-

Trbovelj Vilija Trevna. RTH pa je pristopil k skrbnemu pregledu

tuna prijavilo na evropski razpis za pridobitev nepovratnih sred-

raziskav o zalogah premoga na širšem območju Zasavja.

stev za postavitev pirolize (predelava lesa v druge energente: plin,

Na posavsko-zasavskem posvetu o energetiki v Radečah pa je

elektriko, paro). Gre za projekt, za katerega pričakujemo med

bilo s strani HSE (Holding slovenske elektrarne) prvič javno

šest in osem milijonov evrov nepovratnih sredstev. Prijava na

izrečeno, da naj bi se ustanovilo podjetje za izgradnjo hidroelek-

projekt poteka nacionalno, za RTH pa bi pomenilo, skozi Vita-

trarne Srednja Sava v Trbovljah, kamor naj bi se povabilo še

les in Fortuno, neko novo proizvodnjo v energetiki. To pa spet

drugi energetski steber – Gen energijo, ki naj bi po neformalnih

prinaša novih 30 do 50 delovnih mest.

informacijah izziv tudi sprejela. Tukaj vidimo sinergijo oz. možnost združitve, ki bi bila nadaljevanje energetike na tem prostoru, tako v hidro kot termo obliki.

Še vedno pa kar nekaj ljudi ostane brez zaposlitve. Kakšne so
možnosti za prekvalifikacije?
Vzporedno z zapiranjem obstaja tudi program prestrukturiranja

»Vemo, da so obnovljivi viri energije (OVE) obveza
države do Bruslja, vemo, da se bo to v naših krajih
dogajalo, in vemo, da bo lokalna skupnost dala
največjo žrtev − prostor. S tem bi radi do neke mere
ohranili tudi energetiko, ki je vendarle glavno vodilo
oz. hrbtenica gospodarstva v naših krajih.«

oz. prezaposlovanja delavcev, vendar do sedaj velikega interesa
s strani delavcev ni bilo. V glavnem se je zmanjšalo število zaposlenih na podlagi t. i. mehkih možnosti, največ je bilo upokojevanja. V sodelovanju z RCR (Regionalni center za razvoj)
se sicer namenja precej sredstev v preoblikovanje, a žal oprijemljivih rezultatov, kot so nova podjetja z več delovnimi mesti, še
ni.

Koliko MW moči bi vsi ti projekti prinesli?
Zasavje bi tako lahko imelo skupno 640 MW (termoelektrarna

Pred časom sva govorila o tem, da bi bilo dobro, če bi bila v

120 MW, terciarna regulacija 180 MW, 340 MW hidroelek-

nacionalnem energetskem programu (NEP) tudi zasavska

trarne). Zasavje bi s tem prišlo do končne proizvodnje 1.950

energetika konkretneje opredeljena. Kako je s tem?

GWh/leto, od tega približno 60–65 odstotkov iz obnovljivih

V NEP-u obstaja Zasavje kot energetska lokacija, ki pa ni jasno

virov.

opredeljena. Popolnoma se strinjam, da se RTH zapre, pripombe pa imamo pri tistem delu, ki se nanaša na raziskave, saj mis-

Če se vrneva na prestrukturiranje, je tukaj še RTH Solar. Kaj vse

limo, da ne gre za premog ali zaloge RTH, pač pa za zaloge Za-

je poleg Vitalesa še zraven?

savja, ki jih ne bi samo evidentirali, ampak bi glede na situacijo,

RTH Solar dejansko obstaja in ima načrte, njihova izvedljivost

ki se trenutno postavlja v energetiki, pustili odprta vrata za mož-

pa je pod vprašajem. Trenutno sicer postavljajo elektrarne, de-

nost izkoriščanja, kar ohranja tudi nadaljevanje obratovanja TET

jansko pa ni kapitala. Pogovarjamo se o tem, da bi v prihodnosti

vsaj še 25 let. To bi se lahko opredelilo tudi v NEP-u.

naredili tovarno panelov, a je to po moji oceni vprašljivo, saj je

Celoten intervju je na voljo na www.energetika.net

sam razvoj na tem področju zelo hiter, mi pa trenutno nimamo
ustreznega kadra. Bojim se, da bo ostalo samo pri izgradnji
sončnih elektrarn in se ne bo šlo korak naprej k proizvodnji in
trženju.
Energetika.NET
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Intervju: Alenka Avberšek, GZS

Za zagon novega investicijskega
ciklusa morajo zasebni, javni in bančni
sektor smelo, a zmerno konservativno
v nove naložbe v OVE in URE
Alenka Žumbar, FOTO: arhiv GZS

»Poslovanje slovenskega gospodarstva leta 200 je bilo po prihodkih iz
prodaje v primerjavi s predhodnim letom za  % boljše, a še vedno za  %
slabše kot leta 200. Lani sta izvozni in domači del prihodkov za 9, milijarde
evrov zaostajala za predkrizno ravnijo leta 200, od tega pa gre več kot 6,9
milijarde evrov na račun manjše prodaje doma. K čisti izgubi v višini 26
milijonov evrov, najslabšemu rezultatu po letu 200, so največji delež
prispevali negativni poslovni in finančni izid v gradbeništvu, finančnih
holdingih ter informacijsko-komunikacijski dejavnosti. Izvozniki pa so
poslovali uspešno; predelovalna industrija – ta izvaža več kot 6 %
proizvodnje – se je izkazala s pozitivnim čistim izidom v višini 360 milijonov
evrov. V skoraj tolikšni višini skupaj sta bili pozitivni dejavnost energetike in
trgovine,« že uvodoma v pogovoru za Energetiko.NET naniza Alenka Avberšek,
izvršna direktorica za zakonodajo in politike na Gospodarski zbornici Slovenije
(GZS). Kot je Avberškova povedala za naš portal, gre tudi sedaj, ko se naši
največji izvozni trgi nekoliko ohlajajo, bolje podjetjem, ki so vlagala v nove
razvojne projekte in nove načine trženja. Zato nikakor ne bi smelo prevladati
prepričanje, da za nova vlaganja ni sredstev; še manj, da je treba tudi javna
sredstva zaradi krize prednostno preusmerjati v socialne transferje. S
sogovornico smo govorili tudi o energetskih težavah in izzivih …
Je krize konec?

Kaj slovensko gospodarstvo potrebuje, da bo vendarle dobilo

Želja ali ocen, da smo se letos že izvili iz krize, ne manjka. Res

potrebna krila?

se je izvozni del slovenskega gospodarstva močno okrepil. Lani

Da bi se vrnili na zmerno predkrizno raven leta 2008, ne leta

je imel celo nadpovprečno rast v primerjavi s povprečno gospo-

2006 in 2007, ki jih je močno zaznamovala pregretost grad-

darsko rastjo v EU, toda ta del predstavlja le slabih 30 odstotkov

benega sektorja, je odvisno od več faktorjev. Že zaznani počas-

vseh naših prihodkov. Domačih 70 odstotkov je bilo zaradi

nejši trendi in aktualni popravki napovedi globalne gospodarske

razmer v gradbeništvu na ravni leta 2009, letos pa stagnira

rasti oziroma naših največjih izvoznih trgov – Nemčije in Fran-

oziroma se obrača navzdol. Proračunsko varčevanje pri investi-

cije – bodo od izvoznikov terjali maksimalno elastičnost

cijah in nekontroliran kolaps v gradbeništvu se iz leta 2010

ponudbe ter organizacije proizvodnih in poslovnih procesov.

nadaljujeta tudi v letu 2011. Na drugi strani so trendi za izvozni

Gotovo bodo manj izpostavljena podjetja, ki so v času krize us-

del, ki je leta 2010 po prihodkih za 15 odstotkov presegel leto

pela izkoristiti tržne luknje, nastale s propadom nekaterih

2009, a je še vedno za 8 odstotkov zaostajal za letom 2008, do

konkurenčnih podjetij. To so dosegla z velikimi vlaganji v nove

prvega polletja 2011 kazali, da bo letošnji izvoz dosegel vrednost

razvojne projekte in nove poslovne modele, s pospešitvijo

izvoza 2008. Se pa zaradi ohlajanja globalne gospodarske rasti

proizvodnje in trženja inovacij doma in v tujini. To je model

razmere lahko poslabšajo. Na to je treba računati in ukrepati,

tudi za vsa druga, tudi manjša podjetja. Seveda pa vsa potrebu-

nikakor pa ni treba zaradi tega biti plat zvona.

jejo okolje, v katerem bo mogoče s primernimi lastnimi vložki
in z javnimi spodbudami ohraniti kondicijo vlaganj v trajnos-

Želja ali ocen, da smo se letos že izvili iz krize,
ne manjka.
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tni razvoj, učinkovite tehnologije in produkte. S tem bodo tudi
tveganja za morebitno popuščanje izvozne rasti manjša.

za oživitev širšega graditeljstva, ki bi moralo imeti kompetent-

Brez dvoma pa bodo podjetja z zrelimi, manj
zahtevnimi proizvodi v mnogo težjem položaju.
Brez dvoma pa bodo podjetja z zrelimi, manj zahtevnimi
proizvodi v mnogo težjem položaju. Ta se bodo bistveno težje
kot bolj inovativna soočala z rastjo cen vhodnih materialov –
surovin, ker jih cene na trgu ne priznavajo. Tudi ta se bodo

nega sogovornika na enem mestu, namesto da se pogovarja, kot
se dogaja zdaj, s petimi in več vladnimi resorji.

Seveda pa je oživljanje domačega trga s
pospešitvijo zasebnih in javnih investicij vezano še
na finančno in kreditno sposobnost investitorjev ter
zdravje bančnega sistema.

morala posodobiti in vpeljati v proizvodnjo iskane produkte za
nove trge in kupce. Pri vzvodih za vključitev več podjetij v izvoz

Seveda pa je oživljanje domačega trga s pospešitvijo zasebnih in

na bližnje in daljne trge ima veliko vlogo tudi bolje organizirana

javnih investicij vezano še na finančno in kreditno sposobnost

država oziroma temu namenjena ekonomska diplomacija sku-

investitorjev ter zdravje bančnega sistema. Tu je velik problem.

paj z zbornicami. Zato je recept proti črnogledosti, za ohran-

Po eni strani imamo zaradi pregrevanja pred krizo in takrat

janje konkurenčnosti Slovenije le premišljeno vlaganje razvo-

poceni ter lahko dostopnega denarja močno ali celo preveč

jnih sredstev v prave razvojne produkte, rešitve in podjetja, ki

zadolženo gospodarstvo. Okrog 700 do 800 milijonov evrov ne-

vlečejo gospodarski voz. Večja in srednja bodo za seboj potegnila

plačanih obveznosti je ostalo zamrznjenih v insolventnih pod-

manjša in mikro podjetja ter podjetnike. Ne sme prevladati

jetjih. Zato so banke morale povečati svoje rezervacije, kar se je

prepričanje, da kriza ni čas za naložbe, ampak za njihovo

z nemajhnimi multiplikatorji zajedlo v njihov kreditni poten-

preusmerjanje v socialne transferje.

cial. Tako so tudi banke v fazi tranzicije, breme česar pa močno
čutijo tudi bolj ali manj zdrava podjetja, ki iščejo vire finan-

Mnogi menijo, da se rešitev za gradbeni sektor skriva v tem, da

ciranja za nove posle zlasti v tujini. Dogaja se, da podjetja z

bi država morala spodbuditi vlaganja v energetske sanacije

zdravimi kupci enostavno niso več sposobna zapreti finančnih

stavb skozi zelena javna naročila …

konstrukcij za posamezne posle.

Ko govorimo o oživitvi tistega dela slovenskega gospodarstva,
ki je usmerjeno na domači trg, gre predvsem za širši sektor

Kako torej ukrepati?

gradbeništva, ki se je leta 2010 po prihodkih na domačem trgu

Vlada je na začetku krize naredila pomembne korake za ohran-

v primerjavi z letom 2008 skrčil že za 30 %, tudi v letu 2011 pa

itev in stabilizacijo finančnega sektorja, zlasti za ohranitev zau-

se še vedno krči. Z njim so v težavah lesna, kovinska in druga

panja občanov ter zasebnega sektorja v kredibilnost finančnega

predelovalna industrija, storitvene dejavnosti in tudi trgovina.

in bančnega sistema. Glede na razrast insolventnih podjetij bo

Slabe lastniške poteze, zadolženost in nedelovanje pravne

verjetno treba, tako kot ukrepajo v podjetjih, tudi v bankah ločiti

države v korist upnikov so poleg nekaj velikih potopile mnoga

zdravi del od manj zdravega dela poslov. Poleg že oblikovanih

manjša in mikro podjetja ter ustvarile vakuum za povsem neovi-

rezervacij torej ločiti bančno poslovanje za manj rizične posle

ran vstop sicer težko pričakovanega tujega kapitala. Vrata se mu

podjetja od drugih – neke vrste projektno financiranje, ki ga

odpirajo na stežaj, a ne z zavorami, ki veljajo za naša podjetja,

banke ne uporabljajo kot vsakdanjo prakso.

gradbenike in inženirje na trgih sosednjih držav. Država z re-

Enako bo treba jedra zdravega menedžmenta ločiti od tistega, ki

balansom ustavlja že začete investicije, ne načrtuje in ne pro-

je povzročil kolaps sistemov in je neupravičeno negativno zaz-

jektira novih projektov na zalogo, ki bi koristno, ne kar tako, za-

namoval celotno gospodarstvo. Bančni sektor oziroma

polnili številna inženirska delovna mesta. Tudi s projekti z

posamezne banke so zaradi politik svojih lastnikov začele

denarjem in idejami se zatika pri njihovem umeščanju v pros-

umikati kredite iz gradbenega sektorja, hkrati pa so zaradi neg-

tor. Javna naročila države se še vedno sklepajo po kriteriju,

ativne izkušnje z gradbeništvom rigorozno zaostrile pogoje

izbran je izvajalec, ki ponudi najnižjo ceno, kar povzroča spi-

kreditiranja tudi za vse druge sektorje. To je lahko tudi žaganje

ralo izgub, neplačevanja. Odprava teh sistemskih napak bo sama

veje, na kateri sedimo. Izpolniti bomo morali zaveze za tra-

po sebi naredila več reda in povečala obseg poslovanja na do-

jnostno oskrbo z energijo in njeno porabo, zgraditi ustrezne ob-

mačem trgu.

jekte – konkretno na področju gradnje energetskega omrežja za

To bo trdnejši temelj za nove naložbe in prenovo starih zgradb

uvedbo ukrepov energetske učinkovitosti. Je pa seveda ovira

v energetsko učinkovite zgradbe, investicije v nove energetske

umeščanje teh objektov in drugih investicij v prostor. Zaradi

objekte in omrežja, posebej v obnovljive vire energije (OVE, op.

dolgotrajnih birokratskih postopkov bo investicije, ki bi jih lahko

avt.). Te naložbe terjajo tudi uvajanje zelenih javnih naročil, pi-

izvedli danes, možno – ali tudi ne – zgraditi šele čez leto ali več,

lotnih in demonstracijskih projektov, kjer bi na zelenih po-

če ne bo proti vsaka, tudi najmanjša civilna iniciativa.

dročjih dali priložnost domačemu znanju. To bi bila prava smer

Celoten intervju si preberite na www.energetika.net!
Energetika.NET
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Intervju: Richard H. Jones, Mednarodna agencija za energijo

Vsi viri energije, ki jih danes
poznamo, so pomembni
Alenka Žumbar, FOTO: arhiv IEA

Najpomembnejša tema letošnjega Blejskega
strateškega foruma, ki je potekal 9. in 0. septembra,
so bila vprašanja o naši energetski prihodnosti. Na
energetskem omizju so o tem razmišljali vidni
strokovnjaki z vsega sveta, glavni govorec med
njimi pa je bil Richard H. Jones, namestnik izvršne
direktorice Mednarodne agencije za energijo (IEA).
Jones je poudaril, da "so pomembni vsi viri energije,
ki jih danes poznamo". V ekskluzivnem pogovoru
za Energetiko.NET je pojasnil, zakaj bo prevladujoč
položaj med njimi še lep čas ohranila nafta.

Zato verjamemo ne samo v to, da bo povpraševanje po nafti ostalo, ampak tudi, da bo nafte dovolj, da bomo temu povpraševanju zadostili.
Ali bomo po izteku tega obdobja v transportu vendarle dobili
mešanico virov energije?
To je dobro vprašanje. Pričakujemo, da se bo v transportu povečal delež električne energije, še verjetneje pa je, da se bo povečal delež zemeljskega plina, sploh v javnem prometu. Vemo,
da zemeljski plin ne povzroča toliko izpustov toplogrednih
plinov kot nafta, zato je za mnoge države in porabnike zelo sprejemljiv za uporabo v vozilih, kot so tovornjaki za odvoz odpad-

Richard H. Jones je mesto namestnika izvršnega direktorja

kov in taksiji.

Mednarodne agencije za energijo zasedel . oktobra 200. Jones,
ki je prej služboval kot diplomat Združenih držav, je v IEA prinesel

Omenili ste uporabo električne energije v transportu, toda če ta

več kot 30 let izkušenj z diplomacijo in oblikovanjem politik, ki

prihaja iz termoelektrarn na premog, vemo, da takšna rešitev

segajo od bližnjevzhodnih vprašanj do trgovinskih pogajanj in

ne more biti trajnostno naravnana.

energetske varnosti. Po naglem vzponu po lestvici ameriške zu-

To drži. In zato bi morali spodbujati rabo obnovljivih virov

nanjepolitične službe je deloval kot ameriški veleposlanik v štirih

energije, da bi postali še konkurenčnejši. Že zdaj vidimo, da so

državah: Izraelu (200–200), Kuvajtu (200–200), Kazahstanu

zelo konkurenčni in sončne celice so v nekaterih primerih že

(99–200) in Libanonu (996–99). Od februarja do avgusta

učinkovitejše, kot če bi morali plačati gradnjo električnega voda.

200 je bil tudi višji svetovalec ameriškega zunanjega ministra in

Vseeno pa bo trajalo še nekaj časa, da bodo obnovljivi viri

koordinator politike do Iraka. Vir: IEA.

povsem primerljivi z električno energijo iz omrežja.

Kljub povečanemu deležu plina v energetski mešanici na

Kdaj se bo po vašem mnenju to zgodilo?

globalni ravni bo po ocenah IEA do leta 203 najpomembnejši

V najboljšem primeru v petih do desetih letih. Druga težava je,

vir energije ostala nafta. Zakaj tako dolgo? Se ne soočamo s

da obnovljiva energija zahteva veliko prostora – v večini prime-

podnebno krizo?

rov veliko več kot elektrarna na fosilna goriva. Vedno smo po-

Pomislite na vse vire energije, ki jih uporabljamo. Nafta se pri-

stavljeni pred določene odločitve in podjetja morajo upoštevati

marno uporablja v transportu, toda izpuste nekateri drugi viri

tako donosnost kot okoljske vidike. Pri prvem kriteriju lahko

povzročajo v še večjih količinah, predvsem premog pri proizvod-

pomagajo vlade, pri drugem pa gre za vprašanje javnega mne-

nji električne energije. Obnovljivi viri nafti trenutno niso zares

nja. Veliko ljudi noče energetskega obrata na svojem dvorišču in

konkurenčni. Povečala se bo tudi uporaba plina kot vira energije,

v nekaterih primerih je to razumljivo.

toda ne tako hitro kot raba obnovljivih virov.

Poleg vsega tega pa je zmogljivosti težko primerjati. Če pogle-

V transportu o obnovljivih virih govorimo samo na ravni bio-

damo vetrno energijo, vidimo, da veter ne piha ves čas, elek-

goriv. Toda tudi tu se pojavlja dilema – naj rastline pridelujemo

trarne pa zavzamejo veliko prostora. Če se turbine denimo vrtijo

za hrano ali za gorivo? Mogoče bo do preboja prišlo z algami,

le tretjino časa, jih zato potrebujemo trikrat toliko, da proizve-

vendar je v splošnem večina ljudi mnenja, da bo v naslednjih 25

demo enako količino elektrike kot druga elektrarna, ki je iste

letih nafti zelo težko odvzeti primat med gorivi v transportu.

velikosti, a uporablja bolj konstantno tehnologijo.

Ima visoko energijsko gostoto, nahaja se v mnogih delih sveta,
tehnologija je poznana in razvita. Iščemo tudi nova nahajališča

Kaj se bo torej dogajalo v prihodnje? Bomo ostali pri

v novih predelih, na primer na morju.

tradicionalni energetski mešanici?
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Mislim, da. Kot sem rekel, delež plina se bo nedvomno povečal,

Vrniva se k plinu. Kakšna je po vašem mnenju prihodnost tega

tudi zaradi pred kratkim odkritih nahajališč plina iz skrilavcev.

sektorja, če upoštevate vse plinske projekte, ki se načrtujejo v

To pomeni, da bo plin na nekaterih trgih v bližnji prihodnosti

Evropi: Nabucco, Južni in Severni tok, Južni koridor (ki

nadomestil nafto. V IEA smo nedolgo tega izvedli raziskavo na

vključuje tudi Nabucco)?

temo "Ali se začenjajo zlati časi za plinski sektor?" In odgovor

Ja, mislim, da bi te projekte lahko realizirali. Mogoče ne v tak-

je: Ja, najbrž se. Saj veste, plin je čistejši od premoga, vseeno pa

šnem časovnem obdobju, kot je bilo načrtovano, so pa izvedljivi.

pri njegovi uporabi nastane več ogljikovega dioksida kot pri ob-

Tudi Evropa ima zaloge plina iz skrilavcev, toda evropske države

novljivih virih. Zato verjamemo, da je treba uporabljati mešan-

v tem trenutku niso zelo zainteresirane za nove tehnologije

ico vseh virov energije in celoten portfelj energetskih tehnologij.

na tem področju oziroma ne v takšni meri kot Kitajska ali

Tam kjer lahko uporabljamo obnovljive vire, je to krasno, kjer

ZDA. Za oskrbo svojih plinovodov bi raje gradile terminale ute-

lahko uporabljamo jedrsko energijo, je v redu tudi to, le da ne

kočinjenega zemeljskega plina. Za nas je za zagotavljanje var-

gradimo elektrarn na potresnih območjih ali na robu takšnih

nosti ključnega pomena raznolikost. Pri tem ne mislim samo

območij. Pomemben vir energije pa bo ostal tudi premog, in

na raznolikost tehnologij, ampak tudi na raznolikost dobavitel-

sicer zato, ker je zelo poceni in ker ga najdemo povsod po svetu.

jev. Kot vidimo, bo veliko srednjeazijskega plina šlo na Kitaj-

Iz tega razloga je zelo zanesljiv vir energije.

sko.

Najbrž bomo potrebovali tudi tehnologije zajema in

Še zadnje vprašanje. Energetska učinkovitost je danes posel,

skladiščenja ogljika (CCS).

na primer v obliki energetskega menedžmenta v podjetjih ali

Vsekakor. Toda pričakujemo, da bodo tehnologije CCS potre-

povečevanja učinkovitosti v stavbah. Kaj rešitve za povečanje

bovale vsaj še 20 let, da se uveljavijo. To pa pomeni, da jih mo-

energetske učinkovitosti pomenijo za IEA in njene politike?

ramo začeti razvijati zdaj! Konec septembra potujem na Kitajsko

Ni ga vira energije, ki bi bil cenejši ali okolju prijaznejši kot

na letno srečanje Vodstvenega foruma za sekvestracijo ogljika.

energija, ki je ne porabimo. Imamo tehnologije in imamo zna-

Gre za medvladno skupino, ki spodbuja rabo tehnologij CCS, in

nje, ampak mnogi v to področje še vedno ne vlagajo. V ZDA

srečanja se bom udeležil, ker menimo, da je to zelo pomembno

imamo veliko najemnih nepremičnin. Računov za energijo na-

področje, ki ga moramo zelo hitro razviti, predvsem na Kita-

vadno ne plačuje lastnik, najemnik, ki jih plačuje, pa noče vla-

jskem, kjer število termoelektrarn na premog narašča z veliko

gati v nepremičnino, ki je v lasti nekoga drugega. Tu lahko v igro

hitrostjo. V tej gospodarski klimi je ljudi zelo težko prepričati v

vstopi vlada, saj bi bilo za družbo kot celoto smiselno, da bi de-

rabo tehnologij CCS, zato je prav, da se toliko bolj trudimo.

nimo imeli bolje izolirane hiše.

I
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Intervju: Janez Škrabec, Riko

Ruska industrija je
v fazi svoje modernizacije,
tu pa so priložnosti za
slovenska podjetja
Mateja Kegel

Janez Škrabec je gotovo eden najbolj prepoznavnih
in tudi uglednih slovenskih direktorjev. Na
vprašanje, kaj ga po njegovem uvršča na to
lestvico, je bolj zadržan in pravi, da bi gotovo na
to bolje odgovorili analitiki, »ki znajo dosežen ugled
in uspeh razstaviti na prafaktorje«. Sam pa svoje
dosežke pripisuje lastni trajnostni naravnanosti, ki
mu je – kot pravi – blizu, ker izhaja iz generacije, ki
je še občutila pomembne vrednote socializma, kot
so solidarnost, empatija, družbena sloga in enakost.
Prav ti koncepti so po njegovem prepričanju
pomembna dota njegovega odraščanja, ki se je
usidrala tudi v nedrje njegove podjetniške poti.
Da imajo vrednote prednost pred dobičkom, je v
njegovem Riku mogoče slišati in občutiti, saj je
prav to srž trajnostnega delovanja, ki mora postati
vodila družbena, ekonomska in politična misel.
»Žal pa je poslovni svet krut, včasih neizprosen,
zato se dobro zavedam, da lahko že jutri pride tisti
čas, ko mi bo pošel še zadnji atom energije, s
katerim bom lahko stal za to mislijo. Mnogi so
to v teh dveh letih izkusili in jutri sem lahko na
njihovem mestu tudi sam,« ostaja realen Janez
Škrabec, s katerim smo govorili o gospodarskem
stanju, o energetiki in o slovensko-ruskem
sodelovanju.
Je po vašem gospodarske krize konec?
Če sem odkrit, ne vem. Kot podjetnik se moram bolj spraševati
o tem, kako redefinirati lasten podjetniški ustroj na nove pogoje
delovanja. In ravno iz te lastne podjetniške prakse lahko izrazim
obžalovanje nad tem, kako usodno je kriza ohromela naš bančni
sistem, ki žal pasivizira slovensko gospodarstvo. Vlada kreditni
krč in na trgu je tudi zato premalo likvidnih sredstev, ki bi jih
lahko vlagali v razvoj, nove projekte, krepitev tržnega položaja
ali pa v širitev na nove trge. Dokler tega ne bomo odpravili, se
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bomo lahko zaman spraševali, ali smo še v krizi. In takoj za

Kaj konkretno si kot najvidnejši slovenski gospodarstvenik

bančništvom bi izrazil obžalovanje, da se na krizo domači grad-

obetate od letošnjega leta? Večjo likvidnost na trgu, večjo

beniki niso bolje pripravili. Župan Janković je v nedavnem in-

odprtost podjetij za partnersko sodelovanje, pojenjanje

tervjuju izrazil skrb nad tem, kje bomo iskali gradbenike, ko bo

poprejšnje previdnosti? Pa od leta 202?

kapital spet na voljo. In ta skrb je po mojem mnenju upravičena.

Lažje vam povem, kaj si želim, kot to, kaj si obetam. Želim si
vitko, pragmatično, poenostavljeno državo, ki se umakne iz up-

Kakšne posledice bo kriza pustila v evropskem in tudi v

ravljanja gospodarskih družb in ki svoje delovanje podredi

slovenskem gospodarskem okolju? V gradbenem sektorju,

vprašanju, kako iz Slovenije narediti bolj privlačno in s tem bolj

denimo, akterji pričakujejo, da bo po padcu gradbenih velikanom

konkurenčno gospodarsko okolje.

prišlo do večje fleksibilnosti in s tem večje kakovosti …
Mislim, da bo kriza vsepovsod na novo premešala karte. Na trg

Ste bili v Riku primorani med krizo zniževati svoje cene, se

bodo vstopili novi akterji in izpostavila se bodo nova razmerja.

morda spustiti tudi pod tržne?
Kaj je osnovni »core business« Rika? Na področju tehnološkega
inženiringa, okoljevarstva, energetike vodimo kompleksne pro-

preroško govoriti, lahko pa ocenim, kdo bo zavzemal vidne vloge

jekte, tako da investitorjem predlagamo investicijsko rešitev, jo

Ilustracija: Roman Peklaj

Tudi mene osebno zanima, kakšen bo družbeno-političnogospodarski zemljevid Slovenije čez nekaj let. O imenih bi bilo

v slovenskem gospodarstvu: tisti, ki so fleksibilni, okretni, ino-

izvedemo tako, da jo prilagodimo tudi investicijskim željam in

vativni, hitro odzivni in uživajo zaupanje svojih poslovnih part-

sposobnostim, ne da bi okrnili tehnološko in izvedbeno dovr-

nerjev. Iz večjih podjetij, ki so manj prilagodljiva, bo nastalo več

šenost. Seveda je kriza povzročila, da smo morali vsi v investi-

manjših, bolj vitalnih podjetij. Veliko bolj fleksibilen pa bo tudi

cijski verigi tudi na novo definirati vrednost svojega dela. Ker

trg delavne sile. Vse to bi morali prinesti večjo dinamičnost v

izvajamo kompleksne tehnološke projekte, ki trajajo več let,

vse pore gospodarstva. Ko pa že govorimo o gradbeništvu – v

bomo oceno lahko podali malo kasneje.

Sloveniji so se velika gradbena podjetja sesula, ker se na situacijo žal niso pripravila. Natanko se je namreč vedelo, kdaj se bo

Riko je med drugim tudi ekološka in energetska družba. Kako

zaključil avtocestni program in da projektov vlaganj v železniško

gresta pravzaprav ekologija in energetika skupaj? Pogosto se

infrastrukturo ne bo, vendar so se le redka podjetja predhodno

namreč zdi, da sta prav ti dve veji na povsem nasprotnih

na to odzvala, se reorganizirala, poiskala nove produkte ...

bregovih …
Energetika in ekologija sta medsebojno močno povezani in

Ali ima v Sloveniji gospodarski sektor dovolj spodbud, da dobi

odvisni druga od druge. Lahko celo trdim, da dandanes težko

svoja krila za zagon po krizi? Če ne, kaj bi za to potreboval?

postavimo energetski objekt brez upoštevanja ekološkega vidika.

Kot sem že večkrat poudarjal, je izvirni greh trenutnega sloven-

Povezanost energetike in ekologije nakazuje tudi novi nacio-

skega poslovnega okolja v tem, da je država močno in veliko pre-

nalni energetski program, ki je usmerjen v trajnostno energijo

več vpletena v gospodarstvo ter da nadzoruje veliko prevelik de-

ter učinkovito rabo električne energije. Skratka, tu je veliko

lež BDP-ja. Mislim, da bi bila največja spodbuda slovenskemu

poslovnih priložnosti, ki jih v Riku povezujemo skozi okol-

gospodarstvu, da se država iz lastništva umakne. Slovensko gos-

jevarstveni inženiring in inženiring na področju energetike.

podarstvo ne sme biti ohromljeno zaradi političnih obračunavanj.

Celoten intervju si preberite na www.energetika.net!
Energetika.NET
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Intervju: Aleš Bratož, Revoz

Slovenija zamuja na področju
razvoja električnih vozil,
a še vedno lahko dohiti najboljše
Alenka Žumbar

prisotna tudi na ameriškem trgu, medtem ko raste kitajski trg,
na katerem želijo biti prisotni prav vsi svetovni igralci. Takoj za
kitajskim so že indijski, ruski in brazilski trgi. V zadnjem času
pa avtomobilski trg pretresajo posledice potresa in cunamija na
Japonskem. Te se v celoti še niso pokazale, popolnejšo sliko
bomo dobili v naslednjih mesecih.
Kdaj pričakujete povečanje prodaje na evropskem trgu?
Evropski trg je že zasičen, zato letos nikakor ne pričakujemo
višje ravni prodaje, kot je bila pred krizo. Napovedi za letošnje
leto so se pred naravno nesrečo na Japonskem zelo razlikovale
Foto: arhiv Revoz

(od 5- do 8-odstotni padec prodaje vozil, op. avt.), trenutno pa je
težko oceniti, kako bo v naslednjih mesecih.
Kako se s krizo oziroma z njenimi posledicami sooča Revoz? Je
ekipa okrnjena?

Novomeški Revoz izdela približno 900 vozil dnevno,
letos pa bo ta številka nekoliko nižja, a o konkretnih
načrtih prvi mož slovenskega paradnega konja na
področju avtomobilske industrije ne želi govoriti.
Zato pa Aleš Bratož, ki zasebno vozi Renaultov
Latitude, raje govori o ambicioznih načrtih
mednarodne korporacije, ki se v veliki meri
nanašajo na razvoj električnih vozil.

Revoz je krizo občutil že leta 2008 in oktobra smo proizvodnjo
že prilagodili krizi. Bili smo tudi prvi, ki smo na slovenskem
trgu začeli govoriti o krizi in smo bili zato tudi izpostavljeni
nekaterim kritikam, smo pa tudi med prvimi – aprila 2009 –
prešli nazaj na proizvodnjo, kot smo jo imeli pred krizo. Seveda
to ne bi bilo mogoče brez spodbud vlad večine evropskih držav
za nakup novih vozil. Tako smo leta 2009, ki velja za krizno
leto v slovenskem gospodarstvu, presegli vse dotedanje
proizvodne rekorde in proizvedli 212.680 vozil. Tudi lani smo

Kakšno je danes stanje na področju avtomobilske industrije v

se približali tej številki; obseg proizvodnje je bil višji, kot smo

svetu in Evropi?

predvidevali konec leta 2009. Dnevno proizvedemo od 890 do

Kar zadeva avtomobilski trg, je stanje po državah zelo različno.

900 vozil.

Medtem ko ponekod že lahko govorimo o okrevanju, saj se prodaja že približuje tisti pred krizo, je drugje še vedno nižja kot v

Bo letos slika podobna?

letih pred krizo. Med območja, ki jih je kriza najbolj prizadela,

Ne. Revoz je namreč odvisen od enega glavnega proizvoda in

spada tudi evropsko tržišče, ki ga imamo za zrel trg, na njem

njegovega življenjskega cikla. Tako smo sedaj odvisni od vozila

pa še vedno ni zaznati pomembne rasti. Ko jih bomo zaznali,

Renault Twingo, ki ga proizvajamo in prodajamo že od leta

bomo lahko rekli, da je kriza dejansko mimo. Ta je še vedno

2007, torej bo prihodnje leto že v petem letu proizvodnje.
Energetika.NET
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Pričakovati je, da se bo povpraševanje po tem modelu postopno

Imate podatke, koliko lahko z ukrepi energetske učinkovitosti

zmanjšalo in zato tudi obseg njegove proizvodnje.

prihranite in koliko ste denimo že prihranili z njimi?
Leta 2009 smo s pomočjo različnih ukrepov ustvarili za okoli

Čez nekaj sto dni naj bi šel v prodajo Renaultov električni

milijon evrov prihrankov, kar ustreza 4 % celotne porabe ener-

malček. Ga boste izdelovali v Sloveniji?

getskih medijev v Revozu.

To električno vozilo je napovedal Renault, ki načrtuje začetek
proizvodnje konec letošnjega leta, toda ne bomo ga izdelovali v

Še za konec: kaj, menite, bo na področju mobilnosti prinesla

Novem mestu. Natančneje: Renault bo na trg poslal štiri različna

prihodnost – električna vozila, hibride, vozila na biogoriva ali

električna vozila, tri že letos, četrtega pa prihodnje leto.

pa mešanico vseh teh?

V Revozu naj bi leta 2013 začeli izdelovati vozilo Twingo 3 na

Našteli ste kar nekaj možnosti, za nas pa pravo rešitev pred-

skupni vozni osnovi z Daimlerjevim štirisedežnim smartom.

stavljajo električna vozila; Renault želi postati na tem področju

Obe vozili bosta imeli tudi električni verziji, ki bosta prišli na trg

– skupaj z Nissanom – svetovni vodja. Menimo namreč, da je

leta 2014.

ta rešitev edina tudi ekonomsko upravičena, obenem pa zago-

Torej boste v prihodnje v Novem mestu delali bolj na razvoju in

ničemisijski rešitvi, ker je ta odvisna od tega, kako je potrebna

tavlja čistejšo prihodnost. Seveda ne moremo govoriti o
inovacijah?

električna energija proizvedena. Kljub temu pa se bo – glede na

V Revozu že delamo na razvojnem projektu, ki pa mora biti tudi

mešanico virov energije v Evropi – proizvedlo veliko manj emisij

ekonomsko upravičen. V prihodnje bo ena glavnih aktivnosti

kot sicer.

res razvoj, ki pa ga bo spremljala tudi optimizacija proizvodnje.

Da hibridna vozila niso prava rešitev, je že jasno, saj denimo
Toyotin Prius proizvede enako količino emisij kot Renaultovo

Je Revoz vključen tudi v kakšen kompetenčni ali razvojni

novo vozilo Twingo z EURO 5 standardom. Tudi biogoriva so

center?

večja težava kot rešitev, saj postavljajo pod vprašaj cene hrane.

Ne, le pomagamo združenju slovenskih dobaviteljev avtomo-

Gorivne celice pa tudi še vedno niso razvite do te mere, da bi

bilski industriji in proizvajalcev motornih vozil ACS.

lahko govorili o serijski proizvodnji. Tako Renault stavi na električna vozila.

Kakšno priložnost prepoznavate na področju rabe energije
oziroma energetske učinkovitosti?

Ali Revoz sodeluje na področju razvoja pametnih omrežij v

Pogodba o dobavi električne energije, ki je bila za nas zelo neu-

Sloveniji?

godna, se počasi izteka, nastopile pa so tudi nekatere nove

To je zelo zaželeno v okviru pogodbe, ki jo skupina Renault

okoliščine, tako da so naša prizadevanja že usmerjena na eni

sklepa z državo. Država si mora namreč prav tako želeti uvesti

strani v zmanjševanje in optimizacijo porabe, ki sta del našega

električna vozila na trg, saj so ta odvisna od polnilnih mest pa

stalnega napredka, na drugi strani pa skupaj z dobavitelji elek-

tudi od lizinga baterij. Z modelom, kakršnega ponujamo pri Re-

trične energije iščemo model optimalnega obračunavanja

naultu, namreč ni predviden nakup, ampak lizing baterij. Da

stroškov električne energije za naslednje pogodbeno obdobje.

bomo dosegli dovolj velik obseg proizvodnje tovrstnih vozil, bo

Ostaja namreč dejstvo, da na tem področju nismo konkurenčni,

prva leta nujna državna spodbuda.

saj plačujemo višjo ceno elektrike kot konkurenčne tovarne za
proizvodnjo vozil.

Pa ima država posluh za razvoj električnih vozil?

Zaradi navedenega smo primorani aktivno ukrepati na področju

Ne morem reči, da ga nima, a zamuja. Številne evropske države

rabe energije – ne le električne, ampak tudi plina. Naši ukrepi

so že uvedle električna vozila na svoje trge, pri nas pa je še vedno

so vezani na različna področja, od osnovnih pravil, povezanih z

v pripravi uredba, s katero naj bi tudi definirali obseg državnih

vsakodnevnim ravnanjem v tovarni, do pravil, vezanih na izk-

spodbud za nakup električnih vozil, kar je sploh prvi pogoj za vz-

lapljanje stikal in nadzorovanje porabe energije. Ravno sedaj

postavitev infrastrukture in nato tudi zagona proizvodnje in pro-

uvajamo drugačno osvetljevanje notranjih prostorov, ki naj bi

daje električnih vozil. Slovenija sicer še lahko ujame razvitejše,

znatno zmanjšalo porabo, izvajamo pa tudi študije uvajanja al-

a mora res pohiteti. Naša država bi pravzaprav lahko postala ide-

ternativnih goriv, med drugim uporabe odpadnega lesa za pri-

alen vozni park za električna vozila, saj je neka študija pokazala,

dobivanje toplote in električne energije. Razmišljali smo tudi o

da vozniki na dan ne prevozijo več kot 180 kilometrov poti, kar

oddaji strehe v najem za fotovoltaiko, za kar se pa še nismo od-

električna vozila že dosegajo. Bi pa za uspešen začetek prodaje

ločili, ker so se o postavitvi sončnih elektrarn na strehe pokazale

električnih vozil potrebovali približno 5.000 evrov državne po-

nekatere nejasnosti.

moči na vozilo.
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Čiščenje industrijskih in komunalnih•
odpadnih voda
Čiščenje emisij v ozračje•
Priprava tehnološke in pitne vode•
Ravnanje z odpadki•
Namenske tehnološke rešitve•

E KO LO G I JA

Naprava za čiščenje odpadnih vod, Acroni

Bioplinska naprava, Koto

Sistem za recirkulacijo dimnih plinov, blok 5 TE Šoštanj

Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija

PROJ E K TI N A KL J UČ

• Obnovljivi viri energije
• Obnova in novogradnja termoenergetskih in
hidroenergetskih objektov
• Prenos in distribucija električne energije
• Proizvodnja in distribucija toplotne energije
• Industrijske instalacije
• Učinkovita raba energije

E N E RG E TI K A

Idejni projekt novega termoenergetskega bloka,
TE Tuzla, Bosna in Hercegovina

Daljinsko hlajenje objektov v MO Velenje, KP Velenje

Rekonstrukcija centralne energetske postaje – 70 MW, KP Velenje

www.esotech.si

Nove tehnologije

Fuzija
energija bližnje prihodnosti?
Alenka Žumbar, Foto: Alenka Žumbar in arhiv IJS

Dr. Andrej Trkov, vodja Odseka za reaktorsko fiziko Instituta Jožef
Stefan, ki je šest let delal na Mednarodni agenciji za atomsko
energijo (IAEA), in dr. Luka Snoj, vodja raziskovalnega reaktorja
TRIGA in stalni sodelavec v raziskovalnem fuzijskem reaktorju JET
v Veliki Britaniji, sta verjetno najbolj vidna slovenska mednarodna
jedrska raziskovalca. Medtem ko dr. Trkov predava na najvidnejših
jedrskih konferencah v ZDA, se dr. Snoj lahko pohvali tudi s tem,
da raziskovalni reaktor TRIGA v Podgorici pri Ljubljani vsako leto
izpopolni znanje več kot tridesetih jedrskih strokovnjakov z vsega
sveta. S strokovnjakoma smo govorili o energetski prihodnosti,
ki jo že riše razvoj na področju fuzije, in o prispevku slovenskega
jedrskega znanja pri novih generacijah “klasičnih nukleark”.
Na Odseku za reaktorsko fiziko Instituta

masi) so jedra z maso približno 60 atom-

Jožef Stefan se ukvarjajo z jedrskimi reak-

skih enot (to so jedra okoli železa). Zato

Reaktorska sredica reaktorja TRIGA, ki je
konec maja letos praznoval 45 let; do sredice
vodi pet metrov vode in kup kontrolnih palic,
s katerimi regulirajo moč reaktorja in verižno
reakcijo. Na JET-u pravkar razvijajo nove detektorje za meritve moči in enake rešitve bodo
testirali tudi na raziskovalnem reaktorju
TRIGA. To kaže, da gresta fuzija in fisija z roko
v roki, pravi dr. Luka Snoj.

Radioaktivnost znatno nižja pri
fuziji

cijami, ki so vezane na jedrsko energetiko

dobimo razliko v masi tudi ob cepitvi tež-

»Fuzija je zlivanje lahkih jeder, dolgoživih

in predvsem na pridobivanje energije iz

kih jeder: če se težko jedro razcepi na dva

težkih radioaktivnih odpadkov pa pri tej

teh reakcij. Medtem ko se pri kemijskih

dela, je masa razcepkov manjša od mase

tehnologiji ni. Pri prvem koraku gre za

reakcijah energija sprošča iz reakcij med

težkega atoma in temu pravimo cepitev.

reakcijo dveh težkih izotopov vodika –

elektroni posameznega atoma, se pri je-

Zlivanje in cepitev jeder sta dva nasprotna

devterija in tritija –, iz te reakcije pa se

drskih reakcijah energija sprošča iz same-

pojava, pri obeh pa se sprošča energija.

dobi en nevtron in helijevo jedro. Bolj ne-

ga jedra. Jedro je sestavljeno iz protonov

Zlivanje jeder poteka v fuzijskih reaktor-

nevarno snov kot helij si je težko zamis-

in nevtronov in če seštejemo vsoto mas

jih, cepitev pa v običajnih jedrskih reak-

liti, medtem ko ima nevtron zelo visoko

njegovih gradnikov, je ta navadno večja od

torjih. Ker gre za jedrske reakcije, se neže-

energijo, saj odnese večino energije iz te

mase samega jedra. Ta razlika je pretvorba

lenih stranskih produktov – radioaktivnih

reakcije. Te hitre nevtrone pa je treba up-

E = m × c2. Ker je svetlobna hitrost zelo

odpadkov – ni mogoče rešiti s kemijskimi

očasniti in jim odvzeti energijo, ki jo lah-

postopki, kot je denimo sežiganje. Večino-

ko uporabljamo denimo za ogrevanje pa-

velika, je v atomu vezana izjemna količina

ma ti stranski produkti po krajšem času

re. Med upočasnjevanjem nevtrona lahko

energije.

razpadejo sami od sebe. Nimajo pa vsi ta-

prihaja tudi do jedrskih reakcij in neka-

v energijo po slavni Einsteinovi formuli:

Povedano drugače: ko se lahka jedra zli-

kih lastnosti, saj so nekateri produkti dol-

tere od njih lahko privedejo do produktov

jejo, je masa zlitega atoma manjša od ma-

goživi. Prav ravnanje s temi odpadki pred-

zajetja, ki pa so radioaktivni. Radioaktiv-

se gradnikov, razlika pa se pretvori v ener-

stavljajo glavno težavo, zlasti če razpadajo z

nost pri fuziji je resda bolj primerljiva s

gijo. Najbolj stabilna (z največjo razliko v

alfa sevanjem, je povedal dr. Andrej Trkov.

srednjeradioaktivnimi odpadki iz nuk-
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ki ga vodi dr. Milan Čerček. Intenzivno pa
sodelujejo tudi z Odsekom za nanostrukturne materiale, kjer razvijajo kompozitne materiale na osnovi silicijevega karbida, ki je potencialni material za prvo
steno v prihodnjih fuzijskih reaktorjih. Te
raziskave in še mnogo drugih potekajo v
okviru Slovenske fuzijske asociacije, ki
združuje vse slovenske raziskovalce na
področju fuzije.

Reaktor TRIGA ima dovoljenje za obratovanje do leta 2016, potem pa so možni trije scenariji:
prenova, nakup novega ali popolno zaprtje. S tem pa bi, pravi dr. Snoj, Slovenija izgubila močno
izobraževalno in raziskovalno orodje. V strategiji, ki jo pravkar pripravljajo na Odseku za reaktorsko fiziko, bodo strokovnjaki predlagali podaljšanje delovanja reaktorja TRIGA, dokler bo deloval obstoječ blok v Krškem. Raziskovalni reaktor v Podgorici bi sicer po mnenju njegovega
vodje lahko deloval še dlje kot do konca podaljšane življenjske dobe krške nuklearke.

Od šestih raziskovalcev v JET-u
dva Slovenca
A to, da so raziskovalne skupine, ki se v
Sloveniji tako ali drugače ukvarjajo s fuzijo, majhne, ni prepreka, da slovenski jedrski strokovnjaki ne bi bili aktivni tudi

leark kot z izrabljenim jedrskim gorivom,

Fuzija ima še precej izzivov, nadaljuje dr.

na mednarodni ravni. Tako sta od šestih

ki ostaja radioaktivno tudi več tisoč let.«

Trkov in našteva: »To so vzdrževanje

raziskovalcev, ki se z nevtroni ukvarjajo

»Toda v neki drugi generaciji oziroma v

plazme pa tehnologija zelo nizkih tem-

na JET-u, kar dva z Odseka za reaktorsko

drugačnem tipu jedrskih elektrarn, kot

peratur oz. superprevodniki, problemi

fiziko - dr. Igor Lengar ter dr. Luka Snoj.

jih poznamo danes, bi ti odpadki lahko

hlajenja in materialov, ki jih je treba še

»Brez mednarodnega povezovanja ne gre,

služili kot gorivo. Če bi dopustili, da se

razviti, in problemi odvajanja prenosa en-

prvič zato, ker je delo povsem interdisci-

razvoj jedrske tehnologije nadaljuje, bi

ergije iz nevtronov. Izziv pa predstavlja

plinarno, drugič pa zato, ker le tako lahko

lahko te najbolj problematične in najbolj

tudi dejstvo, da tritija v naravi ni in ga je

slovenski strokovnjaki pridejo do največje

dolgožive radioaktivne odpadke uporabili

treba pridobiti, in sicer z obsevanjem litija

fuzijske naprave – v JET.« V okviru sode-

kot gorivo, s tem pa bi neizmerno pove-

z nevtroni.« Na Odseku za reaktorsko

lovanja na JET-u se ravnokar za nekaj

čali zadostnost zalog jedrskega goriva.

fiziko Instituta Jožef Stefan se prvenstve-

mesecev v Veliko Britanijo odpravlja dr.

No, tega problema pa ni pri fuziji, ker so

no ukvarjajo s prenosom nevtronov iz

Lengar, medtem ko se je pred kratkim z

njen stranski produkt radioaktivni odpad-

plazme, medtem ko diagnostiko plazme

JET-a, kjer je raziskoval pol leta, vrnil dr.

ki, ki imajo precej krajše življenjske dobe

razvijajo v laboratoriju za fiziko plazme,

Luka Snoj, ki na Institutu Jožef Stefan

– od 200 do 300 let,« nazorno pove dr.
Trkov.
Je pa tehnologija fuzijskih reaktorjev, pojasnjuje dr. Trkov, mnogo bolj zapletena
kot tehnologija pri klasičnih jedrskih reaktorjih. »V prvi vrsti imamo opravka s
plazmo, ki ima sto milijonov stopinj in ni
ne tekočina ne plin, zadržuje pa jo elektromagnetno polje. Čim bi se namreč plazma dotaknila stene, bi se takoj ohladila.
Tako jo je treba zadrževati stran od sten
in da se lahko ustvari tako močno magnetno polje, s katerim to zadrževanje uspeva, so potrebni močni elektromagneti
iz superprevodnikov.« Prav to testiranje
vzdrževanja plazme sedaj poteka v JET-u,
evropskem tokamaku (Joint European
Torus – skupni evropski torus, op. avt.), ki
stoji v britanskem Culhamu blizu Oxforda.

Dr. Trkov in dr. Snoj v nadzorni sobi reaktorja TRIGA. Reaktor so nadgradili in rekonstruirali leta
1991, iztrošene gorivne elemente pa so prevzele ZDA kot pomoč nerazvitim državam. Za normalno obratovanje reaktorja potrebujejo približno 800 tisoč evrov letno, od tega iz državnega
proračuna prejmejo le slabo polovico. Poleg pomanjkanja sredstev pa jedrske strokovnjake pesti
tudi nenehno spreminjajoča se zakonodaja. Po besedah dr. Snoja raziskovalci porabijo 30 do 40
odstotkov časa samo za birokracijo.
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Na Odseku za reaktorsko fiziko testirajo za občutljivost na sevanje tudi elemente, kot so vgrajeni v detektorju delcev v CERN-u (na sliki). Raziskovalni reaktor TRIGA je namreč svetovni referenčni center za obsevanje vseh detektorjev delcev z nevtroni.

vodi tudi raziskovalni reaktor TRIGA.
Kot je za Energetiko.NET povedal dr. Snoj,

Model sredice raziskovalnega reaktorja
TRIGA. V sredici je približno 2,5 kilograma
urana 235 v gorivnih elementih, ki jih hladi
voda. Reaktor, ki obratuje v Podgorici od leta
1966, lahko doseže moč 250 kW. Take in
podobne zanimivosti je mogoče videti na Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo na
Institutu Jožef Stefan, ki ga je do 1. julija letos
obiskalo 131 tisoč obiskovalcev.

se zdaj na JET-u raziskovalci ukvarjajo z

pak tudi na segmentu hlajenja pa pri raz-

meritvijo moči reaktorja. »Moč fuzijskih

voju in uporabi kompozitnih materialov.

reaktorjev se najbolj natančno določa z
nevtronov je namreč neposreden pokaza-

Slovenski prispevek tudi v novih
generacijah nukleark

telj fuzijske moči. Ker je bil JET ravnokar

Bogato jedrsko znanje, s katerim razpo-

meritvijo nevtronov – število sproščenih

prenovljen, so se njegove karakteristike

lagamo v Sloveniji, pa – tako dr. Trkov –

spremenile in izkoristek povečal, tako da

izvira iz naše zgodovine. »Nevtronika in s

sedaj umerjajo detektor za merjenje fuzijske moči. Prenova pa ne poteka le zato,
da se poveča izkoristek, ampak tudi zato,
da se uporabi in testira materiale, ki bodo
vgrajeni v ITER, obenem pa se bo že na
JET-u preizkusilo delovanje plazme v takem okolju,« pojasni Snoj in doda, da je
JET neposredna podpora reaktorju ITER.
Vse računske metode, ki jih razvijajo na
JET-u, bodo uporabljali tudi v ITRU in v

Fuzija zaradi elementov, ki jih zahteva – devterija, ki ga pridobivajo iz vode, ta pa pokriva
kar tri četrtine Zemljinega površja, in tritija, ki
ga dobijo iz litija (lahka kovina) –, predstavlja
neusahljiv vir energije. Količina goriva, ki ga
porabi šoštanjska termoelektrarna, ustreza eni
vlakovni kompoziciji na uro. V Krško pripeljeta
gorivo za nuklearko dva tovornjaka na leto in
pol. Fuzijska elektrarna enake moči pa bi
porabila za kombi goriva na leto, poleg tega je
v fuzijski elektrarni v vsakem trenutku le
kapljica goriva, zato je fuzijski reaktor tudi
varnejši. Na fotografiji plazemska krogla, če
se na površino posode položi roka, se tok usmeri proti njej.

na JET-u sestavlja mednarodno skupino
raziskovalcev, ki prihajajo tudi iz Švedske,
Irske, Rusije, Italije in Škotske. Da sta v
njej pomembna člena slovenska raziskovalca, pa ni naključje, saj je dr. Snoj v svoji
doktorski nalogi izpopolnil in testiral računsko metodo, ki jo zdaj uporabljajo tudi v JET-u. Slovenski jedrski strokovnjaki
si tako tudi že obetajo sodelovanje pri projektu ITER, in to ne le pri nevtroniki, am-
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drugačna aplikacija iste snovi, s katero delamo za nuklearko v Krškem. Principi delovanja so podobni kot v klasični jedrski
elektrarni in tu imamo bogate izkušnje.«
Kot dodaja dr. Snoj, bo tudi znanje, ki ga
bodo raziskovalci osvojili v JET-u, uporabljivo v Krškem. »Gre za metode Monte
Carlo, pri katerih z uporabo naključnih
števil sledimo posameznim delcem in simuliramo dogajanje v jedrskem reaktor-

prihodnjih fuzijskih elektrarnah, je prepričan dr. Snoj, ki skupaj z dr. Lengarjem

tem povezani jedrski podatki so le malo

JET je največjo moč – 6 MW –
dosegel leta 997, izkoristek pa je
bil takrat 6 %. Sedaj so v JET-u
vgrajeni novi materiali, med njimi
volfram in berilij, ki zmanjšujeta
izgube in izboljšujeta obnašanje
plazme, tako da bi lahko
izkoristek znatno povečali. Koliko
natanko, bo znano šele v
naslednjih letih.

ju.« A te metode v nuklearki v Krškem še
ne uporabljajo, bo pa v roku petih let, je
prepričan dr. Snoj, aktualna za vse nove
in obstoječe jedrske elektrarne.
Pri projektiranju tako velike in kompleksne naprave, kot je JET, si strokovnjaki ne
smejo privoščiti preveč eksperimentiranja, zato morajo biti izračuni že iz osnovnih principov kar se da natančni,
nadalje pojasnjuje Trkov. »Zato sodelujemo tudi pri izvedbi in analizi tako imen-

FOTO: fusionforenergy.europa.eu
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JET, ki je leta 1997 dosegel rekordno moč 16
MW, bo popolna podpora reaktorju ITER. Na
sliki notranjost JET-a; v Evropi je več fuzijskih
eksperimentalnih naprav in eden zadnjih velikih uspehov je bil dosežen tudi v francoskem
tokamaku TORE SUPRA, ko so dosegli rekorden čas trajanja plazme – 6,5 minute. Celotna
energija, vložena v delovanje plazme in potem
odvedena v obliki toplote, je bila en gigajul –
dovolj, da zavre tri tone vode

Dr. Snoj drži v rokah del stene iz JET-a; v
ozadju na sliki prikaz celotne naprave v JET-u.
Poraba goriva fuzijske elektrarne bo zelo majhna, saj bo elektrarna z močjo 1 GW potrebovala približno 100 kg devterija in tri tone naravnega litija za celoletno delovanje oziroma
proizvodnjo približno sedmih milijard kilovatnih ur električne energije. Enakovredna termoelektrarna bi potrebovala za enako količino
energije 1,5 milijona ton premoga.

Nevtroni, ki se sproščajo med fuzijsko reakcijo, obsevajo in aktivirajo snovi v neposredni
bližini. S pazljivo izbiro teh materialov bodo
raziskovalci dosegli, da se izvzamejo iz nadzora in reciklirajo približno sto let po prenehanju delovanja elektrarne.
Na sliki laser v JET-u;

ovanih referenčnih eksperimentov, ki se

skupine ter evropski projekti in projekti v

izvede nuklearka v enem dnevu, in kaj

izvajajo za potrditev izračunov, pri čemer

okviru bilateralnega sodelovanja s CEA iz

hitro pridemo na pol milijona evrov dnev-

pokrivamo področje evalvacije jedrskih

Francije, kjer pa izbor projektov ne poteka

no,« ponazori dosežek domačih jedrskih
strokovnjakov.

podatkov, ki definirajo hitrost jedrskih

po metodologiji Javne agencije za razisko-

reakcij z nevtroni. Tako smo v sodelova-

valno dejavnost Republike Slovenije. »Za-

nju s tujimi partnerji prispevali tudi več

to je še toliko bolj pomembno, da smo ak-

setov evalviranih podatkov v knjižnice,

tivni na mednarodni ravni. Zanimivo pa

kjer se ti zbirajo,« opisuje mednarodni

je, da na evropski ravni ni bil zavrnjen no-

prispevek svojega odseka dr. Trkov, ki se je

beden od več kot dvajsetih naših projek-

na začetku poletja vrnil z nekajmesečne-

tov,« prof. Trkov ilustrira razumevanje

ga obiska na Long Islandu v ZDA, kamor

Slovenije in EU za jedrsko tehniko.

so ga na jedrsko konferenco povabili na-

Del sredstev pridobijo tudi z delom za do-

jvidnejši ameriški jedrski strokovnjaki,

mačo jedrsko srenjo. Tako denimo po

poleg nizozemskega kolega pa je bil drugi

vsakem remontu v jedrski elektrarni v

Evropejec na sestanku strokovne komi-

Krškem strokovnjaki z omenjenega odse-

sije, ki koordinira posodabljanje podat-

ka preverijo fizikalne lastnosti jedrske

kovnih baz za jedrsko industrijo in razi-

sredice oz. če je nalaganje sredice ustrez-

skave v ZDA.

no, tako da lahko elektrarna varno obratuje. Na odseku so eksperimentalno in

Vse manj raziskovalnih sredstev
za domače jedrsko znanje

računsko opremo, ki jo pri tem uporabl-

Eksperimentalna in programska
oprema, ki jo uporabljajo pri
preverjanju fizikalnih lastnosti
jedrske sredice v krški nuklearki,
so razvili na raziskovalnem
reaktorju TRIGA v 0. letih
preteklega stoletja; takrat je bila
edinstvena. Dr. Andrej Trkov je
s sodelavci takrat razvil tudi
metodo, s katero merijo nekatere
varnostne parametre jedrske
elektrarne, in to kar 0-krat
hitreje kot prej. Enako metodo
je pozneje razvil tudi ameriški
Westinghouse.

jajo, razvili sami. Glavni projektant je si-

Med pogovorom o jedrski prihodnosti

cer dobavitelj goriva – to je Westinghouse

A čeprav je zanimanje za delo na po-

prof. Trkov ne more mimo tega, kakšen

–, a vse meritve lahko preverijo domači

dročju jedrske energije in konkretno na

pomen jedrski energetiki namenja do-

strokovnjaki tudi z lastnimi metodami,

Odseku za reaktorsko fiziko precejšnje, to

mače okolje. Kot pravi sogovornik, Od-

pojasnjuje Trkov. »Slovenija je ena redkih

ni dovolj, pravita sogovornika in dodajata,

seku za reaktorsko fiziko, ki ga vodi, dr-

držav, ki ima to možnost, in bolj bi morali

da ne bo mogoče vzdrževati domačega

žava že pet let ni odobrila financiranja niti

ceniti to prednost.« Kot dodaja dr. Snoj,

znanja, če ne bo tudi ustrezne finančne

enega od dvajsetih prijavljenih razisko-

meritve, ki so jih pred več leti opravljali

podpore (odsek denimo ni prejel niti sred-

valnih projektov; zadnji projekt, ki ga je

nekaj dni, danes z lastno metodo naredijo

stev iz programa za mentorje mladim ra-

financiral državni proračun, so končali

v nekaj urah. »Če želimo to ovrednotiti,

ziskovalcem). Tako so na področju jedrske

lani. Ostajajo le financiranje programske

je dovolj preveriti, koliko elektrike pro-

energetike pogosto priča begu možganov,
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je, da gorivo zagotovo bo, česar za nafto
in premog na dolgi rok ne moremo trditi.« In dodaja, da je v kubičnem metru
vode toliko devterija, da lahko iz njega dobimo toliko energije, kot je je v 200 tonah
premoga. (V enem kubičnem metru vode
je 20 g devterija. Pri zlivanju grama devterija dobimo toliko energije kot iz 11 ton
premoga, op. avt.) »Voda pa pokriva tri
četrtine zemeljskega površja s povprečno
globino kilometer, tako da je to praktično
neizčrpen vir energije.«

FOTO: fusionforenergy.europa.eu

Divertor iz JET-a iz jekla. Nov divertor v JET-u
je iz volframa, ki je bolj trpežen in omogoča
boljše obratovanje reaktorja. Volfram bodo
uporabili tudi v fuzijskem reaktorju ITER.

so pa hkrati na omenjenem odseku Instituta Jožef Stefan ponosni, da je eden njihovih nekdanjih sodelavcev vodja laboratorija v inštitutu za jedrsko fiziko v Oak
Ridgeu, v državi Tennessee v ZDA, drugi
je profesor medicinske fizike na univerzi
v Wisconsinu, tretji pomaga naftnim
družbam pri iskanju nafte s pomočjo
nevtronov.

V vsakem gorivnem ciklu v krški
nuklearki zamenjajo približno 3
gorivnih elementov, en element pa
stane približno milijon dolarjev.
Dobavitelj (Westinghouse) pri tem
proda tudi načrt sredice in s tem
načrt, koliko gorivnih elementov
je treba zamenjati. Z lastnim znanjem je ta načrt mogoče preveriti
in izboljšati, a tega znanja nimajo
v vseh nuklearkah. Imajo pa ga v
krški nuklearki, je na domače
znanje ponosen dr. Luka Snoj.
Glavni strošek je elektrarna,
gorivo brezplačno!

– JET je predhodnik reaktorja ITER, temu pa
bo sledil demonstracijski reaktor DEMO, ki bo
kot prvi reaktor lahko proizvedel znatne
količine električne energije in zadostne
količine tritija za svoje potrebe. JET je sicer že
dokazal tudi, da je mogoče doseči zlivanje
jeder v fuzijskem reaktorju ter pri tem
proizvesti več MW moči, medtem ko bo ITER
moral dokazati, da je mogoče na ravni 500
MW tako energijo proizvajati dlje časa. ITER
bo deloval precej dlje kot JET, ki na največji
moči lahko deluje le nekaj sekund. Na sliki izgradnja reaktorja ITER februarja letos;
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Glede varnosti pa dr. Trkov pravi, da je največji izziv vzdrževanje plazme, saj lahko
že ob manjših nepravilnostih v delovanju
plazma ugasne in zlivanje preneha, tako
da ni nobene možnosti, da bi reakcija zlivanja ušla izpod nadzora. Tudi ob najhu-

Bi fuzijske elektrarne lahko postale ko-

jši nesreči v fuzijski elektrarni, pri kateri

mercialne do leta 2050, kot je bilo pred

bi prišlo do izpustov radioaktivnega go-

časom že napovedano? Dr. Snoj odgovar-

riva, tritija, ne bi bila potrebna evakuacija

ja, da je to optimistična napoved in med

okoliškega prebivalstva, saj je radioak-

optimiste se uvršča tudi sam. »Dejstvo je,

tivnost tritija tako majhna, da se ob more-

da bo investicija v fuzijsko elektrarno pre-

bitni sprostitvi iz naprave hitro razredči,

cejšen strošek, bo pa to tudi glavni strošek

pojasnjuje. »Hitro – v dvesto do tristo le-

take elektrarne. Strošek za gorivo je prak-

tih – pa bo prenehala tudi radioaktivnost

tično zanemarljiv, še bolj pomembno pa

0

Gram fuzijskega goriva je glede
na pridobljeno energijo enak
enajstim tonam premoga. V
reakcijski posodi fuzijskega
reaktorja je sicer zelo malo
goriva; približno gram devterija in
tritija v volumnu tisoč kubičnih
metrov. Ker gorivo stalno izgoreva,
se v primeru, da je dotok goriva
oviran, zlivanje jeder ustavi.
Vsaka nepravilnost v delovanju
reaktorja ima za posledico
ohladitev plazme in prenehanje
zlivanja (VIR: Raziskave fuzije –
Energija za prihodnost Evrope;
izdala Evropska komisija).

izrabljenih reaktorskih komponent.« I

Električna energija

Gigavati iz jedrske
sredice v Krškem
Besedilo in fotografije: Alenka Žumbar

»Našo elektrarno upravljajo ljudje, ne
računalniki,« poudarja Ida Novak-Jerele iz
Nuklearne elektrarne Krško (NEK), ko pokaže na
monitor, iz katerega se blešči procesnoinformacijski sistem s tisočimi podatki, s katerimi
upravljajo operaterji v elektrarni. NEK večinoma
obratuje ob polni moči, to pa pomeni, da proizvede
,6 teravatnih ur električne energije letno ali kar
0 % električne energije, proizvedene v državi.
Elektrarna, ki šteje že tri desetletja, je v svojem
2. obratovalnem gorivnem ciklusu neprekinjeno
obratovala  dni, kar je tudi najdaljši skupni čas
obratovanja brez zaustavitev v njeni zgodovini.
Lani je tako elektrarna proizvedla natanko .30,7
gigavatne ure neto električne energije, letos naj
bi bilo podobno.

Kot smo izvedeli ob obisku elektrarne, vsi tehnološko pomembnejši objekti stojijo na masivni železobetonski plošči, zasidrani
v glinasto-peščene sloje pliocenskih usedlin Krškega polja. Ta
plošča tvori čvrst ter potresno varen temelj in tudi zgradbe so
projektirane ter grajene tako, da brez večjih poškodb zdržijo
pričakovane potrese na tem območju, odgovarjajo jedrski strokovnjaki na morebitne pomisleke okoljevarstvenikov glede
jedrske varnosti v Sloveniji. Prav tako velja omeniti, da tudi
radioaktivnost na Krškem polju merijo že od leta 1974, in sicer
na petdesetih mestih v okolici nuklearke, monitoring reke Save
pa izvajajo v smeri toka še do razdalje 30 kilometrov od elektrarne.
V elektrarni zatrjujejo, da je vpliv na prebivalstvo tako nizek, da
sploh ni merljiv, kar potrjujejo tudi poročila o meritvah v okolju,
ki jih pripravljajo NEK in pooblaščene institucije. Zato so z
mešanimi občutki spremljali nedavne množične obiske v Krškem ter poročanja medijev, ki so »napadli« jedrsko energetiko
po marčevskem potresu na Japonskem. Tako so tiste dni po KršEnergetika.NET



kem hodili srbski, italijanski pa avstrijski in nekateri drugi

obstoječo elektrarno zelo dobro poskrbljeno, kar utemeljuje s

novinarji ter prebivalcem zastavljali vprašanja o tem, kako varne

podatki o investiranju v posodabljanje in nabavo opreme. Za in-

se počutijo ob krški nuklearki. Manj pa je znano, da je imel

vesticije v NEK namreč letno namenijo med 25 in 30 milijoni

predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško Stane Rožman

evrov letno. Med drugim so letos – še pred japonsko nesrečo –

pred kratkim intervju za enega japonskih časopisov s 4-mili-

naročili dodatne mobilne enote (črpalke, dizelske agregate, kom-

jonsko naklado, ki je sogovornika iz Krškega verjetno izbralo

presorje), ki jih bodo morale druge evropske nuklearke še nabav-

tudi zato, ker je kar dva mandata vodil upravni odbor pariškega

iti; če ne prej, pa takrat, ko bodo znani rezultati stresnih testov,

centra WANO (The World Association Of Nuclear Operators).

ki so jih uradno začeli izvajati letos 1. junija. Vlaganja pa v Krš-

In če je pred jedrskem področjem zelo zanimivo obdobje, ker

kem temeljijo tudi na načrtovanem podaljšanju prvotno načr-

mu je zaradi japonske katastrofe v Fukušimi upadla »priljublj-

tovane 40-letne dobe obratovanja elektrarne; najprej za eno de-

enost«, pa je pred krško nuklearko in tudi celotno slovensko en-

setletje in nato še za eno desetletje.

ergetiko pestro obdobje vlaganj – po vsej verjetnosti tudi v nov

Za kako kompleksen sistem gre, smo se prepričali ob zgodnje-

jedrski blok. Pri vsem tem pa prvi mož NEK poudarja, da je za

poletnem sprehodu po domačem jedrskem objektu.

I

Ko pridejo v Nuklearno elektrarno Krško novi kadri, jih takoj vključijo v začetno usposabljanje, ki obsega naslednja področja: teorija jedrske fizike in
tehnologije, sistemi in obratovanje elektrarne, usposabljanje na simulatorju, usposabljanje na delovnem mestu operaterja reaktorja in zaključni izpit
pred komisijo Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost, kjer pridobijo dovoljenje za obratovanje reaktorja ali licenco, kot rečejo v NEK. Preden
so dobili lastni simulator, so ljudi pošiljali na usposabljanje v Združene države Amerike, saj je nuklearka opremljena z ameriškim (Westinghouseovim) lahkovodnim tlačnim reaktorjem toplotne moči 1994 MW. Popolni simulator NEK so začeli uporabljati spomladi leta 2000 ob večji modernizaciji elektrarne. Da dobi licenco, mora operater zbrati na državnem izpitu več kot 80 % točk. Prvič velja licenca samo eno leto, pozneje pa 2 leti in
pol. Če pa operater preseže 90 % točk, dobi 5-letno licenco. Kot pravi Matjaž Žvar, vodja strokovnega usposabljanja, zahteva usposabljanje kadrov
v nuklearki veliko discipline, saj so stalna strokovna usposabljanja redna obveznost za tiste, ki so zaposleni že dolga leta.
Pomanjšana maketa gorivnega elementa z regulacijskami (tudi na
sliki 3; rumene barve) in gorivnimi palicami (tudi na sliki 3: rdeče
barve). Drobne uranove tabletke
so zložene druga na drugo v
posamezno zavarjeno cev ali
gorivno palico iz cirkonijeve zlitine. Gorivne
palice, visoke so skoraj štiri
metre, pa so zložene v gorivni element. Reaktorsko sredico sestavlja 121 gorivnih elementov.
Med remontom vsakih 18 mesecev zamenjajo skoraj polovico
gorivnih elementov, pri čemer
sveže gorivne elemente
skladiščijo v suhi shrambi za
gorivo, izrabljene pa pod vodo
v posebnem bazenu, kjer se
hladijo. Gorivni element ostane
v reaktorski sredici najmanj dva
gorivna cikla.

Maketa reaktorske posode v merilu 1 : 12. Hitre spremembe moči
reaktorja uravnavajo z regulacijskimi palicami (tudi na sliki
2). Pogonski mehanizmi regulacijskih palic so pritrjeni na
pokrov reaktorja, njihove absorpcijske palice pa segajo v reaktorsko sredico. Dolgoročne spremembe reaktivnosti sredice in
njeno zastrupljanje s produkti
cepitve se kompenzirajo z menjavo koncentracije borove kisline
v reaktorskem hladilu.

Zaloge dizelskega goriva in
prečiščene tehnološke vode
skladiščijo v rezervoarjih ob elektrarni.
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V ospredju zajem savske vode, kjer poteka tudi grobo čiščenje in odstranjevanje nečistoč iz reke Save. NEK ima jez, ki zagotavlja stalni nivo vode,
pod njim pa je izpust hladilne vode. Elektrarna se torej hladi pretočno,
voda, ki se ob tem ogreje, se v skladu z upravnimi omejitvami vrne nazaj
v Savo. Če je pretok Save premajhen, vključijo hladilne stolpe s prisilnim
vlekom. V ozadju nizkotlačna in visokotlačna turbina.

Zgradba v gradnji, kjer bo nameščen tretji dizelski generator, ki bo dodatni vir napajanja. Obstoječa dva generatorja imata moč po 3,5 MW. Na
desni strani stavba, kjer sta shranjena v letu 2000 zamenjana uparjalnika, s čimer je krška nuklearka povečala proizvodnjo s 4,5 TWh v letu
2000 na 5 TWh v letu 2001.
Edini vstop in izstop iz radiološko
nadzorovanega območja, ki obsega pomožno zgradbo, zgradbo
za »rokovanje« z gorivom, kjer je
tudi bazen za izrabljeno gorivo,
ter reaktorsko zgradbo in
skladišče za NSRAO.

V nižji modri stavbi (v ospredju) je začasno skladišče NSRAO, na desni
strani pa je zgradba za »rokovanje« z gorivom. Skozi modra drsna
vrata pripeljejo sveže gorivne elemente pred remontom. Začasno
skladišče NSRAO je bilo sicer načrtovano za pet let, danes pa mineva
že 30 let, odkar so v njem shranjeni odpadki, njegova izkoriščenost pa
je že presegla 90 % zmogljivosti. Da so nekajkrat presegli načrtovano
dobo začasnega odlaganja odpadkov, jim je v nuklearki uspelo z različnimi metodami zmanjševanja njihove prostornine – s super-kompaktiranjem, z dodatnim stiskanjem pa sušenjem smol v sodu in sežiganjem sežigljivih odpadkov, ki je potekalo na Švedskem.

Celotna površina JEK zajema približno 20 hektarjev, na njej pa so
tudi hladilni stolpi na prisilni vlek
z baterijami, ki so v času našega
obiska obratovali, saj je pretok
reke Save po dežju presegel 400
kubičnih metrov. Obratovanje
hladilnih stolpov je namreč ob
deževju potrebno zaradi nečistoč
v reki.

Stikališče (desno v ozadju), ki je v lasti Elesa, in blokovna transformatorja (levo) s prestavnim razmerjem 21/400 kV. Poleg stoji rezervni transformator, ki so ga po letu 2000 zamenjali, kljub temu da je še deloval; to
so storili zaradi morebitnih »ozkih grl«.

Jeseni 1981 je Nuklearna elektrarna Krško oddala prve megavate v elektroenergetski sistem. Letos torej mineva 30 let od začetka njenega delovanja. Na fotografiji je turboagregat, ki so ga že posodobili: leta 2006
so zamenjali nizkotlačni turbini, lani stator električnega generatorja,
med prihodnjim remontom leta 2012 pa je načrtovana zamenjava rotorja električnega generatorja.

Dodatne štiri baterije hladilnih
celic, ki so jih dogradili, da bi bila
nuklearka manj odvisna od reke
Save. Namreč, več je hladilnih
celic, bolj je mogoče vodo
prisilno shladiti. Elektrarna sicer
potrebuje 23 kubičnih metrov
vode na sekundo.

Energetika.NET
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Talum

Steber slovenskega elektroenergetskega sistema
Besedilo in fotografije: Alenka Žumbar

Elektroliza B je bila zaustavljena decembra 2007, elektroliza C (na sliki) pa obratuje od leta 1987. Elektroliza je razdeljena na dva dela oziroma na dve
ladji, kot pravijo zaposleni. V vsaki ladji je po 80 peči, skupaj torej 160. Elektrolizo C so začeli graditi leta 1987, drugo »ladjo« pa so dogradili leta 2001.

Talum drži drugo mesto na svetu med energetsko
najbolj učinkovitimi proizvajalci aluminija. Sem se
uvršča po tehnološki dovršenosti proizvodnje oz.
po ključnem parametru učinkovitosti tovrstne
proizvodnje aluminija, tj. po specifični porabi
energije na tono proizvoda. To so dosegli z lastnim
znanjem in razvojem tehnologije za proizvodnjo
aluminija v elektrolizi C. Aluminij ostaja material
tega stoletja, saj njegova poraba še vedno raste.
Talum je, kot rad pohvali nov predsednik uprave
Marko Drobnič, »slovenska pamet, ki je priplezala v
svetovni vrh«.
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V proizvodnji primarnega aluminija v Kidričevem so decembra
2007 ugasnili elektrolizne celice v elektrolizi B. Poleg zmanjšanja porabe električne energije sedaj proizvedejo za tretjino
manj čistega primarnega aluminija. Namesto tega razvijajo izdelke z višjo dodano vrednostjo. Po objektih, kjer nastajajo aluminijevi izdelki, ki jih kot potrošniki pravzaprav primemo v roke
praktično vsak dan, smo se sprehodili z mag. Boštjanom Korošcem, novoimenovanim vodjem strateškega razvoja skupine
Talum, ki je prej vodil sektor energetike. Tu je zaposlen že debelo desetletje.
»Glede na to, da je življenjska doba posameznih elektroliznih
celic sedem do devet let, je zelo pomembna kakovost materialov

Izpušne pline iz metalurških postopkov v Talumu čistijo predvsem z glinico, na katero se zaradi njene velike površine vežejo
različni plini. Tako nasičeno glinico potem vračajo v proizvodni
proces, ki je v celotni proizvodnji že od leta 1987 povsem zaprt.
Tako elektroliza C povsem ustreza vsem evropskim okoljskim
zahtevam in standardom. Temu pa ni bilo tako v primeru delovanja elektrolize B, pri kateri so imeli dve možnosti: da elektrolizne peči iz leta 1963 povsem predelajo ali pa povsem zaustavijo. Ker bi bila investicija ekonomsko nesprejemljiva, so
elektrolizo navsezadnje ugasnili.
Ključne naprave v Talumu so tehnološki računalniki, črpališče
vode in kompresorji. Vse doziranje glinice v elektrolizne celice
Mag. Boštjan Korošec: »Talum je drugi energijsko najučinkovitejši
proizvajalec aluminija na svetu.«

namreč poteka s pnevmatskimi dozirniki in prebijali, te pa

v teh celicah,« pojasni mag. Boštjan Korošec po tem, ko Talum

več kot dve minuti, zato imajo kompresorji in ostali ključni

poganja komprimiran zrak, brez katerega Talum ne sme biti

predstavi kot enega najučinkovitejših proizvajalcev primarnega

porabniki možnost napajanja z električno energijo iz dveh dizel-

aluminija v svetu ter kot ključni steber elektroenergetskega sis-

skih generatorjev.

tema v Sloveniji. »Moramo vedeti, da se lahko poraba energije

Danes v elektrolizi C proizvedejo 85.000 ton aluminija letno,

v proizvodnji aluminija giblje od 13.100 pa vse do 17.000 kilo-

približno 40.000 ton pa ga še pretalijo iz odpadnih materialov,

vatnih ur električne energije na tono. Talumova tehnologija, kjer

na čemer sicer aktivno delajo v zadnjem desetletju. Tako že

gre za 180.000-amperske celice, porabi od 13.150 do največ

dosegajo proizvodne količine iz časa, ko sta še delovali obe elek-

13.300 kilovatnih ur na tono aluminija. To nam uspeva z

trolizi – B in C. Na razvoju pretaljevanja odpadnega aluminija

uporabo najkakovostnejših materialov, morebitna odstopanja pa

delajo tudi v okviru razvojnega centra, kar pa ni edini primer

so odvisna od obvladovanja stabilnosti toka, napetosti in kon-

sodelovanja z drugimi podjetji in raziskovalnimi institucijami.

centracije glinice – ta se sicer uporablja tudi kot polirno sredstvo

Za pretaljevanje odpadnega aluminija so pred nekaj leti inve-

za tehnične izdelke, tudi za zobne paste – v sami elektrolizni

stirali tudi v novo dvokomorno talilno peč, ki jih je stala 3 mili-

celici. Regulacija procesa mora biti tako izjemno natančna, kar

jone evrov.

nam seveda uspeva z učinkovito avtomatizacijo.« Tako dosle-

Zaradi zahtev kupcev razvoj in investicije v Talumu nikoli ne

den nadzor nad procesom dela so v družbi, ki ima od januarja

spijo. Vsako leto izvedejo za približno 5 do 10 milijonov evrov

letos namesto starih delovnih enot sedem novih odvisnih

novih investicij. Letos tako načrtujejo za 7 milijonov evrov razvo-

(hčerinskih) družb, uvedli pred približno dvema desetletjema,

jnih projektov, večino v okviru Razvojnega centra Simit, kjer so

temu pa so botrovale tudi vedno višje cene energije.

skupaj s še 13 partnerji uspeli pridobiti nepovratna sredstva prek

Elektrolizni ali primarni aluminij je aluminij, katerega proizvod-

razpisa Ministrstva za gospodarstvo. Talum je leto 2010 sicer

nja poteka z elektroliznim procesom v elektroliznih celicah. Pri

zaključil s pozitivnim poslovnim izidom, v letošnjem letu pa bo

tem procesu pomaga enosmerni električni tok razgrajevati glin-

po besedah Marka Drobniča, predsednika uprave, rezultat v ve-

ico (Al2O3) na aluminij in kisik. Tekoči aluminij se zbira v ka-

liki meri odvisen od gibanja cen surovin in energije. »Glede

todnem koritu elektrolizne celice, od koder ga črpajo in pre-

na dejanske pogoje pri zagotavljanju oskrbe z energijo v pri-

važajo v livarne, kisik pa izgoreva skupaj z ogljikom iz anodnega

merjavi z ostalimi proizvajalci v Evropi je naša energetska

in katodnega dela elektrolizne celice.

učinkovitost, ki je plod lastnega, slovenskega znanja, kaj hitro
Energetika.NET



Ko je peč potrebna obnove, se jo fizično
odstrani s celotnim kovinskim koritom, zamenja se šamotna obzidava in katode
oziroma tokovodnike na dnu peči. Življenjska
doba peči je od 7 do 9 let. Na sliki je odprta
elektrolizna peč, v kateri je 970 stopinj Celzija.

Na levi stoječa peč je v obnavljanju, na desni pa ravno zagnana peč. Zagon peči traja približno štiri
dni. V času našega obiska je obratovalo 156 peči. Boštjan Korošec pravi, da obnova posamezne peči
traja štiri tedne.

Elektrolizna celica je sestavljena iz katode in
anode, ki je sestavljena iz 70 % koksa in 30 %
katranske smole, ki deluje kot vezivo. Anode
kalcinirajo oz. jih 21 dni žgejo na temperaturi
1.250 stopinj Celzija, da se utrdijo, pri čemer se
vsa katranska smola izloči, tako da dobijo pečeno anodo oziroma en električni pol elektrolizne celice. Na sliki so izrabljeni anodni bloki.
Življenjska doba vsakega bloka je okrog 27 dni.
V vsaki peči je šestnajst takšnih blokov.
V vsaki izmeni v elektrolizi dela 17 delavcev. Vsi postopki so namreč avtomatizirani, razen črpanja
tekočega aluminija, zamenjava anodnih blokov in polnjena silosov na elektroliznih pečeh z glinico
in kriolitom. Na sliki je prikazano črpanje tekočega aluminija. Vsak dan iz vsake peči načrpajo približno tisoč petsto kilogramov tekočega aluminija; to je 85.000 ton tekočega aluminija letno.

Šamotna opeka, v katero je oblečena vsaka elektrolizna peč. Najslabše, kar se lahko v elektrolizni celici zgodi, je, da aluminij pride v stik
z železom. Če se to zgodi, lahko aluminij izteče,
druga nevarnost pa je, da se v aluminiju pojavi
železo, ki je kot nečistoča njegov največji sovražnik. Prav koncentracija železa je namreč
ključni pokazatelj kakovosti aluminija. Talum
sicer slovi kot eden najkakovostnejših proizvajalcev aluminija na svetu.
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Tekoči aluminij potuje v livarno, kjer se talina umiri in jo lahko očistijo ter legirajo, potem pa pot
nadaljuje v proces litja. V tem procesu se talina shladi s 700 na 50 stopinj Celzija, nato pa potuje
na trak za hladno valjanje, kjer aluminij zvaljajo na končno debelino. Klasične debeline so od 3 do
10 milimetrov.

Stara elektrolizna peč je bila zagnana leta
1954, ustavljena pa leta 1991. Talum so sicer
začeli graditi že med drugo svetovno vojno,
vendar je takrat gradnja za nekaj let zastala,
tako da je tovarna aluminija vrata odprla nekaj
let po vojni. Stare peči so porabile več kot
17.000 kilovatnih ur električne energije na
tono aluminija, današnje peči pa porabijo
13.150 kWh električne energije na tono.
Dnevna proizvodnja ene peči je bila 360 kilogramov tekočega aluminija, skupno pa je
stara elektroliza A v več kot štirih desetletjih
proizvedla 663.000 ton aluminija.

Toplotni izmenjevalec, stisnjen iz dveh aluminijastih trakov, vmes pa je matrica iz grafitne
paste. Zgornjo plast napihnejo tako, da v grafitno matrico vpihnejo komprimiran zrak. Zgornja, mehkejša pločevina se tako deformira in
ustvari kanale, skozi katere se pretaka hladilno
sredstvo. Takšne toplotne izmenjevalce imamo
v hladilnih napravah, v Talumu pa kot eni redkih proizvajalcev v svetu proizvajajo enostransko napihnjene toplotne izmenjevalce, tako da
je mogoče ravni del plošče enostavno namestiti
na hladilno napravo.

V Talumu letno proizvedejo 23.000 ton rondelic, ki jih potrošniki srečujemo na vsakem koraku: v
obliki tube za majonezo, pivske pločevinke, tube z zobno kremo ali embalaže za lak za lase. Talum
je četrti največji proizvajalec rondelic v Evropi, njihov program pa omogoča približno tristo različnih dimenzij rondelic. Na tem programu Talum v času krize ni beležil sprememb, medtem ko
je moral zaradi posledic krize v avtomobilski industriji lani zaustaviti polovico elektrolize C,
proizvodnjo pa so tako zmanjšali za približno 60 odstotkov. Šele februarja letos so tako zagnali tudi
drugo polovico elektrolize, ki pa se je – zagon vsake elektrolizne peči namreč zahteva štiri dni –
raztegnilo na tri mesece.
V okviru proizvodnje rondelic izdelujejo dva tipa proizvodov: rondice, ki se uporabljajo za izdelavo
tub in doz v farmacevtski, prehrambni in kozmetični industriji, in rondele, ki se vgrajujejo v dna
nerjaveče posode za kuhanje.

Na levi stoječa peč je v obnavljanju, na desni
pa ravno zagnana peč. Zagon peči traja približno štiri dni. V času našega obiska je obratovalo 156 peči. Boštjan Korošec pravi, da obnova
posamezne peči traja štiri tedne.

Na levi stoječa peč je v obnavljanju, na desni
pa ravno zagnana peč. Zagon peči traja približno štiri dni. V času našega obiska je obratovalo
156 peči. Boštjan Korošec pravi, da obnova posamezne peči traja štiri tedne.

Na levi stoječa peč je v obnavljanju, na desni pa ravno zagnana peč. Zagon peči traja približno štiri
dni. V času našega obiska je obratovalo 156 peči. Boštjan Korošec pravi, da obnova posamezne peči
traja štiri tedne.
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V objektu za livarske zlitine proizvajajo enega Talumovih najpomembnejših izdelkov – drogove, ki
se uporabljajo v gradbeništvu, v pohištveni industriji, toplotni tehniki in prometu. Teh proizvedejo
približno 60.000 ton letno.

eliminirana oz. nas postavlja celo v izra-

Mag. Mihael Hameršak, direktor novoustanovljenega podjetja Talum Servis in Inženiring
d. o. o. (prej enota za energetiko, logistiko in
vzdrževanje), pravi, da bodo v podjetju z več
kot dvesto zaposlenimi, ki ga vodi, v letošnjem letu za zunanji trg gradili predvsem
sončne elektrarne po sistemu »na ključ«.
Energetski projekt, ki se ga lotevajo v Skupini
Talum, pa je tudi nadaljnja izraba toplote iz
tehnoloških procesov in raba lesne biomase
za ogrevanje rastlinjakov. S tem bi v roku dveh
let povsem opustili rabo pare za ogrevanje, ki
jo sedaj kupujejo pri zunanjem dobavitelju.
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elektrolize bodo svojo razvojno naravna-

zito nekonkurenčen položaj. Povečan ob-

nost in strategijo težko nadaljevali. Nalo-

seg proizvodnje in prodaje v letošnjem

ga Boštjana Korošca, ki poudarja pomen

letu ter nekoliko višja borzna cena alu-

Taluma za stabilnost celotnega elektro-

minija, ki pozitivno vpliva na naše poslo-

energetskega sistema Slovenije, je tako

vanje, tako zaradi naraščajočih cen su-

predvsem najti nekatere nove priložnosti

rovin in predvsem energije niso dovolj za

na trgu aluminija – in tudi širše. Tako

udejanjanje naše razvojne strategije. Ust-

med drugim Talumove nekdanje enote za

varjanje konkurenčnih pogojev na po-

energetiko, logistiko in vzdrževanje, da-

dročju oskrbe z električno energijo je tako

nes pa podjetje Talum Servis in inženir-

za naše poslovanje ključno. Danes takš-

ing, že gradi fotovoltaične elektrarne na

nih pogojev nimamo − ne glede na vsa že

ključ tudi za trg. Direktor tega Talumo-

prej navedena dejstva o Talumovi učinko-

vega podjetja, mag. Mihael Hameršak,

vitosti proizvodnje in našemu vplivu na

pravi, da so se učili predvsem na sončnih

stabilnost elektroenergetskega sistema,«

elektrarnah, postavljenih na zemljišču

še dodaja.

Taluma. Teh bo v kratkem že pet, v letoš-

Kakšna bo Talumova prihodnost po letu

njem letu pa bodo postavili tudi dve 1-me-

2013, ko bo obveljalo postkjotsko obdobje,

gavatni sončni elektrarni za zunanjega

še ni jasno. Brez primarnega aluminija iz

naročnika v Slovenski Bistrici.

Nove tehnologije

Vodikov laboratorij na Ineinem
dvorišču – plod slovenskega
znanja in inovativnosti
Besedilo in fotografije: Alenka Žumbar

V Sloveniji se v okviru Centra odličnosti
nizkoogljične tehnologije (CO NOT)
začenja nova doba – doba razvoja
vodikovih tehnologij, pri čemer sodeluje
tudi podjetje INEA. V okviru omenjenega
centra so postavili litijev in vodikov
steber; nekateri njegovi sedanji partnerji
– Institut Jožef Stefan ter podjetji Domel
in INEA – so v sodelovanju z
Ministrstvom za obrambo pred približno
petimi leti začeli razvijati mobilne
kogeneracijske enote na gorivne celice.
»Ideja je bila vzpostaviti energetsko
neodvisno okolje na vodik, ki bi lahko za
neko obdobje z energijo oskrbelo nekaj
vojakov,« pojasnjuje Jure Vindišar iz
podjetja INEA.
»MIR-ni začetek …«
Slovensko ministrstvo za obrambo si je že leta
2006 zastavilo zelo smele cilje na področju novih
tehnologij in isto leto začelo razvijati 6-letni

»Laboratorij sestavljajo: sončne celice, vetrni generator, električni akumulator iz litija,
elektronsko breme z regulacijo, razsmerniki za obratovanje vzporedno z električnim omrežjem za sončne celice, vetrni generator in gorivno celico, generator vodika, agregat
na gorivne celice s pripadajočim sistemom UPS-funkcionalnosti, hranilnik vodika, ki ga
sestavlja standardni set jeklenk, toplotna črpalka, sončni kolektor, akumulator toplote in
akumulator hladu, vremenska postaja, ogrevalni in hladilni sistem, merilna oprema za
merjenje vseh energetskih tokov, strojne instalacije, ki zagotavljajo potrebne medije in
hlajenje/ogrevanje za obratovanje posameznih naprav in energetsko oskrbo objekta,
elektroinstalacijska oprema za preskrbo naprav z električno energijo, računalniški sistem
za vodenje in spremljanje delovanja naprav na objektu, oddaljen računalniški sistem ter
komunikacijska oprema za potrebe daljinskega nadzora, zajema podatkov in simulacije,«
našteva Jure Vindišar (na sliki).

Tehnološki program (TP) MIR, v okviru katerega je
Slovenska tehnološka agencija (TIA) leto pozneje
objavila razpis za razvoj vodikovih tehnologij. Tako
se je »rodila« mobilna kogeneracijska enota na gorivne celice, ki je bila – tako Vindišar – v celoti plod
slovenskega znanja, povezuje pa jo seveda tudi
potrebna oprema, ki so jo zagotovili tuji partnerji.
Kot naslednika mobilne kogeneracijske enote na
gorivne celice so v okviru CO NOT v INEI postavili
novo razvojno okolje za uporabo vodikovih tehnologij. Gre za visoko tehnološki kontejner, ki te dni

Jure Vindišar:
»Vodikove
tehnologije in
pametna omrežja
sta lahko
kompatibilna
elementa
elektroenergetskeg
a omrežja
prihodnosti.«

pravi Vindišar in se naveže na področje pametnih
omrežij: »Naslednji korak bo povezava vodikove
tehnologije s pametnimi omrežji.« V to smer razmišljajo tudi strokovnjaki na evropski ravni, saj se
lahko omenjeni področji razvijata povsem v sožitju. Pametna omrežja namreč vseskozi iščejo neko
bazično tehnologijo in vodik kot energijski vektor
to prav gotovo je,« meni sogovornik.

… aktivnejše nadaljevanje …

»krasi« dvorišče podjetja INEA v ljubljanskih Steg-

Kot pravi, so v INEI zadnji dve leti zato aktivni tudi

nah.

na evropski ravni, med drugim so člani organi-

Investicija v to »malo večje laboratorijsko okolje«,

zacije New Energy World IG, ki združuje evropsko

kot imenuje vodikov kontejner sogovornik, je bila

industrijo, aktivno na vodikovem področju. Po

vredna skoraj 300.000 evrov, kar pa ne vključuje

drugi strani je občina Bled s sodelovanjem Petrola

dela vseh sodelujočih raziskovalcev.

pred kratkim postala članica evropskega združenja

»Sistem nam omogoča testiranje več vodikovih

HyRaMP, ki z New Energy World IG tesno sode-

tehnologij, testirati pa bomo začeli že letos poleti,«

luje pri pospeševanju razvoja, ki naj bi privedel do
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dobo. Še pred petimi leti je bila življenjska doba
gorivne celice nekaj tisoč ur, zdaj je povečana že
na 10.000 in celo 15.000 ur. Slednje življenjske
dobe morda ni veliko v našem okolju, kjer bi celica
neprekinjeno delovala največ tri leta, je pa to
ogromno za aplikacije v transportu ali v okolju,
kjer energije ni na voljo oziroma je omrežje še
vedno nestabilno, denimo v Aziji. Ta trg je – tudi
Jedro vodikovega kontejnerja so trije podsklopi: generator vodika ali elektrolizer, agregat na gorivne celice s pripadajočim sistemom UPS-funkcionalnosti in hranilnik vodika. Iz vode se proizvaja vodik, v gorivni celici nastaja
elektrika, odpadni produkt pa je voda, ki potuje nazaj v
generator.

z vidika rabe vodika – v vzponu, ker krize niso občutili, njihovo omrežje je nestabilno, obenem pa
se ta trg izjemno hitro razvija in ta razvoj temelji
na rabi energije.«

… in vodikova prihodnost?
Zakaj se vodikove tehnologije niso hitreje razvile?
O možnosti izkoriščanja tovrstnih tehnologij se je
govorilo že v sedemdesetih letih, ko se je začela
naftna kriza. Jure Vindišar na to vprašanje odgovarja, da so tudi danes lastniki najpomembnejših

Po Vindišarjevih besedah
je vodikov kontejner prava
“State of The Art”
tehnologija na področju
vodika ne le v Sloveniji,
ampak tudi v Evropi.

razvijalcev na področju vodika naftne družbe, vendar optimistično gleda v prihodnost, saj je – kot
navaja – tudi Mercedes večjo serijo vozil na vodik,
ki jo je sprva predvideval za leto 2015, že prestavil
Vodikov kontejner omogoča priključitev na omrežje, saj
ima tudi vetrnico in fotovoltaiko, lahko pa deluje tudi
otočno, saj vsebuje tudi elektronsko breme (na sliki spodaj, nad njim razsmernika z imeni “Windy Boy” in “Hydro
Boy”), s katerim bodo simulirali električne izpade.

komercializacije vodikovih tehnologij. »Prihodnje
leto bomo tako dobili prvi dve črpalki na vodik,«
pove Vindišar in doda, da je nosilec tega projekta,
tudi v okviru Centra odličnosti nizkoogljične tehnologije, družba Petrol.

Jure Vindišar: »Zelo groba ocena cene
gorivne celice je približno .000 evrov
na kilovat. Kdaj bo ta tehnologija
povsem konkurenčna, pa zdaj še ni
mogoče napovedati. Tehnologija vodika
je zagotovo še nekaj korakov za recimo
solarno ali vetrno tehnologijo; njena
komercializacija je šele na začetku.«

v leto 2014.

Glavnina aktivnosti na področju razvoja
vodika se v Sloveniji odvija v Centru
odličnosti nizkoogljične tehnologije, ki
vključuje dvanajst laboratorijev
raziskovalnih institucij (Kemijski inštitut,
Institut Jožef Stefan, Univerza v Ljubljani
– Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo in Fakulteta za strojništvo
ter Univerza v Novi Gorici) in deset
industrijskih partnerjev (Cinkarna,
Domel, HSE, INEA, Iskratel, Mebius,
Petrol, Razvojni center za vodikove
tehnologije, Silkem, TEŠ).
»Navsezadnje pa se tudi po Nacionalnem energetskem programu obeta več črpalk na vodik – kar
pet – do leta 2015 in do leta 2020 že dvajset. Ko bo

INEA se bo v kratkem s tujimi partnerji prijavila na

postavljena potrebna polnilna infrastruktura, bo-

evropski razpis v okviru sedmega okvirnega pro-

mo dobili tudi vozila na vodik, na čemer avtomo-

grama za področje gorivnih celic in vodikovih teh-

bilska industrija aktivno dela,« je prepričan Jure

nologij. Sicer pa, pove sogovornik, iščejo v podjetju

Vindišar. Tudi dosežki v Centru odličnosti nizko-

predvsem niše, kot je recimo razvoj naprednih sis-

ogljične tehnologije potrjujejo, da je prihodnost

temov vodenja na področju vodikovih tehnologij.

vse bliže sedanjosti. Tako bodo že jeseni v Ljublja-

»Z vodenjem namreč lahko povečamo robustnost

ni predstavili vozila na vodik in kaj nas še loči od

gorivne celice ali podaljšamo njeno življenjsko

»prave vodikove prihodnosti«.

Poleg vetrnice so na strehi
kontejnerja tudi fotovoltaična elektrarna in
sončni kolektorji. Kontejner tehta več kot tri tone,
njegova dimenzija pa je
7,33 x 2,43 metra.

I
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Econyl
Pri polnem obratovanju bo proizvodni proces napajalo  tisoč ton odpadkov,
pridobivali pa bodo približno 0 tisoč ton kaprolaktama. Okoli tisoč ton
odpada bo uničenega v ustrezno usposobljeni sežigalnici v neposredni bližini.
Ekonomski in okoljski prihranek prinaša zmanjšanje porabe za kar 70 tisoč
sodov nafte, 20 tisoč ton izpustov CO₂ manj in prihranek 0 tisoč kubičnih
metrov vode na leto. Govorimo o Econylu, novem proizvodnem obratu,
ki je zrasel znotraj ljubljanskega Julona, ki je del mednarodne skupine Aquafil.
Z direktorjem Julona Edijem Krausom smo se sprehodili skozi zgodovino,
delovanje in proizvodnjo Econyla.
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Raba odpadkov

Potovanje v
domišljeno prihodnost
Avtor: Mateja Kegel, FOTO: Arhiv Julon
Predsednik uprave skupine Aquafil Giulio Bonazzi je »krivec«

Od odpadka do okolju prijaznega monomera

za razvoj ideje, ki je združila znanje v Italiji, Sloveniji, na Slo-

Podjetje na trgu pobere odpadke polimida 6, ki jih ločujejo na

vaškem in v ostalih državah, da skupaj z vsemi inženirji in

popotrošniške in postindustrijske, torej tiste, ki prihajajo iz

tehnologi vzpostavijo nov, v trajnostni razvoj usmerjen projekt.

sorodne industrije. Pred tem je tovrstni material dobil končno

Ugotovitev, da bi tak projekt lahko bil zanimiv, tehnično in

mesto na deponiji, danes pa v Julonu poskrbijo za predelavo.

tehnološko izpeljiv, marketinško pa zagotovo uspešen, se je

Seveda, priznava Kraus, danes, ko so na začetku, iščejo tiste, ki

izkazala kot prava. Danes na projektu Econyl v Ljubljani poleg

imajo največji koncentrat čistega polimida PA6, to pa so v na-

domačih strokovnjakov delajo tudi inženirji s Poljske, Slovaške,

jvečji meri ribiške mreže. Sicer ribiške mreže niso v celoti

redno prihajajo inženirji iz Italije, prav tako pa na istem pro-

uporabne za predelavo po tem postopku, zato material, ki ga ne

jektu dela inženir v ZDA.

potrebujejo, očistijo in prodajo naprej, ostalo pa pripeljejo v
Ljubljano. Tam ga čaka najprej pot v topilec, sledi depolimer-

Econyl predstavlja obrat za reciklažo snovi, ki bi
sicer pristale na odpadu. Sloni na inovativnem
procesu pretvarjanja odpada »nylon 6« v
surovinski kaprolaktam z izjemnimi
okoljevarstvenimi učinki. Pomembno je, da se tako
pridelan kaprolaktam v ničemer ne loči od
kaprolaktama, pridobljenega s tradicionalnim
postopkom.

izacija, nato polifikacija, ki poskrbi, da se odpadek vrne v osnovni repromaterial (kaprolaktam), iz katerega pridobivajo granulat. Tako je krog sklenjen.

»Kupi mrež« s celega sveta v Sloveniji
Ko so se v Julonu lotili projekta, so se seveda najprej pozanimali, če je dovolj ustreznega materiala. Ob raziskovanju tržišča
so si v skupini Aquafil zamislili dva »svetovna popotnika«. Prvi
obvladuje ZDA, drugi ostali svet. Njuna naloga je, da iščeta us-

Econyl pa ni le nov obrat, ampak potovanje v domišljeno pri-

trezne materiale za predelavo. »Ko so začeli z iskanjem, so ugo-

hodnost. Kot pravi Edi Kraus, to pomeni prihodnost zato, ker je

tovili, da je odpadnega materiala, ki ga lahko učinkovito prede-

končni cilj tega projekta ta, da bi polimid, surovina, ki jo

lamo, neskončno ogromno,« je pojasnil direktor Julona.

uporabljajo za predelavo, postal neskončni vir uporabe. Cilj je,
kot pravi, dosegljiv v naslednjih desetih letih. In kako naj bi to

»Vsako leto se na svetu proizvede 100 tisoč ton ribiških mrež,

realizirali? Vsak izdelek, ki je narejen iz polimida 6 (P6), bi se

ki izrabljene končajo na deponiji, v največ primerih pa jih ribiči

moral po tistem, ko ga potrošnik zavrže, vrniti do prodajalca ali

spustijo kar na dno morja. To povzroča ogromno ekološko

zbirnega centra, kjer bi ga prevzela skupina Aquafil. P6 se nato

škodo, saj so mreže težko razgradljive, morsko življenje pa v

vrne v proizvodnjo, kjer ga razgradijo in vrnejo v uporabo enako

njih umira,« pravi Kraus.

kvalitetnega, kot je bil na začetku.
Danes mreže zbirajo na kopnem, razmišljajo pa že, kako bi še

Julon je kemijsko-tekstilno podjetje, katerega
glavna proizvodnja je polimerizacija iz
repromateriala kaprolaktama v plastiko, t. i.
granulat PA6. Njegova končna uporaba ima različne
namene. Delno ga oplemenitijo v obratih v Italiji,
njegova pot pa se nato nadaljuje v različno plastično
industrijo. Večji del gre za izdelavo tekstilnih nitk
(športne tkanine, plavalni kostimi ipd.) in »nitko«
PA6 PCF, iz katere izdelujejo talne preproge.
Slika levo: Odpadne mreže pred predelavo.

bolj doprinesli k trajnostnemu razvoju, optimizaciji zbiranja
mrež in maksimalnem doprinosu k zaščiti okolja. Ambicija je,
da bi po svetu pobirali v prvi vrsti tiste mreže, ki so za okolje najbolj obremenjujoče (v morju, gozdovih, na neobdelanih poljih).

Na treh kontinentih
Aquafil je prisoten na treh kontinentih: v Evropi, ZDA in v Aziji.
Še vedno pa glavna dejavnost poteka med Slovenijo in Italijo.
Slovenija v skupini Aquafil igra zelo pomembno vlogo tako po
številu zaposlenih kot po finančni realizaciji. Od skupno 2.000
Energetika.NET
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zaposlenih jih obrati v Sloveniji in na Hrvaškem (prav tako del

Econyl − od ideje do zagona

Julona) zaposlujejo polovico, od skupne finančne realizacije 435

Ideja je nastala pred tremi leti, danes obrat deluje. Dobro leto je

milijonov evrov pa jih gre kar 180 milijonov skozi Julonove fi-

trajala priprava projekta, še pred koncem so se pričele aktivnosti.

nančne tokove. Julonovo poslovanje poleg ljubljanskega obrata

Potreben je bil konkreten angažma s strani Julona, da je obrat

obsega še proizvodnjo v Celju, kjer je 250 zaposlenih, manjši

dobil svoje mesto v Ljubljani. Prednost je bil zagotovo obstoječ,

proizvodnji v Senožečah in Ajdovščini ter obrat s 300 za-

ustrezen prostor, kjer so obrat lahko postavili z bistveno nižjimi

poslenimi na Hrvaškem. Julon v sistemu predstavlja glavni

stroški. Drugi razlog, zakaj je Ljubljana najprimernejša, pa je

obrat, ostali pa so zadolženi za dodelavo.

bilo partnerstvo z Ministrstvom za gospodarstvo, ki je pomagalo podjetju do nepovratnih finančnih sredstev.

Skupina Aquafil vsako leto beleži porast prihranka
izpustov CO₂ in prihranek naftnega ekvivalenta
(TEP). Za primerjavo smo vzeli obdobje od 2006 do
2009. V prvem letu je bil prihranek TEP .600, v
letu 2009 pa že .200. Še konkretnejši je prihranek
izpustov CO₂, ki je bil v letu 2006 .00 ton, leta
2009 pa več kot dvakrat večji (3.00 ton).

Investicija v Econyl je znašala 7,3 milijona evrov −
ob dejstvu, da ni bila potrebna nova infrastruktura,
sicer bi bila ta veliko višja. Investicija naj bi se
skupini povrnila v petih do sedmih letih, a tudi
tukaj je še nekaj rezerve, saj je celoten proizvodni
proces trenutno v fazi optimizacije.

Poliamidni granulat.

Zbiranje odpadkov v Kanadi.
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Julon – med največjimi porabniki električne
energije v osrednji Sloveniji
»Električna energija je za nas izredno pomembna, saj smo prvi
potrošniki v ljubljanski regiji. Naš strošek električne energije je
enak strošku plač za vse zaposlene,« pravi prvi mož Julona. Na
električno energijo gledajo z dveh vidikov – prvi je cena, drugi pa
kakovost dobave. Proizvodnja v Julonu je zelo delikatna in ne
prenese večjih izpadov. Ko govorimo o katastrofi ob izpadu električne energije, govorimo o minutah in ne urah. Desetminutni
izpad bi za Julon pomenil med 100 in 200 tisoč evri škode.
V podjetju se zavedajo pomena učinkovite rabe energije (URE), saj

Econyl se ponaša z dnevno zmogljivostjo 2 ton
predelanega in v monomerno obliko razkrojenega
poliamidnega odpada. V tem obratu trenutno
proizvajajo Econyl iz 70-odstotnega deleža
industrijskega odpada in 30-odstotnega deleža
potrošniških odpadkov. Pričakujejo, da bo v nekaj
letih »ljubljanski« kaprolaktam v celoti izviral iz
potrošniških odpadkov.

že od vstopa na naše tržišče, od začetka zagona proizvodne linije
Julon delajo v tej smeri. Ob vzpostavitvi proizvodnje so se lotili

Prav načrti za prihodnost pa prinašajo tudi ideje za izrabo

URE, kar je takrat pomenilo višje stroške, a danes so prihranki

sončne energije. Čeprav se zavedajo, da bo v celotni izrabi elek-

zaradi nižje energijske potratnosti jasni. Seveda pa to ni bil edini

trične energije ta obnovljivi prinašal le malo energije, pa se jim

ukrep na področju URE; redno skrbijo za zamenjavo luči, kar na

postavitev panelov zdi pomemben doprinos tako v market-

46 tisoč kvadratnih metrov površin, ki so v večji meri brez dostopa

inškem kot v trajnostnem smislu.

do naravne svetlobe, pomeni konkreten prihranek. Za področje

»Če bi bil danes Julon brez Econyla, bi bil eden med enakimi,«

URE skrbi skupina strokovnjakov, ki stalno preizkuša nove načine,

pravi Edi Kraus. Z Econylom je ne le Julon, pač pa cela skupina

nove tehnologije in išče nove načine prihrankov tako za osvetlitev

Aquafil korak pred ostalimi, predvsem korak pred konkurenco

kot pri hladilnih sistemih in ogrevanju. Zunanja kontrola na pod-

iz Azije in Turčije. Zavedajo pa se, da bodo tudi ostali hoteli

ročju energijske učinkovitosti je že večkrat pokazala, da so v Julonu

slediti njihovemu napredku, zato skrbijo za to, da ne zaspijo,

korak naprej, načrti, ki jih imajo za prihodnost, pa gredo v pravo smer.

temveč vseskozi stremijo k napredku. I

Gradnja novega obrata Econyl in
pripadajoče infastrukture.

Pogled v novo proizvodnjo Econyl.

Del procesa predelave odpadkov
se izvaja v Ajdovščini.

Skladišče odpadnih mrež v Ajdovščini.
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Pivovarna Laško − ujeta
med tradicijo in zahtevami
sodobnega časa
Valerija Hozjan Kovač, FOTO: V. H. Kovač in arhiv Pivovarne Laško

Proizvodnja piva je in ostaja tradicionalna
dejavnost Pivovarne Laško. Na eni strani jih
tradicija omejuje, saj želijo ohraniti kakovost, ki se
s sodobnimi tehnologijami izgublja, a jim po drugi
strani ponuja veliko izzivov, zlasti na področju
energetike. »Vlagamo previdno in v stvari, ki bodo
imele dodano vrednost tako z vidika stroškov in
energetske učinkovitosti kot tudi z vidika
kakovosti,« mi je ob mojem obisku Spodnje
Savinjske doline povedal član uprave Pivovarne
Laško, odgovoren za proizvodnjo in tehniko, Matej
Oset. Med ključnimi cilji, ki jih bodo še naprej
zasledovali na področju energetike, je zmanjševanje
specifične rabe vseh energentov, optimiranje
načrtovanja in usklajevanja vseh proizvodnih
procesov z informacijskim sistemom SAP na nivoju
celotne skupine ter s strogim energetskim
menedžmentom. Tudi na področju varstva okolja si
bodo še naprej prizadevali spodbujati vzdržne
emisije v zrak in vode ter odpadke čim bolj
uporabljati kot končne izdelke ali energijo.

Ostanek starega polnilca za pivo. Danes je skorajda celotna proizvodnja
avtomatizirana.

Če so v Pivovarni Laško leta 1825 proizvedli nekaj sto hektolitrov
piva na leto, je proizvodnja v času Simona Gubca, enega najpomembnejših mož v zgodovini slovenskega pivovarstva, v drugi
polovici 19. oz. v začetku 20. stoletja narasla na približno 50 tisoč
hektolitrov. Po »nesrečnem« prevzemu pivovarne, zaprtju tovarne in 2. svetovni vojni je količina proizvedenega piva ponovno začela rasti in v šestdesetih letih prejšnjega stoletja poskočila
na par sto tisoč hektolitrov, nato na milijon v osemdesetih letih
in se v času samostojne Slovenije stabilizirala na današnjih milijon hektolitrov proizvedenega piva na leto. Medtem ko je proizvodnja naraščala, je število zaposlenih na račun avtomatizacije
upadalo. Pred dvajsetimi leti so zaposlovali še približno 600
ljudi, danes so številko prepolovili na 300, od tega jih je 170 zaposlenih v proizvodnji. Največ piva, več kot 70 odstotkov, še vedno prodajo v Sloveniji, ostalo izvozijo na Hrvaško, v Italijo, deloma tudi v Bosno in Hercegovino, manj v Srbijo in Kosovo, kjer
imajo prav tako proizvodnjo. »Pivo ne dopušča dolgih poti in je
občutljivo na temperaturne spremembe,« me je podučil Matej

FOTO15; arhiv Pivovarna Laško:

Oset, član uprave Pivovarne Laško, odgovoren za proizvodnjo
in tehniko, ko sem ga vprašala, zakaj izvažajo le na bližnje trge.

Strateška surovina je voda
Ni le energija tista, ki poganja proizvodnjo, primarnega pomPogled s ptičje perspektive: Pivovarna Laško, ki se razteza na 3,6 hektarjih površine, se je zlila z urbanim okoljem na eni in naravo na drugi strani.

ena je voda. Od njene kakovosti je namreč odvisno, ali se bo
proizvajalo pivo ali kaj drugega. V Laškem je srednje trda voda
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Odpadne vode

Emisije snovi v zrak

Nastajanje odpadkov

Leto

Količina
(hl/hl)

KPK
(mg/l)

Celotni
fosfor
(mg/l)

Dušikovi
oksidi
(g/hl)

Ogljikov
monoksid (g/hl)

Žveplovi
oksidi
(g/hl)

Količina
kom.
odp. (kg)

Količina
KG
(kg/hl)

2006

4,19

685

39

-

-

-

-

-

2007

4,03

596

26

9,47

-

-

154000

0,81

2008

4,05

695

23

10,15

-

-

123940

0,68

2009

4,09

437

22

12,53

5,02

1,88

85940

0,61

2010

4,12

575

16

10,57

4,31

1,61

87020

0,31

Ob tabeli: Specifične emisije
snovi za Pivovarno Laško so
razdeljene na več področjih
okoljskih vplivov, ki nastajajo kot
posledica delovanja podjetja.
Opazen trend zmanjševanja je
predvsem pri KPK-vrednosti
odpadne vode, izredno zmanjšanje pa so dosegli na naslednjih
parametrih: koncentracija celotnega fosforja v odpadni vodi,
količini ogljikovega monoksida in
žveplovih oksidov pri izpustih iz
kurilnih naprav ter količini odloženih mešanih komunalnih
odpadkov in specifični količini
nastajanja odpadne diatomejske
zemlje (kiselgur – KG).

več kot očitno primerna tudi za pivo, kar dokazuje 938.647 hek-

Z izgradnjo čistilne naprave, pogodbo zanjo so podpisali leta

tolitrov prodanega piva v letu 2010. »Voda priteka v Laško iz

2001, so začeli reševati tudi probleme z odpadno vodo. Očistijo 85

štirih glavnih vodonosnikov iz okolice Laškega in oblikuje okus

odstotkov pivovarske odpadne vode, ostalih 15 odstotkov (pogoj-

piva,« pojasnjuje sogovornik. Toda za razliko od danes so v pre-

no) očiščene vode gre naprej v komunalni del čistilne naprave.

teklosti za proizvodnjo piva porabili ogromne količine vode.
»Tudi zato, ker se je voda smatrala kot naravna danost, ki jo je

Stroške elektrike obvladali, plina (še) ne

v izobilju in je poceni, a je danes zgodba v luči ekologije dru-

Seveda brez energije tudi v Pivovarni Laško ne gre. Pri proizvod-

gačna,« dodaja sogovornik. Z optimizacijo vode za čiščenje, s

nji piva potekata tako dva izrazita in energetsko potratna

čimer zmanjšujejo tudi količino odpadne vode, in z uporabo

procesa. Proizvodnja se začne v varilnici, kjer poteka proces

najsodobnejših tehnologij pri proizvodnji so specifično porabo

izključno na pari in se konča v kleti s hlajenjem in fermentacijo.

vode s 15 litrov na liter proizvedenega piva zmanjšali na štiri oz.

Glavna vira sta električna energija in zemeljski plin. Sogovornik

pet litrov, če vključimo v izračun samo pivo. To je le del zgodbe

pojasnjuje, da so pred dvema letoma sklenili pogodbo z GEN-I-

ravnanja z vodo. Na pobudo občine je Pivovarna Laško pred de-

jem in s tem »obvladali« stroške električne energije, ki pa so še

setimi leti prevzela koncesijo za upravljanje s sistemi vodo-

vedno visoki. Na letni ravni samo za električno energijo odšte-

oskrbe v celotni občini Laško. S tem so si »nakopali« dodatno

jejo med 1,2 do 1,3 milijone evrov. Porabijo približno 12,5 MWh

delo in naložbe izven osnovne dejavnosti, saj je občina Laško,

na leto. Če laško pivovarno primerjamo z ostalimi družbami

kot pove Matej Oset, zelo razvejana in morajo v vodovodno

znotraj skupine, porabi na račun proizvodnje brezalkoholnih

napeljavo vložiti od pol milijona do milijon evrov na letni ravni,

pijač v plastenkah malenkost več le še Pivovarna Union. Stroji

nekaj nepovratnih finančnih sredstev iz razpisov pa sicer

za napihovanje plastike, ki jo imajo v Pivovarni Laško precej

prispeva občina. Sogovornik nekoliko potarna, da na račun tega

manj, so namreč veliki požeruhi energije. Na nivoju skupine

trpijo tudi aktivnosti na njihovi osnovni dejavnosti, vendar je

zakupijo med 53 in 54 MWh elektrike na leto.

voda vir, ki ga nujno potrebujejo za obstoj. V Pivovarni Laško

Pri zemeljskem plinu je zgodba drugačna, saj je po sogovor-

namreč porabijo polovico vse vode v občini. Koncesijska

nikovih navedbah trg manj prožen. Naslednje leto se jim izteče

pogodba je veljavna še deset let.

pogodba z Geoplinom. »Pogajanja bodo trda,« zagotavlja, »saj je

S premoga, mazuta in kurilnega olja so na zemeljski plin prešli v drugi
polovici devetdesetih let prejšnjega stoletja. Na sliki je nekdanji rezervoar za mazut in lahko kurilno olje, ki služi kot rezerva.

Dostava surovin s cisternami. V ozadju so silosi za surovine.
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Kotli za proizvodnjo pare različnih kapacitet obratujejo tako na kurilno
olje kot na (bio)plin.

Na sliki je manjša varilnica, ki jo
uporabljajo izven sezone, to je od
oktobra do decembra, ko je manjša poraba piva.

strošek za zemeljski plin še malenkost višji kot za elektriko in

vir služile tropine iz vseh družb znotraj skupine. Skupaj se jih

se giblje okoli milijon in pol evrov na leto za Pivovarno Laško.«

na ravni skupine na leto nabere približno 50 tisoč ton. To bi bilo

V zadnjih dveh oz. treh letih so na letni ravni porabili približno

dovolj, da bi vsaj Pivovarna Laško postala samozadostna.

3,2 milijona kubičnih metrov plina.

Lokacija še ni znana, bi pa projekt bioplinarne lahko uresničili
v roku petih let.

Vizija o energetski samozadostnosti …
Količino plina obvladujejo oz. zmanjšujejo tudi z lastno pro-

… vključuje tudi aktualne sončne elektrarne

izvodnjo bioplina. Namesto da del kvasa, ki ga ne porabijo v pro-

Ker se bliža leto 2020 in ostaja neznanka, kako se bodo obrav-

izvodnem procesu, sušijo, zato trošijo drago toplotno energijo in

navale emisije, intenzivno delajo na več »frontah«. Aktualne so

izpuščajo v okolje emisije, so se – tudi zaradi odločbe ARSO za

tudi sončne elektrarne. Sogovornik pojasnjuje, da bi v prvi fazi

pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja – odločili kvas dodajati

streho oddali z možnostjo odkupa sončne elektrarne v roku pet-

v odpadne vode in v posebnem bioreaktorju ob čistilni napravi

najstih let oz. prej. V kratkem bodo z enim dobaviteljem foton-

na ta način proizvajati bioplin. V letošnjem letu so proizvedli

apetostnih modulov, ki naj ostane še skrivnost, podpisali pismo

od 10 do 15 odstotkov vsega plina, ki ga potrebujejo. »Z optimi-

o nameri v tej smeri. Da bi nasploh razširili energetsko de-

zacijo pa ga bo še več,« je prepričan sogovornik.

javnost, je po sogovornikovih besedah vsekakor mamljiva zgod-

Kvas pa ni edini vir energije, ki ga lahko uporabijo za proizvod-

ba, vendar morajo sredstva najprej vlagati v osnovno dejavnost.

njo bioplina. Primerne so tudi tropine, predelan slad, ki nastane

Kljub vsemu so v teku tudi dogovori o povečanju obsega so-

v procesu varjenja. Na leto se jih nabere med 16 in 18 tisoč

proizvodnje elektrike in toplote, s katero so začeli pred leti.

tonami. Za enkrat se jih »rešijo« tako, da jih prodajo kmetom,
ki jih dodajajo živilski krmi. S tem pokrijejo velik del stroškov,
a bi lahko mokre tropine služile za proizvodnjo bioplina. V ta
namen že poteka študija izvedljivosti za bioplinarno, ki bi ji kot

Glavni del pivovarske industrije predstavlja velika varilnica iz leta 1987.
Tu se proizvede »hrana«, to je pivina za kasnejše delovanje kvasovk. V
varilnici poteka proces izključno na pari. Ker je proizvodnja pare energetsko intenziven proces, ga optimizirajo tako, da zbrano soparo
uporabijo za predgrevanje sladice, ki priteka naprej v kuhalni kotel.

Za proizvodnjo piva je ključen slad. Do leta 2000 so imeli manjšo
sladarno, ki pa je bila nerentabilna zaradi malih količin. Danes slad, ki ga
pridobijo iz ječmena (ali drugega žita), uvozijo iz Francije, Nemčije,
Avstrije in s Češke, občasno tudi s Hrvaške. V t. i. drozgalno-kuhalni
posodi (drozga je zmes zmletega slada in vode) iz sladu po treh urah
nastane primerno zaslajena tekočina, ki gre naprej v precejevalno posodo
s siti, v kateri se loči sladica od tropin. Še relativno motna sladica (na
sliki), ki se postopoma bistri, gre naprej v proces kuhanja, kjer se temperatura dvigne tudi nad 100 stopinj Celzija. Šele v tej fazi in le kot začimba se doda izključno slovenski hmelj, pretežno iz Savinjske doline. V
110.000-litrski kotel se doda manj kot odstotek hmelja.
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Na sliki Matej Oset, član uprave Pivovarne Laško, odgovoren za proizvodnjo in tehniko.

Brez energetskega menedžmenta danes res ne gre
Porabo energije optimizirajo tudi z energetskim menedžmentom in energetskim menedžerjem, ki obenem vodi področje energetike. V prihodnje načrtujejo, da bodo zaposlili energetskega

Iz kuhalne in potem sedimentacijske posode oz. t. i. whirpoola pivino
prečrpajo v klet, kjer poteka fermentacija. To je tudi drugi energetsko najbolj intenziven proces pri proizvodnji, saj morajo pivino ohladiti – to
storijo z amonijakom in glikolom – najprej na približno 10 stopinj Celzija, zato da kvasovke začnejo s fermentacijo. Po glavni fermentaciji, ki
traja od pet do sedem dni, pivino ohladijo na 3 do 4 stopinje Celzija.
Mlado pivo, ki ga dodatno ohladijo na minus eno stopinjo Celzija, nato
na tej temperaturi zori od dva do tri tedne. Po zorenju gre pivo v seperator, kjer odstranijo kvas. Sledi zaključna filtracija, od koder priteče bistro
pivo in čaka le še na polnitev. Čas proizvodnega procesa je odvisen od
vrste piva in traja minimalno mesec dni, za temno ali posebno pivo pa
tudi dva meseca oz. več.

menedžerja, ki bo »poskrbel« za celotno skupino, saj so prihran-

temveč v nadzorni sistem. S tem so za nekaj odstotkov zmanj-

ki bistvenega pomena za nadaljnji obstoj družb.

šali izgube in porabo pare. Vlagajo tudi v sodobno BAT-tehno-

Pred dvema letoma pa so že začeli z meritvami in spremljanjem

logijo, vendar le tam, kjer posledično ne trpi kakovost proizvoda;

porabe vode, pare in električne energije preko informacijskega

specifično rabo električne energije zmanjšujejo npr. z varčnej-

sistema GemaLogic podjetja Solvere Lynx. Postopno bodo

šimi elektromotorji.

priključili še ostale porabnike, da bodo imeli popolni nadzor in
kakovostno »menedžiranje«, kar jim bo olajšalo odločitve, kam

Če bi reciklirali, bi pili za 20 odstotkov cenejše pivo

pravzaprav vlagati. Končni cilj je, da bodo poleg spremljanja

Matej Oset priznava, da je prostora za prihranke še veliko, ven-

porabe energije in energentov sistem GemaLogic v povezavi s

dar se morajo zato tudi spremeniti zahteve trga in navade potroš-

poslovnim sistemom SAP uporabljali tudi za nadzor energetske

nikov. Danes dobijo povrnjenih 45 odstotkov povratne embala-

učinkovitosti z naprednimi analizami ciljnega spremljanja rabe

že, kar ni nezanemarljivo, vendar si želijo doseči standard

energije.

nemških pivovarn, kjer je nad 70 odstotkov povratne embalaže.

Na podlagi prvih meritev so lani posodobili sistem za proizvod-

Steklenico lahko namreč ponovno napolnijo do 50-krat.

njo pare, vendar ne z naložbami v kotle, kot bi predvidevali,

Toda v trgovskem segmentu na sploh zaseda 70 odstotkov pro-

Danes se vsi procesi vodijo iz enega centralnega nadzornega sistema.

Kombinirani fermentorji za vretje
in zorenje. Pivo zori in vre
minimalno en mesec.
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Več kot 3000 ventilov, različni
črpalk in cevovodov.

Foto13 a,b,c,: Polnilne linije imajo ogromno obrabnih delov, saj gre skoznje par deset tisoč embalaže v eni uri. Pri velikih obremenitvah bi jih morali
posodabljati na 10 do 15 let. »Zdaj že zamujajo,« pove Matej Oset, saj se s trenutnimi lastniki težje dogovarjajo o investicijah, ki pa so nujne. Zastarele in potrebne obnove so predvsem linije za povratno embalažo.

daje pločevinka. Da bi jo ukinili, ne pride v poštev, saj ne bi bili
konkurenčni. Kupci obenem zaradi premajhnih razlik v ceni
med steklenico, pločevinko ali plastenko izberejo okolju manj
prijazno embalažo. »Na ta način izgubljamo vsi,« meni sogovornik. Plastična embalaža je v primerjavi s stekleno zaradi
strojev za napihovanje plastike ogromen porabnik električne
energije. V Pivovarni Laško je plastike sicer le od 5 do 6 odstotkov, največ je stekla, ki skupaj z nepovratnim steklom obsega 60 odstotkov, 25 odstotkov je pločevine, 10 odstotkov pa
piva v sodih. Za primerjavo povejmo, da imajo v družbi Radenska več kot 70 odstotkov plastične embalaže.
Recikliranje prinaša finančne koristi za obe strani, tudi nižjo
ceno kupcu, ki bi lahko pil pivo za 20 odstotkov ceneje. Nikakor
pa ne mečejo puške v koruzo, temveč poskušajo obračati trende,
npr. z ozaveščevalnimi akcijami, kot je reklamni slogan »Flaško
nazaj v Laško«, ki spodbuja recikliranje in ponovno uporabo. V
prihodnje prav tako načrtujejo zaboj, ki bo iz več kot 30 odstotkov izdelan iz odpadnih materialov. Delajo na zniževanju teže
plastenke in povečujejo delež reciklirane plastike.

Kjer se srečata tradicija in sodobnost
Kakovostno pivo proizvajajo danes le še male pivovarne. »V velikih proizvodnih obratih se kakovost izgublja na račun uporabe
Upravna stavba, za katero so pridobili tudi energetsko izkaznico, je bila
prenovljena leta 2008. Stavbo so »slekli do golega«, saj je ostala le groba
zunanja konstrukcija, ki so jo oblekli v nova, debelejša oblačila. Prenovljena in zrakotesna stavba je dobila varčne sijalke, inverterske klimatske
naprave s kombinacijo gretja in hlajenja, nepogrešljiv prezračevalni sistem z rekuperacijo. Stroški za energijo so se za potrebe v upravni stavbi,
prenovljenih je bilo približno 1300 kvadratnih metrov, zmanjšali med 30
in 40 odstotki.

sodobnih tehnologij, ki ne ustrezajo pivovarski tradiciji,« zaključuje zgodbo Matej Oset. Pivovarna Laško sodi med srednje
velike in kljub zahtevam sodobnega časa po povečevanju proizvodnje, ohranjanju kakovosti in nižanju stroškov ostaja zvesta
tradiciji. V danih razmerah je to vsekakor izziv.

Mimogrede, ste že poskusili njihovo jabolčno vino – Cider? I
Energetika.NET
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Trajnostni turizem

Terme, kjer se prepletata
obnovljivo in učinkovito
Besedilo in fotografije: Mateja Kegel
po sistemu inteligentne sobe, kar pomeni, da je elektrika vključena ter da hlajenje
in ogrevanje delujeta, ko je oseba v apartmaju. Ko so odprta okna, so te funkcije
izključene. Naselje so postavljali z mislijo
na energetsko učinkovitost in s pomočjo
okolju prijaznih tehnologij in kot ugotavljajo, jim je to tudi uspelo.
Sicer pa Terme Snovik kot energetsko
učinkovite terme opredeljuje že sam način izgradnje objektov. Pri načrtovanju so,
pravi Hribar, zelo intenzivno razmišljali
o tem, kako graditi objekte, da bodo tudi
v resnici energetsko varčni in učinkoviti,
hkrati pa bodo s tem zadostili tudi izbiri
okolju prijaznih tehnologij. Osnovno vo-

Pred dvajsetimi leti je Ivan Hribar, svoj čas direktor, danes pa prokurist
Term Snovik, prvič na glas predstavil idejo, da bi termalno vodo, ki je
posebnost v njihovem domačem okolju, koristili v turistične namene.
Leta 992 so začeli s projektom CRPOV (Celostni razvoj podeželja in
obnove vasi Snovik), preko katerega so prihajali do idej in predlogov,
kaj naravne danosti izpod kamniški planin nudijo in kako bi lahko
koristili termalno vodo. Dve leti kasneje je bil na lokaciji, kjer je danes
pokrit bazen, postavljen pilotni bazen v izmeri 200 kvadratnih metrov.
Posebnost tega bazena je bila, da je bil zgrajen brez ene lopate betona,
skoraj povsem iz naravnih materialov, če izključimo bazensko folijo.

dilo k energetski učinkovitosti in okoljski
prijaznosti je bila ves čas termalna voda,
ki ima temperaturo 30,6 °C.

Terme Snovik danes obsegajo
7.32 kvadratnih metov površin.
Letna poraba toplote znaša 2500 MW,
medtem ko je mesečna poraba odvisna od
letnega časa. Pozimi je razmerje 1:7; seveda pa je veliko odvisno od sonca, saj je

Surovim začetkom so v letih od 1994 do
2000 sledile resnejše priprave, prostorski
načrti in ustanovitev družbe. Leta 2001 je
bil prvič odprt današnji bazen, ki pa zaradi vmesne faze preoblikovanja iz odkritega v pokrit sistem neprekinjeno de-

Ker so gradili po fazah, so že med
samo gradnjo lahko sproti
odpravljali morebitne
pomanjkljivosti in s tem
pripomogli k zanesljivi energetski
učinkovitosti.

sistem postavljen tako, da je ta prvi vir
energije. Če je vreme sončno, vakuumski
sončni kolektorji dogrevajo bazensko
vodo. Drugi energent je toplotna črpalka
zrak-voda, ki skrbi, da prostore hladijo. S
tem pridobivajo toplotno energijo za sanitarno vodo. Tretji energent je odpadna

luje šele od 25. januarja 2002. Osnova je

voda, ki nastane pri čiščenju filtrirane

datke«. V letu 2003 je sledila izgradnja

Inteligentno apartmajsko naselje
z energetsko izkaznico

lovnica na biomaso.

bila narejena, čas je bil za »modne dozunanjih bazenov s tobogani in drčami,

Prav apartmajsko naselje pa je pridobitev,

nastala je restavracija Potočka, razširila se

na katero so v Termah Snovik zelo ponos-

je recepcija, leto kasneje pa so pridobili še

ni. Ivan Hribar je povedal, da je v celoti

sodoben wellness center s svetom savn in

energetsko učinkovito, prav tako pa imajo

začeli z izgradnjo apartmajskega naselja,

zanj pridobljeno energetsko izkaznico.

ki je bilo zaključno leta 2007.

Objekti v apartmajskem naselju delujejo
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bazenske vode. Šele četrti energent je kot-

Terme Snovik imajo tudi lastno
biološko čistilno napravo, s katero
po njihovih zagotovilih minimalno
onesnažujejo naravno okolje.

Skladišče za shranjevanje biomase.

Inteligentno apartmajsko naselje. Vsi apartmaji so energetsko učinkoviti.

Seveda nas je zanimalo, kakšna bi bila

ergetsko manj učinkovito izvedbo, bi sicer

poraba, če ne bi vlagali v obnovljive vire

prihranili do 15 odstotkov, a danes ravno

energije (OVE) in ne bi skrbeli za ener-

ta razlika prinaša bistveno nižje stroške

getsko učinkovitost. Kot pravijo v Snovi-

obratovanja. Govorimo lahko tudi o po-

ku, bi bila poraba energije enaka, bistveno

vračilu nekaterih pomembnejših investi-

večji pa bi bili stroški. Kot primerjavo

cij. Tako so se v celoti že povrnili toplotna

konstantne porabe energije navajajo

črpalka voda-voda in zrak-voda ter vaku-

porabo sekancev za biomaso v zadnjih treh

umski sončni kolektorji, ki so jih vgradili

zaključenih letih (2008, 2009, 2010), ki

leta 2004. Investicija v kotlovnico na bio-

na letni ravni znaša 2500 kubičnih met-

maso in daljinsko ogrevanje, ki je bila re-

rov, med omenjenimi leti pa ni bilo niti

alizirana v letu 2007 in zaradi katere so

odstotka razlike v porabi. To predvsem

stroške ogrevanja zmanjšali za vsaj 40

dokazuje, da so objekti izolativno učinko-

odstotkov, se bo zagotovo povrnila do leta

viti, poraba toplote pa je glede na vse vre-

2015.

Kotlovnica na lesno biomaso v termah Snovik.

menske učinke kontinuirana.
Razlike so očitnejše, če se lotimo primerjave z drugimi, okolju manj prijaznimi
energenti. Če primerjamo s kurilnim oljem, je prihranek 40-odstoten. Hribar še
pravi, da je v primerjavi s tekočim naftnim plinom prihranek pri ogrevanju 50odstoten ali celo več.
Samo upravljanje Term Snovik je kompleksno, celotno izvajanje pa vodi matično
podjetje Zarja Kovis iz Kamnika, ki je vo-

Projekt bi dosti težje zaživel
v taki luči, če ne bi bilo državne
in evropske pomoči, ki je v
končnem izračunu znašala med
20 in 22 odstotki. S pomočjo
nepovratnih sredstev so lahko
investicijo dejansko pripravili
na energetsko učinkovitejšem
nivoju, kot bi jo z manjšim
finančnim vložkom.

dilo načrtovanje in izvedbo postavitve term.

Izkoriščanje sončne energije v termah Snovik.

Ob vsem tem pa jim je pomembna tudi
skrb za prenos know-howa, ki so ga razvili, na širše okolje, kar dosegajo z organizacijo izobraževanj za strokovno in drugo
javnost. Kot pravi Hribar, je družbeno

Seveda energetsko učinkovite zgodbe Term

odgovorno poslanstvo pripeljalo do tega,

saj jim je kompleks poznan in posledično

Snovik še ni konec. Naslednji korak, ki so

da so v minulem šolskem letu kar 46 šo-

lažje obvladljiv.

se ga že lotili, je zmanjšanje porabe elek-

lam iz Slovenije predstavili način delo-

trične energije. Z zamenjavo energetsko

vanja OVE, ki jih koristijo. Veliko energije

Energetsko učinkovitejši tudi
zaradi nepovratnih sredstev

manj potratnih črpalk, z vgradnjo frek-

je vložene v informiranje javnosti; zago-

venčnih regulatorjev, menjavo sijalk in

tovo vsaj toliko, kolikor jo na drugi strani

Investicija, ki je nastajala skoraj dve de-

centralnim nadzornim sistemom načrtu-

prihranijo zaradi izkoriščanja obnovljivih

Tudi to je razlog za učinkovito delovanje,

setletji, ima skupno vrednost ocenjeno na

jejo do konca leta 2012 zmanjšati porabo

virov in upoštevanja priporočil učinkovite

15 milijonov evrov. Če bi se odločili za en-

električne energije za 20 odstotkov.

rabe energije.
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Promet

V Frankfurtu je bilo “zeleno”
Rok Terziev, Klavdij Murn - portal www.elektro-vozila.si, FOTO: iz arhiva proizvajalcev

International Motor Show, ki se že vrsto let odvija
v Frankfurtu, je zagotovo eden najbolj znanih in
tudi najpomembnejših avtomobilskih salonov za
evropske proizvajalce. Letos je vrata odprl že 6.,
razstavne prostore pa si je bilo mogoče ogledati
med . in 2. septembrom. Trajnostna mobilnost
postaja vse bolj pomembna tema v avtomobilski
industriji, zato je bil letošnji salon v Frankfurtu
pričakovano bogat z električnimi in hibridnimi
vozili.

peršportni avtomobil, ki naj bi se tako po zmogljivostih kot ceni
kosal z denimo prestižnim Paganijem. In kaj je glavni atribut
tega koncepta? Štirje elektromotorji, vsak žene eno kolo, skupaj
pa premorejo 1088 konjskih sil moči in neverjetnih 3.800 Nm
navora. To je dovolj za pospešek od nič do sto kilometrov na uro
v 2,8 sekunde in najvišjo hitrost 305 km/h. Proizvodnja naj bi
bila omejena na 88 primerkov, iz raznih govoric v medijih pa je
slišati, da naj bi podjetje iz okolice Zagreba že prejelo dve naročili iz Abu Dhabija. Za vse navdušence nad športnimi avtomobili je tudi Jaguar pripravil poslastico v obliki koncepta
C-X16 Hybrid.

Tega se zavedajo tudi organizatorji, zato so 21. septembra v

Čeprav je nemški avtomobilski gigant, Audi, že leta 2009 v

sodelovanju s številnimi organizacijami pripravili tudi poseben

Frankfurtu razstavljal koncept električnega športnega avtomo-

kongres, imenovan Electric Mobility Congress, ki je združeval

bila e-tron, pa so tokrat predstavili nekoliko bolj verjetno raz-

vodilne proizvajalce, vpletene v avtomobilsko industrijo. Salon

ličico. V primerjavi s preteklim futurističnim konceptom so zdaj

takih razsežnosti pa le-ti izkoristijo za prve uradne predstavitve

za osnovo vzeli hišnega športnika R8, vanj namestili štiri elek-

novosti, predstavitve konceptov ali zanimivih študij, ki privabl-

tromotorje, dodali nekaj karbonskih in kromiranih dodatkov in

jajo veliko obiskovalcev na razstavne prostore. In kaj smo letos

vse to predstavili pod oznako prototipa R8 e-tron. Za tiste bolj

v Frankfurtu v okviru predstavitev lahko videli na področju elek-

umirjene voznike je Audi predstavil še koncept mestnega elek-

tričnih in hibridnih vozil? Na portalu Elektro-vozila menimo,

tričnega avtomobila Audi Urban Concept Sportback in Spyder

da si zagotovo največ pozornosti zasluži koncept hrvaškega pod-

ter študijo električnega modela A2. Na Toyotinem razstavnem

jetja Rimac Automobili, Concept_One. Gre za prvi pravi su-

prostoru smo lahko videli model, ki so ga napovedovali že dlje
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časa, in sicer Prius Plug-In, različico klasičnega Priusa, ki omo-

Med predstavitvijo serijskih vozil so se znašli še Smart Fortwo

goča polnjenje baterije preko vtičnice. Nekoliko bolj prestižen

Electric Drive, omejena serija Peugeota 508 RXH in prenovlje-

oddelek Toyote, Lexus, je predstavil dva serijska hibrida, in sicer

na Honda Insight 2012. Nekaj novosti se pričakuje še na salo-

v okviru popolnoma nove družine GS model GS 450h, ter

nu v Ženevi, veliko predstavljenih konceptov pa je dokaz, da pro-

športno različico modela CT 200h, z dodatno oznako F Sport.

izvajalci pospešeno razvijajo okolju prijazna vozila in njihove

Majhna eno- ali dvosedežna električna vozila bodo, vsaj tako

pogonske tehnologije, zato sklepamo, da bomo na prihodnjem

kaže razvoj konceptov, v prihodnosti del mestnih središč. Poleg

salonu v Frankfurtu videli še več serijskih električnih in hibrid-

Audijevega Urban Concepta je tudi Volkswagen pripravil po-

nih vozil. Predstavitve novih modelov iz Frankfurta si lahko pre-

doben koncept, imenovan Nils Concept, ter Opel koncept RAK.

berete na naslovu www.elektro-vozila.si.

Naj bo SIQ vaš partner pri
certificiranju sistemov ravnanja
z okoljem in upravljanja z energijo

ISO 14001

ISO 14001:2004 in EMAS
• orodji za doseganje trajnostnega razvoja,
• manjša okoljska tveganja,
• nižji stroški in izboljšano poslovanje,
• boljši konkurenčni položaj na trgu,
• večje zaupanje strank, poslovnih partnerjev in širše javnosti.

ISO 50001

ISO 50001:2001 in SIST EN 16001:2009
• nižji stroški za energijo,
• manjše emisije toplogrednih plinov,
• sistemski pristop k upravljanju z energijo.

EN 16001

EMAS
TGP
GRI

Preostale storitve na področju okolja
• preverjanje poročil o emisijah TPG,
• preverjanje poročil o trajnostnem razvoju skladno
s smernicami GRI - Global Reporting Initiative,
• izobraževanja na področju okolja in energije.

SIQ, Ocenjevanje sistemov vodenja
Tel.: 01 4778 162
E-pošta: urejenost@siq.si
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Trajnostna gradnja

V zelenem objemu
Koroške zrasel
nizkoenergijski
Mladinski hotel Punkl
Alenka Žumbar, FOTO: arhiv MH Punkl

Na zgodovinsko bogatih Ravnah na Koroškem,
prav v naročju koroških gora, bo . oktobra občina
Ravne na Koroškem svojemu namenu predala
Mladinski hotel Punkl. Objekt, ki je zasnovan kot
arhitekturno samosvoja nizkoenergijska gradnja
v skladu z naravnimi in bioklimatskimi danostmi
okolice – v celoti je grajen iz masivnega lesa, vsi
vgrajeni materiali pa so v največji možni meri
naravni –, obsega 70 m2, namenjen pa je ne le
bivanju do  gostov, temveč s skupnimi prostori
omogoča tudi organizacijo dejavnosti tudi za
zunanje obiskovalce. Investitor izgradnje je Koroški
zavod za kulturo Ravne, v okviru katerega je
organizirana enota mladinskega centra, projekt pa
sta sofinancirala Evropska unija in Ministrstvo RS
za šolstvo in šport, Urad RS za mladino. Privlačna
arhitekturna posebnost je zamisel uveljavljene
arhitektke Maruše Zorec in njenega biroja Arrea.

Program za izračun energetske bilance objekta PHPP 07 kaže, da naj bi
objekt porabil približno 22 kWh/m2. Cilj med pripravo investicije pa ni
bil samo čim nižja poraba energije, temveč vzpostaviti optimalno
razmerje med investicijskimi stroški in porabo energije.

Nizkoenergijski objekt za čim manjše ekološko
breme
Investitor projekta Mladinskega hotela Punkl je Koroški zavod
za kulturo Ravne, izgradnjo pa sta delno – v višini 404.000
evrov – sofinancirala Evropska unija in Ministrstvo za šolstvo
in šport, Urad RS za mladino. Kot nam je zaupal investitor, so
pri oblikovni zasnovi objekta iskali kompromise med arhitekturno zasnovo in čim ugodnejšim faktorjem oblike, sicer pa je
objekt zasnovan kot ekološki in nizkoenergijski. Tako v času izgradnje kot v času uporabe je bilo vodilo projekta minimalizirati
obremenitve okolja. Varstvu okolja je bila namenjena posebna
skrb, prav tako je bila izvedena vrsta ukrepov, ki zmanjšujejo
porabo energije in preprečujejo negativne vplive. Na področju
gradbene fizike, strojnih instalacij in elektroinstalacij so bile
uporabljene različne tehnologije, ki so upoštevale visoke standarde stroke na področju energetske učinkovitosti, učinkovite
rabe vode in surovin.

Mladinski hotel Punkl se nahaja na Gozdarski poti 18 v Čečovju,
v neposredni bližini športnega parka, Osnovne šole Prežihovega
Voranca in centra za socialno delo. Gostom je na voljo osem sob
z lastnimi sanitarijami. Ena večja soba – dormitorij z največ osmimi ležišči, ki ponuja možnost nastanitve tudi invalidom – je
v pritličju, trije dormitoriji z največ osmimi ležišči in štiri manjše sobe z največ štirimi ležišči pa so v zgornjem nadstropju.
Skupni prostori omogočajo organizacijo najrazličnejših dejavnosti, od izvajanja potopisnih predavanj do izobraževanja
mladih in tematskih delavnic.

06

Energetika.NET

Temeljna plošča celotnega objekta je iz betona.
Pod njo je več kot 30 cm toplotne izolacije XPS.
Toplotna izolacija na fasadi je iz celuloze in v
debelino meri 2 cm, debelina toplotne izolacije
strehe je minimalno 3 cm. Okna so trislojna,
večinoma kaljena oz. lepljena in so toplotno
prehodna (Ug=0.7 oz. skupno Uw<.00). Program
za izračun energetske bilance objekta PHPP 07
kaže, da naj bi objekt porabil približno 22 kWh/m2.

Konstrukcija objekta je v manjši meri (temeljna plošča, oporni zid)
armirano betonska, sicer pa v celoti lesena. Temeljna plošča, oporni
zidovi in zidovi objekta, ki se prislanjajo na teren, so zgrajeni iz
litega armiranega betona. Nosilna konstrukcija je iz masivnega
lepljenega lesa. Iz masivnega lesa so tudi pročelja, strop, talne
obloge in ne nazadnje oprema.
Mladinski hotel Punkl omogoča večjo in bolj kakovostno vključitev
javne infrastrukture v gospodarsko-turistično rabo, večjo podporo
dejavnosti mladih pri lokalnem in regionalnem razvoju, izboljšanje
pogojev za razvoj mladinskega turizma, deficitarnih aktivnosti na
področju mladinske dejavnosti, ki se v občini še ne izvajajo, in
razvoja ustvarjalnih industrij lokalnih skupnosti, povečanje
možnosti zaposlovanja, večjo prepoznavnost ustvarjalnosti ter
vzpostavitev partnerstva med izvajalci kulturnih dejavnosti,
šolstvom, visokim šolstvom, civilno družbo in gospodarstvom.

Cilj med pripravo investicije ni bil samo čim nižja
poraba energije, temveč vzpostaviti optimalno
razmerje med investicijskimi stroški in porabo
energije. Objekt se ogreva prek toplotne črpalke
zrak–voda, pri čemer še dodatno izkorišča odpaden
zrak, ki prek prezračevalne naprave vrača več kot
90 odstotkov odpadne toplote. Prav tako se tudi
topla sanitarna voda pripravlja s toplotno črpalko in
zalogovnikom. Objekt je zasnovan tudi zrakotesno,
saj je test pokazal n0<0,
Arhitekturna perla v zelenem biseru narave

Mladinski hotel Ravne Punkl upošteva in izkorišča
naravne, družbene, kulturne in zgodovinske
danosti pokrajine, hkrati pa tudi sam omogoča
boljši in večji izkoristek vseh ravenskih ter koroških
potencialov. Temelji na svoji funkcionalnosti,
preprostosti in avtohtonosti ter postavlja nove
gradbene, arhitekturne in razvojne trende
slovenskega mladinskega turizma.
Pomemben faktor vzpostavitve ravenskega mladinskega hotela
Punkl pa je odigrala tudi odlično razvita športna infrastruktura.
V neposredni bližini mladinskega hotela – ta s posebnim pros-

Izgradnja mladinskega hotela je zagotovo izjemnega pomena

torom gostom nudi možnost odlaganja oz. shranjevanja športne

za razvoj izjemnih, že obstoječih potencialov turizma in

opreme – stoji športni park, katerega temelje je že v šestde-

mladinske dejavnosti v občini Ravne na Koroškem in v koroški

setih letih prejšnjega stoletja z načrtnimi vlaganji postavila

regiji. Na geografsko razgibanem prostoru so namreč ohranjeni

železarna. Športni park se danes ponaša z zaokroženo ponudbo

številni biseri narave, ki navdušujejo strokovnjake in priložnos-

tako za domače športnike kot za širšo športno javnost in skozi

tne obiskovalce. Bogata in raznolika je tudi ohranjena kulturna

vse leto nudi široko paleto dejavnosti: zunanji olimpijski bazen

dediščina. Številni spomeniki so dokumenti časa in govorijo

in notranji 25-metrski bazen za plavanje in sprostitev, wellness,

zgodbe o življenju ob reki Meži ter na pobočjih Uršlje gore in

smučanje, drsanje, plavanje, fitnes, košarko, nogomet, odbojko

okoliških hribov. Pokrajino so v preteklosti zaznamovale koroške

na mivki, tenis idr.

legende, tradicionalne dejavnosti železarstva in jeklarstva, rim-

NE ZAMUDITE! Občina Ravne na Koroškem bo
Mladinski hotel Punkl slovesno odprla v petek,
. oktobra. Pridružite se in pokukajte v naravno
notranjost tega arhitekturnega dosežka! Sodelujte
tudi pri nagradnem natečaju za poimenovanje sob.
Podrobnosti: www.punkl.si.

ski vrelec, Ravne so tudi mesto Forme vive, rojstni kraj pisatelja
Prežihovega Voranca, da ne govorimo o kralju Matjažu, ki počiva
prav v objemu čudovite koroške pokrajine.
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Energetika v laboratoriju

TE-TOL krepi tudi svojo
laboratorijsko dejavnost
Besedilo in fotografije: Alenka Žumbar

V Termoelektrarni toplarni Ljubljana (TE-TOL)
analizirajo premog že od samega začetka
obratovanja. Leta 200 je njihov laboratorij dobil
prvo akreditacijo za preizkus premoga kot
»vhodnega energenta«, ob spremembah okoljske
zakonodaje in uporabi tudi lesnih sekancev pa so
te akreditacije polagoma širili. Ko so pred tremi leti
v termoelektrarni toplarni začeli sosežigati lesno
biomaso, so delo v laboratoriju razširili še na
preizkušanje trdnih biogoriv, dobili za te meritve
prvi v Sloveniji akreditacijo, letos aprila so izvedli
že tudi presojo širitve akreditacije še na vzorčenje
in sejalne analize trdnega biogoriva in v začetku
julija je Slovenska akreditacija njihovo
akreditacijsko listino (LP-0) razširila.
0
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Sodobni on-line merilniki za kakovost tehnoloških vod omogočajo hitro
ukrepanje in preprečujejo poškodbe kotlovskih sistemov.

Laboratorij TE-TOL-a je razdeljen na dve
organizacijski enoti, in sicer na laboratorij za goriva
in na laboratorij za kemijsko kontrolo procesa.
Glavna področja dela laboratorija za goriva so
vhodna kontrola premoga in lesnih sekancev,
določevanje emisij CO2 premoga ter izkoristka
proizvodnje in storitve za zunanje naročnike.
V laboratoriju za kemijsko kontrolo procesa
spremljajo kakovost ter »kondicioniranje« vseh
tehnoloških vod, izvajajo vhodno kontrolo
kemikalij, potrebnih za tehnološki proces,
spremljajo pa tudi kakovost olj in maziv.

Vhodna kontrola energenta je za TE-TOL kot uporabnika,
naročnika in ne nazadnje kot plačnika izredno pomembna. Rezultate dobijo tako, da v skladu s predpisanimi in akreditiranimi metodami izvajajo celoten postopek od vzorčenja do
končne analize. »Pravilno določena kakovost premoga je ključna, saj le ustrezna kvaliteta zagotavlja nemoten tehnološki proces v TE-TOL-u,« pojasnjuje vodja laboratorija Mateja Notar.

Kot zanimiv primer navedimo, kako tečejo odvzem,
priprava ter preizkušanje posameznega vzorca
premoga za določitev njegove kakovosti, pri čemer
je zelo pomembno upoštevanje vseh standardnih
metod. TE-TOL kupuje premog v Indoneziji, v Luko
Koper ga pripeljejo letno od 70 do 20 tisoč ton.
Vzorčenje izvede akreditirani kontrolni organ v
Kopru – to sta firmi SGS in Bureau Veritas. A v
ljubljanski laboratorij dobijo le  kg premoga, kjer
pa na končno kurilnost analizirajo zgolj gram tega
energenta.

Standard SIST EN ISO/IEC 702 predpisuje
splošne zahteve za usposobljenost preizkuševalnih
in kalibracijskih laboratorijev. Standard zahteva, da
akreditirani laboratorij razpolaga z dokumentacijo,
ki pojasnjuje njeno pravno identiteto, da je
ustrezno organiziran, da ima utečen sistem vodenja
kakovosti, da je osebje usposobljeno ter da
obvladuje dokumentacijo, ki jo izdaja, opremo in
delovne postopke.
Akreditacija laboratoriju TE-TOL omogoča tudi izvajanje analiz
za zunanje naročnike. Med njimi so denimo šoštanjska in trboveljska termoelektrarna, velenjski ERICO, Salonit Anhovo,
Vipap Krško ter nekatere druge velike firme v Sloveniji in jugovzhodni Evropi. Teh storitev opravijo na leto približno 150 ali
kakšno tretjino vseh. S svojimi desetimi zaposlenimi smo lahko
tudi arbitražni laboratorij kateremu koli naročniku v Evropi,
navrže Mateja Notar, saj je Slovenska akreditacija sklenila vrsto
sporazumov o medsebojnem priznavanju akreditacij (MLA,
MRA) v Evropski uniji. Pomemben vidik akreditacije je njena

Podatke preizkušanj pa ne uporabljajo le za ugotavljanje teh-

mednarodna primerljivost, saj so podlaga za njeno izvajanje

noloških parametrov in obračun kupnine premoga, temveč so

mednarodni standardi in usklajeni postopki, ker so le tako

izredno pomembni tudi za napovedovanje okoljskih vplivov;

mogoči primerljivi "akreditirani" rezultati, to je osnova za za-

recimo od vsebnosti žvepla v premogu je odvisna emisija žveplo-

upanje tudi zunaj meja.

vega dioksida. »Že pred leti je bila mejna emisijska vrednost za
vsebnost SO2 v emitiranih dimnih plinih 2000 miligramov na
kubični meter, danes je 476 miligramov, v prihodnje pa bo samo
200 miligramov na kubični meter. Naš premog pa že zdaj ustreza tudi tej mejni vrednosti,« pravi Mateja Notar in doda, da
so premogi s tako nizko vsebnostjo žvepla na svetu izredno
redki.

Slika levo: Lani so posodobili prostore, kjer pripravljajo vzorce. Na sliki
prostor za pripravo vzorcev premoga.
Slika spodaj: Standardne metode zahtevajo vzorec ustrezne granulacije. Vzorčni premog v mlinu, ki premog zdrobi na delce, manjše kot
0,2 mm.
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Iz Indonezije pripeljejo na leto
vsaj 70 tisoč ton premoga, v laboratoriju TE-TOL pa ga dobijo pet
kilogramov in za določitev
obračunske kurilnosti sežgejo le
gram. Na sliki vzorec premoga.

Analiza premoga je izredno
pomembna za izračun njegove
kurilne vrednosti. Minimalen čas
za analizo posameznega vzorca je
4 dni.

Najbolj nenavadna stvar, ki so jo v laboratoriju dobili v analizo, je bil kruh,
analizirali pa so tudi konjsko figo s slamo iz Lipice. Na slikah oluščki indijskih oreškov in oluščki kavnih semen.

Prostor, kjer analizirajo lesno biomaso. Oprema v laboratoriju ni starejša od deset let, vseskozi skrbijo za ustrezno kalibracijo, vzdrževanje in
posodabljanje opreme.

Slika levo: Z uporabo sodobnih delilnikov se je minimiziral vpliv analitikov. Na sliki delilnik za vzorce premoga. Vse analize v laboratoriju
potekajo po mednarodno priznanih standardnih postopkih.
Slika desno: Peč, v kateri določajo grobo vlago v premogu.
Slika desno: V TE-TOL-ovem laboratoriju vsako leto opravijo anketo med
svojimi naročniki, ki si vse bolj želijo tudi analiziranja odpadkov. Opremo
za te analize v TE-TOL-u že imajo, v dobrem letu pa bodo za te storitve
dobili tudi akreditacijo.

Od premoga in biomase do odpadkov in
tehnoloških voda

Kakovostne analize okrepile tudi odnos z dobavitelji
»Ko so začeli v toplarno voziti prvi tovornjaki z lesno biomaso,

V laboratoriju so si v skladu s strateškimi usmeritvami TE-TOL-a

smo se z dobavitelji še pregovarjali o kakovosti lesnih sekancev,

kot cilj zadali širitev obsega akreditacije na dodatne parametre

zdaj pa sodelujemo odlično in tudi oni povsem zaupajo našim

pri preizkušanju premoga in trdnih biogoriv ter, kar je še po-

analizam,« pravi Notarjeva in se spomni, da so prvo leto dobi-

membnejše, na matriks alternativnega goriva iz odpadkov. Ker

vali precej biomase iz kočevske smreke, ki je imela vsebnost

pa imajo v laboratoriju znanje, izkušnje in opremo tudi za pre-

vode celo višjo od 55 %, medtem ko je zdaj to povprečje nižje od

izkušanje tehnoloških vod, je njihova prednostna naloga razšir-

45 %. V TE-TOL-u zahtevajo tako kakovost lesnih sekancev, kot

iti akreditacijo na to področje; te potrebe so v Sloveniji velike.

jo terja dobavitelj opreme za sosežig tega energenta v kotlu 3.

»To področje prepoznavamo kot zelo perspektivno in računamo,

Zato je moral na začetku, ko je bila vsebnost vode v lesnih se-

da bomo z njim bomo povečevali svoje prihodke,« je prepričana

kancih višja od predpisane, dovoljenje za sežig dati dobavitelj

Notarjeva.

opreme.

Pri kontroli kakovosti tehnoloških vod in njihovem »kondicioni-

Novo prakso so uveljavili tudi pri določanju cene energentov.

ranju« so s pomočjo sodobne opreme ter on-line merilnikov in z

»Ker je pri premogu vedno govor o ceni na enoto energije, smo

uporabo informacijske tehnologije povečali zanesljivost obrato-

podobno formulo uvedli tudi za lesno biomaso. Z našim pre-

vanja in racionalizirali delo v laboratoriju. Prenos podatkov z on-

verjanjem kakovosti lesnih sekancev smo uvedli novo prakso –

line merilnikov na mobilni portal zaposlenim omogoča neposre-

višina kupnine se določi na osnovi v laboratoriju določene ku-

den vpogled v kakovost tehnoloških vod in hitro ukrepanje.

rilne vrednosti,« pojasnjuje sogovornica.
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Koš nagradnih iger

Sončne elektrarne
na šolskih strehah
Trajnostni razvoj, prehod v nizkoogljično
družbo ter izobraževanje za učinkovito
rabo energije (URE) in izrabo obnovljivih
virov energije (OVE) je zagotovo
prihodnost naše družbe. Ker bodo v tej
prihodnosti svet poganjali tudi tisti, ki so
danes v šolah in vrtcih, je izobraževanje
na tem področju še kako pomembno.
Tudi zato so se v podjetju Gorenje Solar
lotili postavitve sončnih elektrarn na
strehah osnovnih šol, ob tem pa bodo
poskrbeli tudi za izobraževanje učencev
o koriščenju sončne energije.

smo Oliverja Švara nagradili s 4-kilovatno omrežno sončno elektrarno v vrednosti kar 9 tisoč evrov!
Srečnemu izžrebancu seveda čestitamo, o sončni
elektrarni Gorenja Solar pa si lahko preberete več
tudi na naši spletni strani www.energijadoma.si.
Sicer pa lastnik sončne elektrarne lahko postane
vsakdo, ki ima primerno zemljišče in streho, poudarjajo v Gorenju Solar. Pot od ideje o lastni sončni
elektrarni do realizacije vodi od pridobivanja ustrezne dokumentacije in projektiranja do postavitve. Strankam nudijo tudi možnost »sončnega
paketa«, v katerem so združeni Gorenje Solar,
Banka Koper s financiranjem in zavarovalnica Generali z zavarovanjem sončnih elektrarn.

Osnovna šola Mislinja ima od 1. septembra sončno
elektrarno oz. kar dve. Prva ima moč 49,82 kWp,

Enostavno ločevanje bioloških odpadkov

druga 47,705 kWp. Učenci Osnovne šole Mislinja

Povprečna štiričlanska družina na teden pridela

bodo lahko vseskozi spremljali delovanje elek-

približno 35 kilogramov odpadkov, od katerih bi-

trarne na velikih zaslonih.

ološki predstavljajo kar 30 odstotkov. Ti odpadki

Še močnejšo sončno elektrarno pa je konec mese-

gnijejo, zaudarjajo, privabljajo mrčes in ones-

ca septembra dobila Osnovna šola Prevalje. Druga

nažujejo okolje. Prvi korak k zmanjševanju količin

koroška osnovna šola se lahko pohvali z elektrarno

odpadkov in razbremenjevanju okolja je njihovo

moči kar 264,375 kWp; tudi v tej šoli bodo učenci

ločeno zbiranje, pri čemer je idealna rešitev Or-

in učenke delovanje elektrarne lahko spremljali na

ganko, kuhinjski koš za ločevanje bioloških odpad-

zaslonu, ki so ga postavili prav za ta namen.

kov, primeren za vsa gospodinjstva in podjetja.
Vanj lahko odlagamo vse vrste bioloških odpadkov,
tudi citruse, jajčne lupine in meso, saj naravni posip Bokashi, ki ga dnevno dodajamo odpadkom,

Sicer pa ste se za svojo elektrarno, ki bi koristila

poskrbi, da se škodljive snovi popolnoma uničijo.

sončno energijo na strehi vašega doma, potegov-

Odpadki v Organku ne gnijejo, ne smrdijo in ne pri-

ali tudi vi. V preteklih mesecih je namreč potekala

vabljajo mušic. Namesto gnitja se v posodi vzposta-

velika nagradna igra spletne skupnosti za promo-

vi proces fermentacije; odpadki izločajo tekočino,

cijo trajnostnega bivanja Energije doma in Gorenja

ki jo s pomočjo pipice na dnu posode občasno odli-

Solar, ponudnika sončnih elektrarn z bogatimi

jemo in uporabimo kot gnojilo za rastline ali za

izkušnjami in zavidljivimi referencami, v kateri

čiščenje odtokov. Ko je Organko poln, vsebino

Foto: Plastika Skaza

Energija doma in Gorenje Solar podelila
-kilovatno sončno elektrarno!
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lahko stresemo v zabojnik za biološke odpadke ali
na zunanji kompost. Dobro ga prekrijemo z že obstoječim kompostom in čez približno 4 tedne bo iz
mase nastal prvovrsten kompost. Če želimo, vsekopljemo na vrt. V 3–4 tednih bo nastal izjemno

Nove nagradne igre na Energiji doma
že čakajo!

kakovosten humus.

1. oktobra 2011 se začenja že nov krog nagradnih

Več informacij na www.organko.si

oz. bralcem podarjata po eno celodnevno vstopnico

Za koš za ločevanje bioloških odpadkov Organko

mah v Sloveniji. (Foto: Mateja Kegel)

bino pustimo stati v košu 2–3 tedne in jo nato za-

iger. Energija doma in Terme Snovik trem bralkam
za kopanje v energetsko najbolj učinkovitih terso se lahko potegovali tudi bralke in bralci Energije

Večerne urice pa si bodo lahko tri bralke oz. bralci

doma. Štirim bralkam oz. bralcem Energije doma

popestrili s knjigo Gradnja z naravnimi materiali

podarja Plastika Skaza tri enojne komplete Or-

avtorja Mira Žitka. V knjigi so strnjene petletne iz-

ganko za ločevanje odpadkov in praznjenje v ko-

kušnje avtorja ter stare modrosti o (naravnih) mate-

munalnih zbiralnikih za odvoz ter dvojni komplet,

rialih in gradnji, ki so jih poznali že naši predniki.

primeren za kompostiranje. Nagradna igra se je

Za sodelovanje v nagradnih igrah obiščite spletno

končala 30. septembra 2011.

skupnost Energija doma – www.energijadoma.si

Prenašajte sporočila o skrbi za okolje na svoje malčke!

Otroški eko knjigi o Hišku
Energija doma, prva spletna skupnost za
promocijo trajnostnega bivanja, je izdala
prvi dve v otroški zbirki eko knjig o Hišku.
Hišek in Sonček
Zgodbica z naslovom Hišek in Sonček izpostavlja pomen sončne
energije, govori pa o Hišku, ki se seznani s poletjem kot letnim časom
z veliko sončnimi dnevi. Zgodbica prikazuje, da je energija nekaj
živega in da prihaja iz našega okolja.
Hišek in Elektromobil
V zgodbici z naslovom Hišek in Elektromobil Hišek dobi novega
sostanovalca – električni avto oziroma Elektromobil. Skozi knjigico
se otroci seznanijo z možno alternativo v cestnem prometu.
Eko knjigi sta primerni za otroke od 2. pa vse do 10. leta kakor tudi
za njihove starše, atraktivni zgodbici o Hišku pa vsebujeta komične
vložke in seveda močna okoljska sporočila. Knjigi, izdani na
reciklirnem papirju, je ilustrirala Marta Bartolj, avtorica pa je Alenka
Žumbar Klopčič, urednica portala Energetika.NET in vodja projekta
vzpostavitve portala Energija doma.

Naročite eko knjige o Hišku in naredite nekaj ZA OKOLJE!
Naročila sprejemamo na naslovu prodaja@energetika.net in telefonski številki 01 40 12 872 .
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En.ob~ina 011
Ljubljana GZS 18. oktober 2011

Postanite partner
v projektu En.ob~ina 011!
Ve~ na www.energetika.net/enobcina011

PROGRAM
8.00 – 9.00

JUTRANJA POGOSTITEV IN SPREJEM UDELE@ENCEV

9.00 – 9.15

OTVORITEV IN UVODNI NAGOVOR
Mateja Kegel, Energetika.NET
Jernej Stritih, Slu`ba Vlade RS za podnebne spremembe

11.00 – 11.30
11.30 – 12.30

12.30 – 14.00
14.00 – 15.30

UVODNA SEKCIJA: Od mikro do makro energetskih zgledov!
• Celosten pogled na energetsko u~inkovitost,
Andrej R`i{nik, Protim R`i{nik Perc, arhitekti in in`enirji d.o.o.
• Prvi nizkoenergijski vrtec v Sloveniji, Rupert Gole, `upan
ob~ine [entrupert
• OVE in URE pod eno streho: Darko Hr`enjak, Kostak Kr{ko
• OVE v kombinaciji s fosilnimi gorivi: Bo{tjan Krajnc, Kssena
• V celoti zeleno mesto: Alenka Loose in Nata{a Jazbin{ek Sr{en, oddelek za varovanje okolja MOL
ODMOR ZA OSVE@ITEV

OMIZJE: FINANCIRANJE LOKALNIH ENERGETSKIH UKREPOV IN RE[ITEV
Moderatorka: Alenka @umbar Klop~i~, Energetika.NET
Udele`enci: Franc Beravs, Eko sklad, mag. Hinko [olinc, Ministrstvo za gospodarstvo, Bojan Vogrin~i~,
LEA Pomurje, Bo{tjan Krajnc, Kssena, Anton Poga~nik, LEA Gorenjska, dr. Janez Petek, LEA Ptuj,
dr. Vlasta Krmelj, Energap, Janko Ur{i~, LEAD, mag. Jana Habjan Pileti~, JHP projektne re{itve;
KOSILO
SEKCIJA 1: KAKO DO ENERGETSKIH PRIHRANKOV in ZASLU@KOV
• Lokalni energetski koncept – pot do prihrankov energije, mag. Boris Su~i}, CEU IJS
• Financiranje ob~inskih nalo`b, Franc Beravs, Eko sklad
• Financiranje investicij v URE in OVE, Mitja @igante, Banka Koper
• Energetsko pogodbeni{tvo – finan~ni vir ali jamstvo za prihranke?
mag. Bla`a Pospi{ Perpar, El-tec Mulej
• Streha kot vir energije in prihodkov, mag. Simona Pogorevc, Gorenje Solar
• Energetski mened`ment lokalno, mag. Toma` Fatur, Solvera Lynx

15.30 – 16.00

SLAVNOSTNA PODELITEV NAGRAD EN.OB^INA 011

16.00 – 18.00

DRU@ENJE OB @LAHTNI KAPLJICI in GLASBENI SPREMLJAVI (izvajalke: Rozalije)

ORGANIZATOR SI PRIDR@UJE PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA

9.15 – 11.00
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Študijski programi se izvajajo v Krškem in
Velenju v redni in izredni obliki.

Prikljuèi se tudi ti!
Veè informacij o študiju na Fakulteti za energetiko: www.fe.uni-mb.si

