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»Nič več ni tako, kot je bilo po božji volji nekoč. Beli ljudje ste
absolutno zlo. Beli ljudje razkrajate naravo, zastrupljate vode,
izsekavate pragozdove, iztrebljate živali in ... ubijate tudi ljudi.
V Afriki ste najprej lovili in preprodajali sužnje, nato slonovino,
potem kavčuk, zdaj minerale. Beli ljudje po vsem planetu kradete
fosilna goriva, jih v ogromnih tankerjih vozite k sebi in tam kurite
in pregrevate planet in povzročate klimatske spremembe in zato ni
dežja in zato nam umirajo otroci. In tega nočete vedeti. In če vam
to povemo, nočete niti slišati. In če vpijemo, nočete ničesar storiti, da
bi se to nehalo.« Pričujoč odstavek sta Tomu Križnarju namenila
mlada afriška sopotnika na eni od njegovih poti v Darfur, znani
človekoljub pa ga “lepo” strne poglavitno sporočilnost svoje knjige
Nafta in voda.
To navajam, ne da bi želela (le) nastavljati ogledala vsem nam,
ampak zato, ker tudi znanstvene publikacije, kot je knjiga Okolje se
spreminja Agencije RS za okolje, potrjujejo, da se dogajajo podnebne
spremembe, ki vplivajo tudi na vodno okolje. Pa ne le daleč stran od
nas in nekje v daljni prihodnosti, ampak se je zaradi – po mnenju
avtorjev knjige – vse več toplogrednih plinov v ozračju segrelo tudi
že Bohinjsko jezero, našemu obalnemu okolju pa grozijo izjemna
plimovanja. Znana vremenoslovka Tanja Cegnar opozarja, da se
podnebje spreminja hitreje, kot se je kdajkoli v preteklosti, za takšno
stanje pa smo po njenem mnenju krivi večinoma ljudje z
izpuščanjem toplogrednih plinov v ozračje. Cegnarjeva spominja,
da je bil na začetku minulega stoletja glavni vir energije premog, po
drugi svetovni vojni pa nafta, ki je še danes najpomembnejši vir
energije.
No, da je mogoče zasukati stanje v pozitivno usmeritev, dokazuje
naravnanost Evropske unije, ki je nedavno energetski učinkovitosti
namenila posebno direktivo, po kateri morajo države članice EU v
svojih javnih stavbah prenoviti vsak leto vsaj tri odstotke površin,
večjih od 500 kvadratnih metrov. S tem naj bi nov veter zavel tudi v
ekonomsko shiranem gradbenem sektorju, zgodila pa naj bi se prava
mala “revolucija” tudi na področju energetskih storitev. Vse lepo in
prav, a vprašajmo se še, ali smo sposobni “vključiti” energetsko
učinkovitost tudi v naših “skromnih” življenjih. Smo sposobni zares
izvajati otroško enostavne ukrepe, kot je ugašanje luči, ko jih ne
potrebujemo, pa narediti kak korak več do lokalne trgovine namesto
podati se tja z avtomobilom? Naši malčki so. Njih med drugim nad
tem navdušuje tudi naš Hišek – lik portala Energija doma, ki z
vsakim letom dobi tudi novo energetsko-okoljsko slikanico, v tej
številki revije Energetika.NET pa ga najdete tudi v stripu.
Bodite torej učinkoviti – energetsko, okoljsko in poslovno!
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Regionalne energetske novičke
Slovenski Riko v Makedoniji zgradil
hidroelektrarno Svetega Petka
Mateja Kegel, Ljubljana
Prvega avgusta so na reki Treski v Makedoniji zagnali hidroelektrarno Svetega Petka. Hidroelektrarna
s 36,4 MW inštalirane moči bo proizvajala 66 GWh
električne energije na leto, vrednost naložbe pa je 75
milijonov evrov.
Kot so že pred časom sporočili iz slovenske družbe
Riko, ki je makedonsko hidroelektrarno tudi zgradila,
je bila izgradnja tega objekta velik izziv, glede na
lokacijo najverjetneje kar največji v zadnjih dvajsetih
letih. Elektrarna, ki bi morala biti po prvotnih načrtih namenu predana že jeseni 2011, je tako zaradi
težje dostopnega terena in birokratskih težav, ki pa so
jih naposled investitorji le premagali, zahtevala nekaj
več časa, kot so sprva predvidevali.

Hidroenergetski sistem Gornja Drina
bo gradil nemški RWE
Mirsad Bajtarević, Sarajevo
Nemška družba RWE Inoggy GmbH iz Essna je
najresnejša kandidatka, da bo postala strateška partnerica pri projektu Hidroenergetski sistem Gornja
Drina, je odločila Vlada Republike Srbske, saj edina
izpolnjuje pogoje za vstop v sklepna pogajanja, ki
bodo dala odgovor, kdo bo sodeloval pri izgradnji tega
velikega energetskega sistema s štirimi hidroelektrarnami. Pogajanja z RWE Inoggy naj bi končali do
konca septembra letos, do takrat pa od družbe zahtevajo, da podaljša veljavnost bančne garancije.
Pisma o interesu za sodelovanje v tem projektu,
katerega skupna vrednost je 450 milijonov evrov in
v njem Vlada Republike Srbske išče strateškega partnerja, ki mu bo pripadlo 51 % prihodnjega sistema,
sta menda predložili še grška Public Power Corporation in China International Water And Electric
Corporation.

Hrvaška Ina na domačih tleh odkrila
nove zaloge nafte
Igor Ilić, Zagreb
Iz hrvaške energetske družbe Ina, v kateri je s
skoraj 50 odstotki največji lastnik madžarski Mol, so
sredi poletja sporočili, da so odkrili nove zaloge nafte
na naftnem polju Žutica v bližini Ivanić Grada v osrednjem delu Hrvaške. Po zadnjih podatkih bi lahko
dnevna proizvodnja dosegla približno 1450 sodčkov
nafte.
Ina je dejavna tako v raziskovanju in proizvodnji
kot v distribuciji in prodaji, razen na Hrvaškem pa je
prisotna še na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Zaradi
2
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političnih nemirov je morala prekiniti svoje dejavnosti v Siriji.
Družba je lani dosegla 1,8 milijarde kun oz. okoli
240 milijonov evrov čistega dobička in se zavezala, da
bo letos 1,1 milijarde kun (146 milijonov evrov) vložila
v raziskave in proizvodnjo. Plin in nafto išče v osrednjem in severnem delu Hrvaške ter v severnem delu
Jadranskega morja.

Polletni dobiček NIS-a 188 milijonov
evrov
Dragan Obradović, Beograd
Naftna industrija Srbije (NIS) je tudi v prvem
polletju 2012 poslovala pozitivno, in to ne samo v
Srbiji, ampak tudi na globalni ravni. Družba je namreč v prvih šestih mesecih ustvarila neto dobiček v
višini 22 milijard dinarjev (približno 188 milijonov evrov), kar je približno toliko kot v istem obdobju
lani.
Vrednost investicij NIS-a je v prvi polovici 2012
dosegla 17,2 milijarde dinarjev (147 milijonov evrov),
kar je bila 76-odstotna rast v primerjavi z istim obdobjem lani. Največ je vložila v rekonstrukcijo in modernizacijo Rafinerije nafte v Pančevu in v ekološke
projekte.

Hrvaška prva v Evropi po novih
vetrnih zmogljivostih
Igor Ilić, Zagreb
Hrvaška bo letos verjetno dosegla v najboljšem primeru ničelno gospodarsko rast, torej ta prihodnja
članica Evropske unije še vedno čaka okrevanje po
dolgotrajni gospodarski krizi, ki traja že od leta 2009.
Toda investicije v vetrne elektrarne so očitno med redkimi deli industrije, ki se razvija v pozitivni smeri;
tako je vsaj mogoče soditi po podatkih, ki so bili objavljeni prejšnji mesec v mesečniku Wind Power
Monthly.
Hrvaška spletna stran Vjetroelektrane.com, ki promovira uporabo vetrne energije kot pomembnega
obnovljivega vira, je julija povzela podatke iz omenjenega mesečnika, po katerih naj bi v prvi polovici
letošnjega leta inštalirana moč novih vetrnih elektrarn na Hrvaškem narasla za 46 odstotkov. To našo
sosedo postavlja na prvo mesto v Evropi po novih kapacitetah za proizvodnjo električne energije iz energije vetra. Romunija je zasedla drugo mesto s 24-odstotnim povečanjem kapacitet.
Na začetku leta je bila skupna inštalirana moč
vetrnih elektrarn na Hrvaškem 89 megavatov, na
začetku julija pa je ta številka zrasla na 130 megavatov. Cilj hrvaške energetske strategije je doseči 1200
megavatov iz vetrne energije do leta 2020.

www.EnErgEtiKA.nEt/sEE

Rešitev delovanja podgoriškega
KAP-a v gradnji drugega bloka
Termoelektrarne Pljevlja?
Dragan Obradović, Beograd
Črna Gora je blizu rešitve problema Kombinata
aluminija Podgorica (KAP) pa tudi tega, da dobi dobrega partnerja za gradnjo drugega termoenergetskega bloka v mestu Pljevlja in termoelektrarne
Maoče na severu države, je povedal premier Črne
Gore Igor Lukšić. Dolgoletni problem KAP-a je namreč tesno povezan z delovanjem Termoelektrarne
Pljevlja, ki je zagotavljala električno energijo za to
družbo.
Črna gora ima približno 40-odstotni elektroenergetski deficit, rešitev pa išče predvsem v gradnji novega bloka Termoelektrarne Pljevlja, za katerega je
najbolj zainteresirana kitajska elektroenergetska
družba Dongfan Electric.Če bo sprejeta kitajska ponudba, razpis za drugi blok termoelektrarne niti
ne bo objavljen, ampak bodo dogovor o poslu sklenili z meddržavnim sporazumom med obema vladama.
Študija o upravičenosti naj bi bila končana do konca septembra, drugi blok pa naj bi zgradili najpozneje
do leta 2016.

HEP samo v 2 dneh porabil 10
milijonov kun za uvoz električne
energije
Tanja Srnovršnik, Ljubljana
Zaradi visoke vročine in vrhunca turistične sezone se je poraba električne energije na Hrvaškem
na začetku avgusta približala najvišjim ravnem v
zgodovini države. Po podatkih Hrvatske elektroprivrede (HEP) so na Hrvaškem 6. in 7. avgusta skupaj
porabili 106.397 MWh električne energije. Od tega
je bilo samo 65 odstotkov porabljene energije proizvedene v domačih elektrarnah, drugo so morali nadomestiti z uvozom, ki jih je stal približno 10 milijonov kun (okoli 1,3 milijona evrov).
Hrvaški časnik Večernji list ob tem opozarja, da
uvoza električne energije in odliva denarja iz države
ne bo mogoče zaustaviti brez gradnje termoelektrarn in hidroelektrarn. HEP namreč skoraj polovico
letnih potreb po električni energiji pokrije z uvozom.
Večji del te energije dobavlja z dolgoročnimi pogodbami, pogosto pa mora poseči tudi po nabavi na trenutnem, tako imenovanem spot tržišču, kjer so cene
pogosto občutno višje od cen energije, ki se kupuje
po dolgoročnih pogodbah.
Tako je drugi teden v avgustu cena MWh električne
energije na spot tržišču nemške borze EEX presegla
50 evrov, medtem ko HEP po dolgoročnih pogodbah

običajno za isto količino energije plača od 25 do 30
evrov, navaja Večernji list in poudarja, da vsaka
uvožena MWh električne energije poveča državni
zunanjetrgovinski primanjkljaj in škodljivo vpliva
še na številne druge makroekonomske kazalnike.
»Velik del uvoza lahko Hrvaška v relativno kratkem
obdobju zmanjša samo z gradnjo velikih elektrarn,«
poudarja časnik.

Sedmi reaktor nuklearke
Kozloduj bo končan najpozneje
do leta 2022
Anastasiya Georgieva Aleksandrova, Sofija
Bolgarska tiskovna agencija je konec julija na
podlagi optimističnih predvidevanj Valentina Nikolova, vodje jedrske elektrarne Kozloduj, sporočila, da
bi naj bil sedmi reaktor te elektrarne dokončan do
leta 2022. Nikolov pravi, da je vse, kar je povezano
s tem reaktorjem, odvisno od pogajanj z rusko stranjo.
Obvestilo, da nameravajo inštalirati sedmi reaktor
jedrske elektrarne Kozloduj, so že poslali na Ministrstvo za vodo in okolje, o nameri pa so obvestili tudi
Romunijo in Srbijo. Akademija znanosti, Fakulteta
za arhitekturo, gradbeništvo in geologijo ter Rudarski
inštitut so izdelali mnenje o geološki raziskavi in
izbiri gradbišča. Nikolov je sporočil še, da se bo srečal z ministrico za vodo in okolje Nono Karadjovo, da
bi določila parametre za presojo okoljskega vpliva, dejal pa je tudi, da si prizadeva, da se vlada hitro odločila
in da bi čim prej dobili dovoljenja.

Bolgarija bi uvažala zemeljski plin
iz Turčije
Anastasiya Georgieva Aleksandrova, Sofija
Bolgarski minister za gospodarstvo, energijo in
turizem Delyan Dobrev je 2. avgusta med uradnim
obiskom v Ankari s turškim ministrom za energijo
in naravne vire Tanerjem Yildizom razpravljal o
poslovnih priložnostih na področju zemeljskega
plina. Tega bi v Bolgarijo uvažala turška zasebna
podjetja, so sporočili z bolgarskega ministrstva za
energijo.
Minister Dobrev se je med obiskom pogovarjal
tudi s predstavniki turških plinskih podjetij. Poudaril
je, da je še prezgodaj govoriti o tem, kako bi lahko ta
uvoz plina izvedli, in obenem napovedal, da je cilj
Bolgarije, da liberalizira svoj plinski trg. Če bi dobivala plin tudi iz Turčije, Bolgarija ne bi samo diverzificirala dobaviteljev, ampak tudi vire.
Za VEČ o energetiki JV Evrope obiščite
www.energetika.net/see!
Energetika.NET
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Scenarij zmanjšanja emisij
v Ljubljani za 80% do leta
2050 je uresničljiv
Mateja Kegel, foto: Roman Peklaj
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V okviru projekta Ljubljana, pametno mesto, je bila
izvedena študija Trajnostna urbana infrastruktura –
Ljubljana – pogled v leto 2050. Avtorji raziskovalnega
projekta so analizirali različne možnosti in pripravili
predloge ukrepov, s katerimi lahko Ljubljana dolgoročno
bistveno zniža količino emisij toplogrednih plinov in porabo
energije. Študija prinaša dva scenarija do leta 2050. Mestna
občina Ljubljana (MOL) je projekt pripravila v sodelovanju
z družbo Siemens in Centrom za energetsko učinkovitost
Instituta Jožef Stefan (CEU IJS).

Ko govorimo o trajnostnem mestu, pozabljamo, da
je mesto lahko trajnostno le, če je pametno. Glede
na okoliščine, kakršne so trenutno, je nujno povezovanje gospodarstva, družbe in okolja, pravi prof.
dr. Janez Koželj, podžupan MOL. »Vse tri sektorje
moramo med seboj tesno povezati, kar nam na
srečo omogočajo sodobne IT tehnologije. Naš planet
postaja vsak trenutek bolj pameten, pred našimi
očmi se sistemi iz našega vsakdanjika povezujejo v
mrežo. Če želimo, da je sodobno mesto trajnostno,
bi ga bilo treba – z uporabo tehnologij – pretvoriti
v umeten ekološki sistem. Ljubljano moramo pretvoriti v trajnostno mesto, zato jo moramo omrežiti
in uporabiti vse razpoložljive IT tehnologije.«
V študiji sta zastavljena dva scenarija. Prvi govori o
zmanjšanju emisij CO2 do leta 2050 za 50 %, ki
sledi zahtevam drugih zavez, še pomembnejši pa je
scenarij, s katerim želijo zmanjšati emisije za 80 %.
»Prišli smo do zaključka, da je drugi cilj dosegljiv,
seveda ob predpostavki, da se bomo tega zavedali
ne le MOL, temveč vsi, ki imajo v nekaterih primerih še pomembnejšo vlogo,« pravi Nataša Jazbinšek
Sršen z MOL-a.
Da gre za izvirno študijo v našem prostoru, je potrdil
tudi mag. Stane Merše, vodja CEU IJS. »V Sloveniji še
ni take študije na ravni mesta, prav tako na ravni države nimamo projekcij do leta 2050. V tem primeru

gre za analitičen pristop, kako naj bi se energetika
trajnostno razvijala na področju nekega mesta. Sicer
smo se zgledovali po sorodnih študijah v tujini, a
tam je časovno obdobje krajše, učinki študije pa so
izredno veliki.«
»Skupni strošek primarne energije v Sloveniji je v
letu 2008 znašal skoraj 2 milijardi evrov oz. dobrih
5 odstotkov BDP. 80 % te energije je porabljene na
območju mest in ugotavljamo, da na to porabo dejansko lahko vplivamo. Vprašanje je samo, ali bomo
denar porabili za nakup energije od zunaj ali ga bomo namenili za nove domače tehnologije, delovna
mesta, razvoj in vlaganje v ljudi,« pravi Stane Merše.
V Ljubljani znaša strošek oskrbe z energijo 6 milijonov evrov. S sistematičnem upravljanjem z energijo bi te stroške znižali za 708 tisoč evrov letno.
Investicija, ki je potrebna za doseganje teh prihrankov, je ocenjena na 4,15 milijona evrov, vračilna doba pa je 5,5 leta. S poslovnim modelom energetskega pogodbeništva je mogoče doseči, da MOL v
doseganju prihrankov ne potrebuje neposrednih
investicij, po šestih letih pa že lahko obdrži dosežene energetske prihranke, pravi vodja CEU IJS. Sicer
pa je delež MOL v rabi energije v Sloveniji skoraj 13
% končne rabe energije.
Ključne ugotovitve študije so, da Ljubljana ima
možnosti, da do leta 2050 doseže oba omenjena
scenarija. Prvi scenarij napoveduje 50-odstotno, in

slika 1
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Energetika.NET



LoKALnA EnErgEtiKA

drugi predvideva 80-odstotno znižanje emisij. Prav
slednji presega cilje in omogoča prehod v trajnostno odlično, nizkoogljično prestolnico. Ukrepi, ki so
za to potrebni, so visoka stopnja energetskih prenov
stavbnega fonda, prenova voznega parka v prometu,
povečevanje deleža OVE pri oskrbi z energijo, učinkovitejše energetsko izkoriščanje odpadkov, intenzivna prenova vodovodnega omrežja, industrija pa
bi za doseganje ciljnega scenarija morala kot energent uporabljati predvsem plin. Kot dodatne ukrepe
navajajo pripravljavci študije še vodik kot dodaten
energent v industriji ter uvajanje tehnologije zajema
in shranjevanja ogljika.
»Ljubljana lahko do leta 2050 doseže oba scenarija,
ne da bi se bilo treba njenim prebivalcem, organizacijam in uporabnikom storitev mesta kakor koli
odreči že doseženemu udobju. Še več, z investiranjem v nove tehnologije, ki znižujejo rabo energije
in emisij, se lahko kakovost življenja in dela v Ljubljani zelo poveča, postane lahko še bolj konkurenčna
v mednarodnem okolju.« Ob tem pa se pripravljavci
študije zavedajo, da investicije obeh ciljev niso nizke, a imajo tiste, ki jih lahko izvede mestna uprava,
razmeroma kratek rok vračanja.
Sicer pa je nekaj ključnih ugotovitev študije, da industrija lahko prihrani tudi do 50 % energije, največji delež pri tem predstavlja uvajanje soproizvodnje elektrike in toplote (SPTE). Na drugi strani je
lahko prihranek v gospodinjstvih še večji (65 %),
največ z izboljševanjem energetskih lastnosti stavb,
manj sicer z zamenjavo vira ogrevanja (v Ljubljani
že danes 74 % gospodinjstev uporablja daljinsko
ogrevanje).

Stroški investicij, ki so potrebni za zmanjšanje
energije v gospodinjstvih, javnem in storitvenem
sektorju do leta 2050, so ocenjeni na 147 milijonov
evrov, letni prihranki predstavljajo 5,9 milijona
evrov. Sicer pa v MOL-u ključne premike pri doseganju obeh ciljev pričakujejo že leta 2030, predvsem
na račun prometa.
Ob tem bi še naprej deloval sistem daljinskega
ogrevanja in hlajenja, kar bi seveda zahtevalo obsežno obnovo omrežja in s tem zmanjšanje izgub bruto proizvodnje toplote za 7 %, priklop novih odjemalcev, prehod na zemeljski plin v TE-TOL do leta
2050 (nato OVE), 30-odstotno energetsko izrabo
odpadkov v letu 2050 ter trend zniževanja porabe

slika 3

Po scenariju »80 % zmanjšanja emisij« bi Ljubljana
leta 2050 lahko sama zadovoljila 60 % lastnih potreb po električni energiji, kar predstavlja 1,2 TWh.
To bi dosegli z uporabo OVE v novi enoti TE-TOL
(lesna biomasa 3. generacije), z izgradnjo HE na Savi
po letu 2030, s soproizvodnjo na zemeljski plin in
vodik, s 65-megavatnimi sončnimi elektrarnami in
aktivnim omrežjem – s pametnimi merilniki v letu
2020 in polno funkcionalnostjo v letu 2030 (Slika 2).

Vir: MOL

Lastna proizvodnja električne energije v
Ljubljani bi lahko bila 1,2 TWh

slika 2 (spodaj)

Proizvodnja elektrine energije v 2050: scenarij -80%
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in drugi bioplini
1.8%



Energetika.NET

Vodik
2.9%
Lesna biomasa
36.4%

daljinske toplote zaradi energetske sanacije objektov. Omeniti velja še zmanjšanje rabe pitne vode na
prebivalca za 34 % z ukrepi na strani končnih odjemalcev, obsežno prenovo vodovodnega omrežja in
uvajanje najsodobnejših tehnologij za regulacijo pretoka ter tlaka.
Končno rabo energije bi po prvem scenariju do leta
2050 v Ljubljani lahko zmanjšali za 26 %, končna
raba OVE bi bila skoraj trikrat večja, po drugem scenariju pa naj bi bilo zmanjšanja za 33 %, dosegli naj
bi tudi nižjo rabo biogoriv v prometu (Slika 3). Pričakuje se tudi bistveno zmanjšanje prispevka emisij
s področja oskrbe z električno energijo in daljinsko
toploto, še vedno pa promet predstavlja največji sekI
tor na področju proizvodnje emisij.
Celoten prispevek si lahko preberete na
www.energetika.net.

Energetska učinkovitost.
To, kar potrebujete in si zaslužite.
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Zelena pisarna – začetek
zmanjševanja vplivov na okolje
Umanotera vabi k sodelovanju v projektu European
Green Oﬃce (EGO) – Evropska Zelena pisarna
Živimo v času, ko množice zaposlenih pomemben del svojega
življenja preživijo v pisarnah, zato tudi s svojim poklicnim delovanjem znatno vplivajo na okolje. Globalni podatki kažejo, da
je 40 odstotkov surovin in virov porabljenih v pisarnah. Ustanove,
javni organi na vseh ravneh (torej tudi občine), podjetja in druge
organizacije morajo zato igrati proaktivno vlogo pri preprečevanju
in reševanju okoljskih problemov.
Za zmanjšanje vpliva pisarniške dejavnosti na okolje je eden
od najbolj učinkovitih načinov ozelenjevanje pisarn, kar pomeni
ustvariti okolju in človeku prijazno delovno okolje. Uvajanje načel Zelene pisarne prinaša organizacijam, njihovim zaposlenim
in družbi kot celoti vrsto koristi. Organizacija, ki posluje po teh
načelih, spodbuja učinkovito rabo energije in virov ter s tem zmanjšuje stroške, spodbuja inovativnost in vzpostavlja zavest o okoljskih problemih med zaposlenimi. Z izboljševanjem okoljskih
vidikov dejavnosti Zelena pisarna predstavlja enega od temeljev
družbeno odgovorne poslovne podobe.
Kljub številnim obstoječim pobudam je trenutno močno izražena
potreba po standardih Zelene pisarne, strukturiranih usposablja-

njih EU za Zeleno pisarno in tudi orodjih za merjenje vpliva pisarne na okolje.
Umanotera je partner v triletnem projektu evropske tematske
mreže programa Leonardo Da Vinci European Green Office (EGO)
– Evropska Zelena pisarna. Rezultati projekta v Sloveniji bodo:
priročnik za Zeleno pisarno v slovenskem jeziku, enotni mednarodni standardi za certificiranje Zelenih pisarn, spletna stran
z bazo dobrih praks,virtualno pisarno - aplikacijo za samostojno
učenje na daljavo in ekološkim kalkulatorjem za pisarne, 2-dnevno usposabljanje za vodje Zelenih pisarn, 8-mesečno mentorstvo
uvajanja Zelene pisarne v organizacije, priprava organizacij na
evropsko tekmovanje Zelenih pisarn in nacionalni izbor ter redna
obvestila in stiki z deležniki in mediji.
K sodelovanju v projektu Umanotera vabi vse organizacije, ki jih
povezujejo vrednote spoštovanja do okolja in narave, sodelovanja,
pozitivna motivacija za reševanje problemov, ustvarjalnost, vodenje z zgledom in celovit pogled.
Več informacij:
Špela Kern, Umanotera, 0 90 1,spela@umanotera.org

Celostna tehnična in znanstvena
podpora v gradbeništvu
ZAG je javni raziskovalni zavod, ki z vrhunsko ekipo
strokovnjakov zagotavlja celostno tehnično in znanstveno
podporo v gradbeništvu. Soustvarjamo evropski gradbeni
prostor in aktivno sodelujemo pri domačih in mednarodnih
raziskovalnih projektih.
- Laboratoriji so akreditirani po SIST EN ISO/IEC 17025.
- ZAG je priglašen in akreditiran certiﬁkacijski organ
za potrjevanje skladnosti gradbenih proizvodov po
SIST EN 45011 in kontrolni organ za overjanje meril
po SIST EN ISO/IEC 17020.
- ZAG je nosilec certiﬁkata sistema vodenja kakovosti
ISO 9001.
Izvajamo:
• preskušanje gradbenih materialov in konstrukcij
ter izvajamo raziskave,
• izdajanje certiﬁkatov o skladnosti (certiﬁciranje),
• podeljevanje slovenskih in evropskih tehničnih
soglasij v skladu z določbami Zakona o gradbenih
proizvodih (ZGPro),
• kalibriranje in overjanje meril.

Zavod za gradbeništvo Slovenije
Dimičeva 12, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 2804 250
Faks: 01 2804 484
e-pošta: info@zag.si
www.zag.si
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Plin iz slovenskih vrtin
Alenka Žumbar, foto: arhiv podjetja Geoenergo in Ascent

V Murski depresiji bi lahko proizvedli 200.000 kubičnih
metrov plina dnevno in tako s pomočjo neposredne tuje
investicije ustvarili lepe energetske prihodke kar na
domačih tleh. Ali pa iz domačih tal. Dobesedno.
Na Petišovskem in Dolinskem polju, kjer je bilo od 40-ih let
preteklega stoletja izvrtanih več kot 160 vrtin, bi lahko samo iz zadnjih dveh vrtin, to sta vrtini Pg-10 in Pg-11A, pridobili do 200.000
kubičnih metrov plina dnevno, ocenjujejo v podjetju Ascent in
Geoenergo. Ta ima že celo desetletje v rokah koncesijo za izkoriščanje mineralnih surovin v Murski depresiji.
Kot pravi Miha Valentinčič, direktor podjetja Geoenergo (drugi direktor je Evgen Torhač), pa pridobivanje plina v Prekmurju ni novost, saj tudi danes tam na mesečni ravni proizvedejo približno
150.000 kubičnih metrov tega energenta. »Gre le za to, da sedaj
po zaslugi podrobne analize tehnoloških struktur in podatkov o
simulaciji polja, ki smo jih pridobili s pomočjo najnovejše 3Dtehnologije, lažje ugotovimo, kje bi bilo mogoče proizvajati plin.
Znane so torej točke, kje moramo vstopiti v geološko strukturo in
tako zagotoviti čim bolj optimalno proizvodnjo,« pojasnjuje sogovornik.

Znana tehnologija in postopki
Rudarski postopek pridobivanja plina, ki vključuje hidravlično
stimulacijo, pa po pripovedovanju Valentinčiča ni novost: »V severno-vzhodni Sloveniji se izvaja že od 60-ih let prejšnjega stoletja
in še vedno predstavlja najboljši način pridobivanja plina iz tovrstnih geoloških struktur.« Sogovornik še pojasnjuje, da pridobivanje plina iz peščenjakov v Murski depresiji (angl. tight gas) ne gre
kar enostavno enačiti s pridobivanjem plina iz skrilavcev (angl.

shale gas). Pri slednjem gre namreč za pridobivanje plina iz nerezervoarskih kamnin z veliko intenziteto hidravličnega lomljenja
ciljnih geoloških struktur na večjem številu horizontalnih vrtin,
medtem ko se v prekmurskem primeru v strukturo tal vbrizga veliko manjše količine suspenza (gre za suspenz iz več kot 98 % vode,
peska in netoksičnih spojin, op. p.) kot pri skrilavcih z namenom,
da se s pomočjo hidravličnega lomljenja struktur zemeljskemu
plinu zagotovi prehod oz. prepustnost skozi peščenjake do vrtine.
Tovrstna hidravlična stimulacija je bila od 60-ih let v Prekmurju
oz. neposredno na plinskem nahajališču na Petišovskem polju
izvedena že 28-krat. Valentinčič tudi poudarja, da do danes ni bilo
zaznati nobenih negativnih vplivov na okolje ali ljudi. »Okoljsko
sporna bi lahko bila hidravlična stimulacija na denimo 140 metrih
globine in če bi bilo vodooskrbno območje s pitno vodo recimo na
120 metrih, a v “pomurskem primeru” je tako, da se vodovarstveno
območje nahaja na 20 do 30 metrih, plin pa črpamo na globini več
kot 3.000 metrov.« Tako po njegovem ni nobene možnosti za prehajanje plina v vodooskrbno območje.

Plinski denarci s pomočjo tujih vlaganj
Podjetje Ascent, ki vodi plinske operacije in je pogodbeni partner
Geoenerga, trenutno ureja vsa potrebna dovoljenja in dostop do obstoječe plinske infrastrukture na lokaciji. Od testnega črpanja pa
do oddaje plina v omrežje pa bo verjetno vzelo več kot polovico leta.
Omeniti velja, da je sicer tuji partner, to je družba Ascent Slovenia Limited, v eksploatacijo plinskega polja do sedaj namenil več
kot 40 milijonov evrov, kar predstavlja 100-odstotni vložek v razvoj
polja, vlaganja pa se bodo, v kolikor bo testna proizvodnja uspešna,
nadaljevala še v precej večji meri. »V zameno si tuji partner obeta
I
delež na proizvedenem plinu,« še pojasnjuje Valentinčič.
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Naftna proizvodnja naj bi
do leta 2020 poskočila na kar
110,6 milijona sodčkov dnevno
Tanja Srnovršnik in Alenka Žumbar, foto: Sara Živkovič

Če naftnih trgov ne bodo preveč
zaznamovale politične težave, naj bi bile
cene nafte leta 2020 približno 100 dolarjev
za sodček. A je vmes zelo velik »če«, je na
Nordijskih energetskih dnevih, ki so v
organizaciji Montela 2. in 2. avgusta
potekali v Oslu, dejala Thina Saltvedt, višja
naftna analitičarka v think tank podjetju
Nordea Markets. Do leta 2020 naj bi po
pričakovanju analitikov naftna proizvodnja
skočila z današnjih 1, na kar 110,
milijona sodov dnevno, pri čemer naj bi
največji proizvajalki ostali Savdska Arabija
in ZDA, skok proizvodnje pa naj bi bil
daleč največji v Iraku.
Matthew Parry, vodilni analitik za nafto pri Mednarodni agenciji za energijo (International Energy
Agency – IEA), pravi, da bomo v naslednjem desetletju ali dveh na področju naftnih tehnologij priče
tako velikim spremembam in inovacijam, da bo to
precej zamajalo naftne trge. Do tega bo prišlo tudi
10
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zaradi izjemnih sprememb v svetovnih gospodarstvih. Enega najbolj zadolženih, to je ameriško,
je že precej prehitelo japonsko gospodarstvo, ki je
zadolženo dvakrat bolj, tema dvema pa sledijo tudi
evropska gospodarstva, med njimi portugalsko, italijansko in grško, je nanizal Parry.

Avstralija
Evropa

Afrika
Severna
Amerika

Azija

Ju∫na
Amerika

Nove zaloge plina iz skrilavcev so
našli v 48 bazenih v 32 državah;
največ jih je v Aziji (1.404 trilijoni
kubičnih metrov), sledijo Južna
Amerika (1.225 trilijonov kubičnih
metrov), Severna Amerika (1.069),
Afrika (1.042), Evropa (624) in
Avstralija (396 trilijonov kubičnih
metrov).
Thina Saltvedt je dejala, da je mogoče v kratkoročnem obdobju pričakovati upad cen nafte, medtem
ko temeljni faktorji, ki vplivajo na gibanje njenih
cen, ostajajo enaki – to so razmere na Bližnjem vzhodu oziroma v Savdski Arabiji, ki seveda vključujejo

EnErgEtiKA gLobALno
tudi stanje naftnih zalog –, s tem pa dolgoročnega upada cen črnega zlata ni mogoče
pričakovati. Arabija je sicer svojo proizvodnjo povečala, vendar so iz kluba velikih
dobaviteljic izpadle države, kot so Sirija,
Sudan in Jemen.
Trg je veliko bolj nervozen na krajši rok.
Kot je pojasnila Saltvedtova, je tako zato,
ker je zelo malo prostih neizkoriščenih
zmogljivosti; v tem primeru trgi reagirajo
mnogo bolj burno, to pa se dogaja zdaj.
Samo ena država leži na večini prostih neizkoriščenih zalog na svetu, to je Savdska
Arabija. Zato je zelo odvisno, kaj se bo zgodilo tam. Tudi sicer je večina zalog na Bližnjem vzhodu, kjer pa se nemiri najbrž
še niso končali, kar analitike zelo skrbi.
Saltvedtova pričakuje, da bodo vsaj do leta
2015 trgi zelo turbulentni in bomo priče
velikim cenovnim skokom, po tem letu
pa naj bi se stanje umirilo. Tudi zato, ker
so zdaj v veljavi sankcije EU uperjene proti
Iranu, to je embargo na uvoz iranske nafte,
je pojasnila analitičarka. Problem je tudi
šibkejši evro, zato so cene nafte v Evropi na
rekordnih ravneh. Evro pa se bo glede na
vrednost dolarja najbrž še vnaprej šibil,
kar bo situacijo še poslabšalo, dodaja.

Irak naj bi potrojil proizvodnjo nafte
Po mnenju Saltvedtove bo morala v kratkoročnem obdobju Savdska Arabija zvečati
svoje proizvodne zmogljivosti, kar bo verjetno – kakor tudi v Rusiji – velik zalogaj
tudi zato, ker se v tej državi veča povpraševanje po nafti. Po drugi strani pa, tako
analitičarka, je treba pričakovati, da se bo
proizvodnja nafte

»ne poslušajte politikov, ko pravijo, da hočejo imeti čisto energijo.
v resnici hočejo imeti poceni energijo,«
je poudarila Karin Sund, ustanoviteljica norveškega svetovalnega podjetja
Sund Energy. Tudi o cilju EU “20-20-20” po njenih besedah nihče več ne
govori. Zgovorni so podatki za Združeno kraljestvo, kjer je proizvodnja
električne energije iz premoga zrasla za 50 odstotkov, iz plina pa se
zmanjšala za 36 odstotkov, kar je najnižja raven v petnajstih letih.
Svetovalec pri istem podjetju Dragos Talvescu je ob tem dodal, da se
začenja novo obdobje plina. Veliko se na primer dela na uporabi
utekočinjenega zemeljskega plina za prevoz kot nadomestilu za nafto.
Se pa cene plina po svetu zelo razlikujejo – v Severni Ameriki so zelo nizke,
Evropa je v zlati sredini, v Aziji pa so zelo visoke. Če bodo hoteli tekmovati
z drugimi energenti, bodo morali dobavitelji plina nekaj storiti s ceno,
poudarja Talvesco. Plin dobro tekmuje s premogom le v ZDA.

poraba nafte povečevala tudi v državah
uvoznicah, saj »niti v prometu še vedno ni
prave alternative bencinskim vozilom«. Je
pa v prometu deloma alternativno gorivo
zemeljski plin, je nadaljevala in izrazila necena nafte

Od lani raste tudi povpraševanje po premogu, a se zaloge povečujejo
še hitreje. Tako smo kljub povečanemu povpraševanju priče padcem cen
premoga, je povedal Guillaume Perret, ustanovitelj svetovalne družbe
Peeret Associates. Perret sicer meni, da smo glede cen premoga dno
dosegli junija, zato cene ne bi več smele padati. Zaradi zgodovinsko
nizkih cen prevoza tovora pa je uvoz tega energenta relativno poceni.
Uvoz premoga se je lani v Evropi povečal za 21,5 odstotka. Poznavalci
tudi letos pričakujejo rast, uvoz naj bi dosegel 153 milijonov ton, a bo
še vedno za 13 odstotkov manjši kot leta 2006, ko je bil rekorden.
V Sredozemlju postaja pomemben uvoznik Turčija, ki bi lahko postala celo
največja uvoznica v regiji. Perret je napovedal, da bo v prihodnje izvoz
premoga zmanjšala Indonezija, zdaj največja izvoznica tega energenta
na svetu, ker se bo povečala poraba v tej državi – z današnjih 25 odstotkov
na 40 odstotkov do leta 2015 in na 55 odstotkov do leta 2025.

kaj skepse do hitrega razmaha električnih
vozil na naših cestah. Kot je dodala, je finančna kriza nekoliko prekinila razvoj
električnih vozil. »Investicije gredo v bolj
stabilne projekte, za tehnologije na področjih razvoja novih vozil pa je potrebno
veliko denarja.«
»Če – in to je velik ‘če’ – naftnih trgov ne
bodo preveč zaznamovale politične težave,
naj bi bile cene črnega zlata leta 2020 približno 100 dolarjev za sodček.« Analitiki
pa tudi pričakujejo, da bo do istega leta
naftna proizvodnja skočila z današnjih
17,6 na kar 110,6 milijona sodčkov dnevno,
največji proizvajalki naj bi ostali Savdska
Arabija in ZDA, skok proizvodnje pa naj bi
bil daleč največji v Iraku, in sicer naj bi ta
država sedanjo proizvodnjo kar potrojila.
Globalne (oziroma vsaj ameriške) potrebe
po energiji naj bi v prihodnosti v veliki
meri zadovoljeval tudi plin iz skrilavcev, ki
mu je vsaj Obamova administracija do sedaj izkazala neomajno podporo. A Saltvedtova opozarja, da se vsi projekti na področju proizvodnje plina in nafte iz skrilavcev
ne bodo uresničili. Za ekonomiko tovrstne
proizvodnje so namreč potrebne višje cene
nafte. Da bi ob tem zagotovili tudi stabilnost proizvodnje, pa je prav tako treba stalI
no odpirati nove vrtine.
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Projekt MARIE: Odprava
institucionalnih in ﬁnančnih ovir za
izboljšanje energetske učinkovitosti
stavb
Cilj strateškega projekta MARIE, ki deluje kot del
programa Mediteran, je odpraviti institucionalne in
finančne ovire ter ustvariti trajnostne razvojne
možnosti za vzpostavitev tehničnih, ekonomskih in
družbenih temeljev za izboljšanje energetsko učinkovitih stavb na območju Mediterana v skladu z
evropsko zakonodajo, programi in standardi, je med
drugim povedala dr. Vanja Cencič, ki na Goriški
lokalni energetski agenciji (GOLEA) deluje kot vodja
projekta. Tako bo GOLEA energetsko pregledala osnovno šolo, vrtec in občinsko stavbo v kraju Dobrovo
v Goriških brdih, naredila bo cost/benefit analizo za
identifikacijo možnih posegov na področju učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije
(OVE) v izbranih stavbah ter opisala stroške in koristi
posameznega predlaganega ukrepa. V agenciji bodo
poleg tega uvedli energetsko knjigovodstvo, načrtno
bodo spremljali in nadzorovali porabo energije v stavbah in ciljno spremljali rabo energije kot orodje za
energetskega menedžerja za učinkovito rabo ter
upravljanje z energijo in načrtovanje investicij trajnostne energetike. Načrtujejo pa tudi namestitev
LCD monitorja, ki bo prikazoval porabo energije, kar
naj bi pomagalo dolgoročno dvigovati ozaveščenost
obiskovalcev. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
pa bo namestila inovativni toplotno izolacijski sloj na
občinsko stavbo v Dobrovem. Pri tem bodo uporabili
inovativen material, ki je na razpolago na območju
Mediterana.

GOLEA: Primorske občine s
švicarskimi sredstvi do zamenjave
kotlovnic
V okviru projekta Obnovljivi viri v primorskih občinah, ki ga sofinancirajo Švicarji, so župani in predstavniki občin Brda, Cerkno, Ilirska Bistrica, Koper,
Piran, Pivka in Tolmin z izbranimi izvajalci Petrol
d.d., GGE d.o.o. in ECO ATM invest d.o.o. konec junija podpisali pogodbe za zamenjavo dotrajanih kotlov na kurilno olje v kotlovnicah s kotli na lesno biomaso in 15-letno dobavo toplote. Skupna vrednost
investicije je 4,4 milijonov evrov. »Projekt je zelo zahteven, zaradi številnih administrativnih ovir, ki smo
jih uspešno premagali, pa sta minili dve leti, preden
smo pogodbe podpisali,« je ob svečanem dogodku
povedal Primož Ladava, vodja projekta, ki ga vodi
Goriška lokalna energetska agencija (GOLEA). Med
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svojim nagovorom je tudi spomnil, da so v okviru istega projekta na začetku junija podpisali tudi pogodbo za postavitev fotovoltaične elektrarne na protihrupni ograji v Občini Šempeter Vrtojba; ta objekt
že postavljajo. V agenciji hitro realizacijo pričakujejo
tudi pri kotlovnicah, saj naj bi v obnovljenih napravah začeli ogrevati najpozneje do konca septembra. Kotlovnice bodo zamenjali v osnovnih šolah
Košana, Kojsko, Cerkno, Sečovlje, Knežak, Šmarje,
D. Kette v Ilirski Bistrici, dr. Aleš Bebler – Primož v
Hrvatinih, podružnični šoli Sveti Peter in v Knjižnici
Cirila Kosmača v Tolminu. Nove kotlovnice bodo
ogrevale 24 objektov (šole, vrtci, knjižnica, športne in
večnamenske dvorane). Vrednost podpisanih pogodb
je 4.404.131,54 evra z DDV (od tega investicija
1.568.335,42 EUR in toplota 2.835.796,13 EUR).

LEAG: V okviru programa IEE
izobraževanja za osnovnošolce
Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) je
v okviru programa Inteligentna energija Evrope v
lanskem letu začela izobraževati tudi v osnovnih šolah, cilj pa je ozaveščanje otrok o pomenu varčevanja
in učinkovite rabe energije (URE) ter spoznavanje obnovljivih virov energije (OVE). Izobraževanje temelji
na predavanju, pripravi tehničnih delavnic, ogledu
izobraževalnih filmov in po dogovoru s šolami na
ogledu energetskih objektov. Izobraževalni program
izvajajo v vseh zainteresiranih osnovnih šolah Gorenjske. Z njimi so se dogovorili za termine in za vsebino,
ki je najprimernejša za starost otrok. Učenci obiskujejo energetske objekte pod strokovnim vodstvom
partnerjev LEAG-a. »Glede na interes in zahteve
poiščemo najbližjo možno lokacijo za ogled. Ogledati
si je mogoče sončne elektrarne, kotle na biomaso,
hidroelektrarno ali kogeneracijo. Učenci in tudi učitelji so zadovoljni z izobraževanjem, k sodelovanju pa
vabimo še vse druge gorenjske šole,« pravijo v agenciji.

Kssena: Projekt Meshartility
Kot v drugih državah tudi v Sloveniji spodbujamo
občine, naj se pridružijo Konvenciji županov, s katero
se lokalne skupnosti zavežejo, da bodo uresničevale zastavljene energetske in okoljske zaveze v okviru
Kjotskega sporazuma. Z namenom, da bi okrepili
izkoriščanje obnovljivih virov energije (OVE) in povečali učinkovito rabo energije (URE) je Zavod energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško postal partner evropskega programa IEE (Intelligent
Energy Europe) oziroma projekta Meshartility. Projekt

Foto: Analog

ima dva glavna cilja: raziskava in odprava ovir pri pridobivanju energetskih podatkov ter predstavitev
možnih poenostavitev pri pridobivanju podatkov na
lokalni in nacionalni ravni, ki so potrebni pri načrtovanju in spremljanju energetskih ukrepov v okviru
SEAP, ki je ključni dokument Konvencije županov.
Konzorcij projektnih partnerjev sestavlja 17 članov iz
12 držav (Bolgarija, Grčija, Ciper, Nemčija, Estonija,
Španija, Italija, Latvija, Malta, Poljska, Romunija in
Slovenija), ki imajo različne izkušnje na področju
implementacije SEAP v svojem okolju. Ena od pomembnih projektnih aktivnosti bo izmenjava izkušenj in priporočil, da bi vsi sodelujoči pridobili nova
znanja in izkušnje ter jih učinkovito implementirali.

LEA Pomurje v projektu SEAP Plus
Projekt SEAP-PLUS, ki deluje v okviru programa
Inteligentna energija Evrope, je namenjen širjenju
rezultatov Konvencije županov ter kvantitativnih in
kvalitativnih učinkov. Lokalna energetska agencija Pomurje bo v tem programu sodelovala kot partnerica,
s svojim znanjem pa naj bi pripomogla k njegovemu
uspešnemu razvoju. Pomurska agencija v tem projektu vidi nadgradnjo svojih izpostavljenih težišč v
preteklem obdobju, v njej pa tudi menijo, da se je
Konvenciji županov pridružilo premalo slovenskih in
pomurskih občin. Konvencija županov ima namreč
po njihovem prepričanju ključno vlogo pri doseganju
ciljev 20-20-20 do leta 2020 Evropske unije. Do sedaj je zbrala 3.843 podpisnikov, med njimi je 12 slovenskih občin. SEAP je orodje za energetsko načrtovanje in predvideva ukrepe, ki jih je treba sprejeti
za izboljšanje energetske učinkovitosti, spodbujanje
rabe obnovljivih virov energije in zelenih javnih naročil ter izboljšanje energetskega obnašanja državljanov za zmanjšanje emisij. Projekt sooblikuje šest
parov regionalnih partnerjev, ki skrbijo za lažji neposreden prenos in izmenjavo znanja. Za njegovo izvajanje procesa bodo pripravili Trajnostni energijski
akcijski načrt (SEAP). Poleg tega bodo glede na sodelovanje z ustreznimi energetskimi interesnimi skupinami poskrbeli za dostop do zanesljivih lokalnih
energetskih podatkov, ki jih bodo zbrali s posebnimi
ukrepi.

Zaključen natečaj En.občina 012
Občine, ki so se prijavile na letošnji natečaj za energetsko najbolj učinkovite občine v Sloveniji,
trenutno čakajo na rezultate natečaja. Komisija
opravlja svoje delo, prvi rezultati pa bodo znani konec
septembra. Najboljše občine bomo razglasili na za-

ključnem dogodku, ki bo 19. oktobra 2012 v Piranu.
Občina Piran je namreč lanskoletna absolutna
zmagovalka natečaja, ki ga Energetika.NET pripravlja
že tretje leto zapored. Vse občine, ki so še v igri za
letošnje nazive, se tako potegujejo za bogate praktične nagrade, ki jih podeljujejo naši partnerji: Zavod
za gradbeništvo Slovenije, Solvera Lynx, Schneider
Electric, Umanotera, Slovenski E-forum in Energetika.NET. Več o samem projektu si lahko preberete
na spletni strani www.energetika.net/enobcina012.

Involve: Promet je ključnega pomena
za naše gospodarstvo in družbo
Promet je ključnega pomena za naše gospodarstvo
in družbo. Mobilnost je bistvena za notranji trg in
kakovost življenja državljanov. Promet omogoča
gospodarsko rast in ustvarja delovna mesta, zato
mora biti trajnosten in v skladu z novimi izzivi, s katerimi se soočamo pri varovanju okolja. Okoljsko
trajnostni prevozni sistem mora omogočiti dostop do
ljudi, krajev, blaga in storitev na okoljevarstven,
družbeno sprejemljiv in ekonomsko učinkovit način.
Hkrati je pomembno, da v prometno načrtovanje
vključimo čim širši krog ljudi. Tega se zavedajo tudi
v Mariboru. Zato sta se Energetska agencija za Podravje in Mestna občina Maribor v sodelovanju s podjetjem Marprom in Poslovno proizvodno cono Tezno
pridružili mednarodnemu projektu INVOLVE. Ta
spodbuja sodelovanje zasebnega sektorja z javnim
sektorjem pri upravljanju z mobilnostjo in ga sofinancira Evropska komisija kot del programa Interreg
IVC. Glavni cilj projekta je izboljšati stanje na področju trajnostne mobilnosti s pomočjo izmenjave izI
kušenj in prenosa primerov dobrih praks.
Energetika.NET
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Energetska strategija po merilih
dejanskih energetskih potreb,
ne po zahtevah kapitala!

»Energetsko strategijo Slovenije bi morali bolj
prilagoditi dejanskim – sedanjim in realno pričakovanim
– potrebam po energiji, ne pa le potrebam kapitala.
Da prave energetske strategije v Sloveniji sploh nimamo,
potrjuje tudi predlog Nacionalnega energetskega
programa, ki sploh ne govori o tem, za koliko in kako
bi lahko najprej našo porabo sploh znižali, kljub temu
da je dr. Mihael Tomšič že pred leti prikazal, da bi
morali domačo porabo znižati za vsaj 0 odstotkov
in šele potem ocenili potrebne novogradnje « pravi
mag. Tomaž Ogrin iz Zveze društev za varstvo okolja
Slovenije. Kemik Ogrin je zaposlen na Odseku za
anorgansko kemijo in tehnologijo Instituta Jožef Stefan,
kjer lahko učenci in dijaki, včasih tudi malčki iz vrtca,
tedensko eksperimentirajo ter si razširjajo in poglabljajo
znanje v kemiji, fiziki pa tudi energetiki, naravo- in
okoljevarstvu, na koncu pa se navadno posladkajo še
s sladoledom, ki ga pripravijo kar s pomočjo tekočega
dušika. Z njim smo se pogovarjali o sedanji energetski
situaciji v Sloveniji in pokukali v možno energetsko
prihodnost …
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Alenka Žumbar

Kljub temu da je aktiven v Zvezi društev za varstvo okolja Slovenije, pa Tomaž Ogrin ne pristaja slepo na vse obnovljive vire
energije, zagotovo ne na vetrne elektrarne, saj se – kot pojasnjuje
– pri vetrnicah zelo manipulira z nazivno močjo glede na dejansko
moč vetrnih turbin. »Celo hidroelektrarne so letošnjo zimo
potrdile, da so lahko manj stabilni viri energije, če ni dovolj padavin, kaj šele vetrnice, ki slonijo na izredno nezanesljivem vetrnem potencialu.« Kot opominja Ogrin, bi morali prav vse energetske politike temeljiti na zanesljivosti oskrbe z energijo, kar je
tudi prioriteta Evropske unije, kar zares počnemo, pa je povsem
nekaj drugega, opozarja. Na področju vetrne energije namreč, tako
Ogrin, v Evropi dosegamo v povprečju dejansko le 20-odstotne
izkoristke glede na instalirane nazivne moči vetrnih kapacitet.

EnErgEtsKA poLitiKA

vršno energijo, in ne nižje. Se pa po drugi strani sedaj po njegovem mnenju država preveč obira pri sprejemu dokončne odločitve za ta projekt. Bolj bi morala biti odločna, meni sogovornik,
ki ni naklonjen državnemu poroštvu, pač pa možnosti financiranja projekta vidi le v energetiki.
Je pa TEŠ 6 tudi edini “fosilni projekt” v Sloveniji, ki ga Ogrin
zagovarja. Sam je namreč kot slovenski strokovnjak aktiven tudi
v delovnem omizju za tržaška plinska terminala, ki sta po njegovem mnenju povsem sporna za okolje, enako pa po njegovem
ne velja za morebiten TGE-jev plinski terminal v Kopru. »Med
drugim je problem tovrstnih plinskih projektov v tem, da se vselej nanašajo na velikega odjemalca plina, kot so elektrarne, a tu
se zopet znajdemo pri problemu načrtovanja povsem novih proizvodnih virov z ogromno CO2, namesto da bi skušali čim bolj
zmanjšati potrebo po njih,« je neomajen sogovornik, ki v številnih načrtih za gradnjo terminalov na Jadranu vidi zgolj bitko za
prevlado na plinskem trgu. »Ne govori se le o tržaških in koprskem
plinskem projektu, ampak tudi o gradnji terminala na Krku pa o
novih regionalnih in celo meddržavnih (Južni tok, op. p.) plinovodih, pri čemer pa noben izmed teh projektov nima definiranega
tudi potencialnega odjema.«

Nuklearke kot rešiteljice na področju emisij

Zajeziti energetiko in dati možnost turizmu
Drugačna je po njegovem slika na področju izkoriščanja sončne
energije, saj je tu potencial manj omejen, sploh v Sloveniji, kjer
v primorski regiji sončnega potenciala domala skoraj ne izkoriščamo, je ogorčen sogovornik, ki nakazuje tudi skorajšnjo možnost hlajenja s pomočjo sončne energije (do sedaj je bil v Sloveniji
pripravljen le en projekt za izkoriščanje sončne energije za te
namene, in sicer za načrtovan tehnološki park v Škofji Loki, a projekt še ni bil izveden, op. p.). Pri tem se je seveda treba najprej
vprašati, kolikšna je cena tako pridobljene energije, ki je že na
splošno za električno energijo iz energije sonca nekoliko višja zaradi cen opreme, a te bodo upadale, pričakuje mag. Ogrin, ki širše
gleda na gospodarski razvoj. Tako se energetika ne sme dvigati
nad turizem ali kulturno krajino oz. obdelovalne površine, ampak
ostati v že urbaniziranih območjih. »V Sloveniji, ki je včasih celo slovela kot 'vrt Evrope', pa stalno posegamo v naravni in kmetijski del z nenasitno energetiko.«
Ogrin nadaljuje, da se pri nas vseskozi pogovarjamo izključno o
novih virih energije, ne pa tudi o denimo učinkoviti rabi energije.
»Morali pa bi se vprašati, koliko energije res porabimo in koliko
je želimo izvažati. Energetsko revni zagotovo v Sloveniji nismo,«
poudarja sogovornik, ki se ne strinja s tem, da želimo še bolj izkoristiti naravni del dežele za energetske potrebe, namesto za recimo
turizem. Ta ima po njegovem potencial, da bi v kratkem prispeval kar milijardo evrov novih prihodkov.

»Čim prej končati projekt gradnje TEŠ «
In četudi sogovornik izhaja iz Zveze društev za varstvo okolja
Slovenije, se kot kemik zaveda pozitivnih ekoloških učinkov projekta gradnje bloka 6 v Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ 6). Kot pravi,
bi bil ta projekt lahko ekološko sporen le, če z začetkom njegovega delovanja res ne bi ugasnili starih dveh blokov, po njegovem
pa obeta tudi ekonomsko pozitivno sliko, saj je pričakovati, da
bodo cene električne energije v prihodnje le še višje, posebej za

»Po drugi strani ne moremo poleg TEŠ 6 graditi še drugih novih
fosilnih elektrarn, kajti če bomo stalno povečevali delež tovrstnih
virov, se ne bomo nikdar približali že tako ambicioznemu cilju EU
20-20-20 do leta 2020, vsaj ne na področju obnovljivih virov
energije. In to velja za vso Evropo,« meni Ogrin, ki rešitev za cilje
na področju omejevanja emisij toplogrednih plinov vidi v nadaljevanju jedrske opcije, a z najsodobnejšimi tehnologijami. »V
Sloveniji pa bi lahko razmislili tudi o manjši jedrski elektrarni,
recimo kar na mestu porabe – to je lahko kidričevski Talum –,
možna pa bi bila tudi gradnja skupne nuklearke (po enakem modelu, kot ga imamo danes s Hrvaško, op. p.) z Madžarsko na madžarskih tleh.« Po Ogrinovem mnenju bi bilo za Slovenijo tudi
slabo, če bi kar tako zavrgli visoko jedrsko znanje, ki smo ga usvojili v dolgih leta.
Kot nadaljuje sogovornik, imamo v Sloveniji že dovolj hidroelektrarn in po njegovem gradnja novih elektrarn (na Savi in na
Muri, op. p.) ni potrebna. »Nadalje bi lahko z Južnim tokom v
trboveljski in ljubljanski termoelektrarni povsem prešli s premoga na plin, obenem pa bi morali v vseh elektrarnah izkoristiti odpadno toploto s pomočjo daljinske energetike,« meni Ogrin, ki
energetsko prihodnost vidi tudi v povečevanju vloge vodika bodisi
kot neposredne rešitve v prometu (eksplozijski motor, op. p.) bodisi v obliki gorivnih celic. »Bo pa treba v pri vodiku računati tudi
z izgubljeno energijo pri pretvorbah, perpetuum mobila pač ne
poznamo.«

Jedrska energija, vodik in obnovljiva mešanica
»Če bomo na svetovni ravni vztrajali pri tem, da so emisije
ogljikovega dioksida problem, ki ga moramo v kratkem času
odpraviti, so zagotovo najboljša rešitev nuklearke – ob zapiranju
fosilnih elektrarn –, v daljni prihodnosti morda tudi fuzijske
elektrarne, poleg vodika pa bo k energetsko-okoljski rešitvi prispevala tudi raznolika in s tem “zdrava” mešanica obnovljivih virov energije, a ne v škodo narave, v kateri pa bodo verjetno mesto
našle tudi nove tehnologije, kot je denimo tehnologija, ki sloni na
osmozi,« zaključi mag. Tomaž Ogrin, preden se odpravi v laboratorij, kjer pod njegovim mentorstvom eksperimentirajo mladi
I
praktikanti.
Energetika.NET
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Kolektor Etra: Tovarna, ki
bo nudila prostor za visoko
kvaliﬁcirano delovno silo
Besedilo in fotografije: Mateja Kegel

Otvoritev novih, .000 kvadratnih metrov velikih
proizvodnih površin Kolektorja Etre je pred začetkom
poletja v Črnuče privabilo veliko število ne le
slovenskih, ampak tudi tujih poslovnih partnerjev z
vseh koncev Evrope. Med številnimi gosti je bil tudi
minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, mag.
Radovan Žerjav, ki je ob tej priložnosti izrazil
pričakovanje, da bomo v Sloveniji izdelke, ki temeljijo
na domačem znanju, vgrajevali v naše investicije.
»Človek bi pričakoval, da bodo takšni transformatorji
vgrajeni tudi v TEŠ , pa ne samo v TEŠ , ampak tudi
druge elektroenergetske investicije. Slišim celo, da so
uvoženi dražji, tako da bi s tem lahko tudi nekaj
prihranili,« je dejal minister.
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Uvajanje novih tehnologij, inovacij in zmogljivosti
pomeni preskok na nove tehnologije
Zgodba o podjetju Kolektor Etra je zgodba o uspehu, pravi Žerjav,
ki razloge vidi v prizadevanju za razvoj in napredek. »Hiter tempo
življenja narekuje, da morajo podjetja stalno krepiti svoje
tehnološke in netehnološke sposobnosti, preko katerih ohranjajo
in povečujejo svoje konkurenčne prednosti v globaliziranem svetu.
Uvajanje novih tehnologij, inovacij in zmogljivosti pomeni preskok
na nove tehnologije. Nova hala ni samo prostor, v njej so sodobne
tehnološke rešitve, s katerimi je omogočen vstop na elitni trg
proizvodnje velikih 400 kV energetskih transformatorjev. Veseli
me, da je poskusni zagon v začetku leta stekel po pričakovanjih in

Radovan Žerjav je podjetje Kolektor Etra
primerjal s podjetji v njegovi panogi in
ugotovil, da skoraj 240 zaposlenih ustvarja
dvakrat višjo dodano vrednost na
zaposlenega od povprečja v panogi, enako
pa velja tudi za povprečno plačo in dobiček
na zaposlenega, ki je celo nekajkrat višji.

novE tEHnoLogijE
je bil izdelan in predan že prvi izdelek. Kot sem seznanjen, so prodane že vse letošnje proizvodne zmogljivosti. Rast je beseda, ki jo
v tem času seveda vsi radi slišimo, zato me posebej veseli, da se
prodaja v Kolektorju Etri stalno povečuje. Še več, kar polovico prodaje ustvari na najbolj zahtevnih trgih, v Skandinaviji, kjer zahtevajo kakovost in dobre prodajne storitve. Tehnološki preboj, iskanje
novih priložnosti na tujih trgih ter proizvodnja izdelkov z višjo dodano vrednostjo so pot iz gospodarske krize, ki je Slovenijo še toliko bolj prizadela zaradi strukture gospodarstva, v kateri izstopajo
pridelovalne dejavnosti z nizko dodano vrednostjo in visoko
izvozno usmerjenostjo.«
»V dosedanjem skoraj 80-letnem obstoju tovarne smo se prebijali skozi vzpone in padce, vsem pa je bilo skupno to, da smo jih
izkoriščali kot izziv in motiv za doseganje višjih ciljev. Vedno višji
cilji so nas privedli do tega, da lahko danes s ponosom rečemo, da
imamo industrijski proizvod, ki je na zahtevnem evropskem trgu,
kjer ustvarimo skoraj 90 % prometa, visoko konkurenčen in ustvarja visoko dodano vrednost. Imamo perspektiven proizvod, ki
je lahko v ponos zaposlenim, lastnikom in vsem, ki ga soustvarjajo. Z njim na nekaterih pomembnih evropskih trgih dosegamo
tudi večinski tržni delež; in temu proizvodu, energetskemu transformatorju, dajemo z novo tovarno nov zagon. Stojimo pred novim proizvodnim objektom za izdelavo 400 kV transformatorjev.
S tem objektom in njegovo proizvodno opremo se postavljamo ob
bok največjih in najelitnejših svetovnih proizvajalcev transformatorjev,« je ob otvoritvi s ponosom povedal glavni izvršni direktor
Kolektor Etre Tomaž Kmecl.

Prvi veliki transformator,
proizveden v novi hali, je že
odpotoval na Slovaško. Ob tej
priložnosti so se v Kolektorju
Etri zahvalili za zaupanje tudi
slovaškemu partnerju
Lubomirju Juriki, ki je prvi
naročil in prevzel omenjeni
transformator.
Tehnološko vrhunski proizvodni objekt pa je le eden od nujnih
pogojev, da podjetje lahko uspe na trgu. Vsaj toliko so pomembne
tudi kompetence zaposlenih, želja po uspehu, drznost in vera v to,
da lahko premagajo najboljše konkurente. »Mislim, da mi vse to
imamo. Nismo samo pridni, ampak želimo tudi zmagovati in premagovati tekmece,« je dejal Kmecl. V Etri bi s tem uspehom radi
pokazali tudi, da se daleč pride s pridnim in z načrtnim delom, z
vlaganjem v kvalitetne kadre in s korektnim odnosom do vseh
deležnikov v poslovnem svetu, pravijo.

Projekt vreden  milijonov evrov
Vendar pa projekt, vreden 35 milijonov evrov, ni potekal brez težav.
Soočali so se s številnimi projektnimi nejasnostmi, z gospodarsko
krizo, ki je povzročala težave gradbenim izvajalcem, a zmagali so
volja, želja in timsko delo pa tudi prizadevnost glavnega izvajalca, sestrskega podjetja Kolektor Kolinga, ki je projekt uspešno
pripeljalo do konca.
»Kolektor Etra s svojimi proizvodi v svetu sicer predstavlja majhen
delež, a v Evropi, predvsem v skandinavskih državah, zasedamo 40
% trga. Na tem področju je konkurenca zelo močna in biti moraš
poceni in kakovosten, da dobiš naročilo,« pravi prvi mož koncerna

Kolektor Stojan Petrič in dodaja, da bi morali rast proizvodnje v
šestih letih podvojiti in na novo zaposliti 70 delavcev. Že zdaj pa
uspešno sodelujejo tudi z univerzami in inštituti in v sodelovanju
z njimi vidijo tudi nove priložnosti za povečanje svoje ponudbe tudi
širše v energetiki.
»S tovarno smo zase tlakovali pot za uspešno prihodnost, ki jo
moramo še nadgraditi, za širšo Slovenijo pa smo naredili tovarno,
ki že nudi in bo nudila prostor za visoko kvalificirano delovno silo.
Naredili smo okolje, ker so ambicioznost, razvoj in inovativnost na
prvem mestu in naredili smo tovarno, ki bo ob uspešnem poslovanju državi plačevala davke,« pa dodaja Kmecl.
»Koncernu Kolektor otvoritev nove proizvodnje hale v Etri predstavlja enega od petih najpomembnejših dogodkov, ki jih bomo
predstavili ob 50-letnici praznovanja koncerna. Skromno podjetje
Kolektor iz Idrije je v zadnjih 17 letih postalo prepoznavno doma
in v svetu po dobavah komutatorjev vsem svetovnim proizvajalcev
elektromotorjev za avtomobilsko industrijo. Smo specialisti in v
naši tržni niši največji proizvajalec na svetu, saj imamo 15-odstotni
svetovni tržni delež. Jasna strategija, postavljeni cilji in lojalnost
zaposlenih so omogočili našo prepoznavnost v svetu,« pravi Stojan Petrič, predsednik koncerna Kolektor, ki je z več kot 20 proizvodnimi podjetji doma in v tujini postal mala multinacionalka
in je leta 2011 ustvarila 450 milijonov evrov konsolidirane prodaje.
Koncern, ki ima 3.100 zaposlenih, veliko investira v organsko rast
podjetja, pravi predsednik in ob tem poudarja, da več kot 5 odstotkov zaslužka od prodaje namenjajo za razvoj, medtem ko v nove
prevzeme investirajo prosta sredstva.

Koncern Kolektor temelji na
treh stebrih: avtomobilski
industriji, stavbni tehniki in
energetiki. Slednjega so
dopolnili s podjetjem Etra,
ki je z investicijo, vredno 35
milijonov evrov, primer dobre
prakse lastnikov.
»Nova tovarna je nov mejnik v proizvodnji in testiranju tehnološko
naprednih transformatorjev, ki jih izdeluje Kolektor Etra. Z novo
tovarno in opremo postajajo naši proizvodi konkurenčni in na
področju prodaje transformatorjev pričakujemo rast na globalnih trgih, predvsem v državah Severne Evrope, ki so za nas najpomembnejši trg,« pravi Stojan Petrič.
Celoten prispevek si lahko preberete na www.energetika.net!
Energetika.NET
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Prehod na novo
energetsko politiko
v Nemčiji je projekt
stoletja

Ilustracija: Roman Peklaj

Ana Vučina Vršnak
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Potem ko se je Nemčija po jedrski nesreči v Fukušimi
marca lani odločila zapreti svoje jedrske elektrarne, je
sedaj pred Nemci zahtevna naloga. Prehod na novo
energetsko politiko namreč vključuje tako pospeševanje
obnovljivih virov kot čistejšo rabo fosilnih goriv, pri
čemer pa brez nove infrastrukture ne bo šlo.
Nemška energetska agencija (Dena) ocenjuje, da bo
Nemčija potrebovala okoli 000 kilometrov novih
elektroenergetskih omrežij. V igro je že aktivno vstopil
gigant Siemens, kjer pa opozarjajo na nekatere izzive.

V Siemensu med drugim pravijo, da bodo morali
obnovljivi viri energije (OVE) postati konkurenčni brez
podpore države ter da bodo ključne pametne finančne
rešitve, saj gre v tem primeru za dolgoročne naložbe.
Po mnenju enega od vodilnih mož v podjetju Siemens
Michaela Süßa je prehod na novo energetsko mešanico
mogoč, vendar državo čaka še veliko dela. Največja
izziva sta po njegovem tesen urnik in širitev omrežja.
Sam Siemens se sicer z jedrskimi zadevami v jedrskih
elektrarnah v prihodnje ne bo več ukvarjal.

Model za druge države
Jedrsko energijo bo treba nadomestiti
Japonska je zadnjo jedrsko elektrarno zaprla maja letos, Nemčija
pa naj bi svoje nuklearke zaprla do leta 2022: osem elektrarn, ki
so proizvedle 8,5 GW energije, je že zaprla, devet z močjo 12 GW
še bo. Delež jedrske energije se je tako po podatkih nemškega
združenja energetske in vodne industrije (BDEW) znižal z 22 na
18 odstotkov. Seveda bo treba teh 20 GW energije v naslednjem
desetletju pridobiti iz drugih virov, za kar bodo po ocenah
nemškega okoljskega ministrstva potrebne naložbe v višini 20
milijard evrov letno.
Ob znižanju deleža jedrske energije se je povečal delež OVE. Do
leta 2050 naj bi se delež energije, pridobljen iz obnovljivih virov,
povečal na 80 odstotkov. Delež OVE je sicer od leta 2010 do 2011
narasel s 16 na 20 odstotkov, fotovoltaične zmogljivosti pa so se
povečale s 17,3 GW na 25,8 GW. Fotovoltaika je prispevala 3 odstotke v energetsko mešanico Nemčije, kar zgolj v enem letu pomeni rast za odstotno točko.
Ob tem pa ostaja dejstvo, da so več elektrike proizvedle tudi elektrarne na lignit: leta 2010 je bil njihov delež v proizvedeni elektriki 23 odstotkov, leto potem 25 odstotkov. Delež premoga (19
odstotkov) in zemeljskega plina (14 odstotkov) ostaja stabilen.
Težišče oskrbe z energijo bodo torej tudi naprej fosilna goriva tudi
zato, ker so rezerve premoga na svetu ogromne in elektrika,
proizvedena iz njega, poceni. Vendar pa se bo treba v prihodnje
posvetiti bolj učinkovitim in čistejšim tehnologijam na tem področju, poudarjajo v Siemensu in dodajajo, da bodo morali biti obnovljivi viri bolj konkurenčni. Če naj bi že leta 2030 približno
polovico energije pridobili iz OVE, morajo ti postati konkurenčni
brez subvencij, da cena elektrike ne bo »eksplodirala«. »Cilj mora biti, da je cena kilovatne ure elektrike, pridobljene iz vetra, tako
poceni kot tista, pridobljena iz premoga,« so neomajni v nemškem gigantu.
Ob tem še poudarjajo, da bo treba zgraditi obsežna nova pametna
omrežja – dolga več tisoč kilometrov, saj je to ključno za uspeh
OVE. Zdaj so omrežja ozka grla tako znotraj države kot tudi v EU.
Poleg tega bo treba večjo pozornost nameniti večjim energetskim
zalogam kot tudi odnosom s prebivalstvom. Za vsak steber, ki ga
postavimo za daljnovod, pa se res ne moremo prepirati, so jasni
v Siemensu in pravijo, da »DA!« obnovljivim virom ter »NE!«
daljnovodom enostavno ne gresta skupaj.

Stroški morajo biti sprejemljivi
V prihodnosti bo torej mogoče nemški energetski sistem preoblikovati na več načinov. Po mnenju Siemensa naj bi bil poudarek
na obnovljivih virih pa tudi na plinskih elektrarnah. Cena elek-

Nemški gigant Siemens ob preoblikovanju
energetskega sistema v Nemčiji išče priložnost tudi
zase: »Model, ki ga bo uporabila Nemčija, bo seveda
vzorec tudi za druge evropske države. Gonilna sila
Evrope mora predvsem pokazati, da je izvozno
usmerjena industrijska država z visokim deležem
obnovljivih virov globalno konkurenčna in da si lahko
utre pot na nove trge z inovativnimi in visoko
učinkovitimi tehnologijami.«
Hkrati pa v Siemensu ob prehodu na vse več obnovljivih
virov opozarjajo na nujnost energetskih prihrankov. Po
njihovih ocenah bi lahko industrija na električni pogon z
danes dostopno tehnologijo prihranila 60 odstotkov
energije, nove stavbe bi porabo energije lahko
prepolovile, prav tako pa sodobni gospodinjski aparati
porabijo pol manj energije kot tisti v devetdesetih letih.

trike v prihodnje se bo, odvisno od odločitve, s čim nadomestiti
jedrsko energijo, dvignila za cent do štiri cente na kilovatno uro,
so izračunali v Siemensu. »Vmesna pot bi občutno povečala
OVE ter občutno razširila omrežja. Nihanja pri proizvodnji elektrike iz OVE pa bi dodatno ublažili s plinskimi elektrarnami in
z dodatnimi energetskimi zalogami.«
V Siemensu poudarjajo, da so lahko rešitve pri tem prehodu – če
bodo seveda pametno izpeljane – priložnost za državo in njena
podjetja (torej tudi za njih), obstaja pa nekaj tveganj. Prvič,
birokratske ovire ter zamude pri načrtovanju in potrjevanju projektov. Drugič, pomanjkanje investicijskih pobud ter zanesljivost
načrtovanja, pri čemer je treba določiti smer za naslednja desetletja, saj gre za dolgoročne investicije. Pametne rešitve so še posebej pomembne za mesta in večje skupnosti, ki nimajo veliko
denarja.
Kot še opozarjajo v Siemensu, lahko previsoki stroški energije
ogrozijo globalno konkurenčnost nemške industrije. Cilje nove
energetske politike je zato treba po njihovem prepričanju doseči
z »ekonomsko sprejemljivimi stroški«, da ne bo ogrožena obstoječa industrijska vrednostna veriga. Ta vključuje predvsem
energetsko intenzivno primarno industrijo, denimo železarsko,
ter kemično industrijo in industrijo gradbenega materiala. »Te
industrije ne smemo spoditi iz Nemčije zaradi visokih stroškov
energije. Kako visoki bodo, pa bo odvisno od tega, kakšen bo
prehod na novo politiko in kako hitro bo ta končan,« pravijo v
največjem evropskem podjetju za elektroniko in električni inI
ženiring.
Energetika.NET
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intErvjU: gErtrUd rAntZEn, sLovEnsKo-nEMšKA gospodArsKA ZbornicA

Energijo moramo rabiti
učinkovito, da ne zmanjšamo
le stroškov energije, temveč
tudi količino odpadkov!
Besedilo in foto: Alenka Žumbar

Glavno vprašanje v nemški energetiki ni več, ali se
usmeriti k obnovljivim virom ali ne, niti ali je jedrska
energija še vedno v igri, saj je Angela Merkel letos
napovedala, da bodo vse jedrske elektrarne zaprli po
letu 202. Ključni izziv je »zagotoviti ustrezno
infrastrukturo za prihodnje generacije«. V Sloveniji je po
drugi strani ena najpomembnejših tem, kako zmanjšati
cene energije, ki so visoke celo v primerjavi z nemškimi.
O vseh teh vprašanjih smo se pogovarjali z Gertrud
Rantzen, ki je lani začela svoj drugi petletni mandat
na mestu direktorice Slovensko-nemške gospodarske
zbornice. Zbornica je pred kratkim sodelovala s
podjetjem E.ON Ruhrgas, ki je v Sloveniji odprl
podružnico in bo na slovenskem plinskem trgu
ponujal plin po ugodnejših cenah.
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Kako trenutno ocenjujete slovensko gospodarstvo in kje vidite
potencial za njegovo rast in razvoj?
V Sloveniji je krizo čutiti vse od njenega začetka; država še vedno
trpi posledice svetovne in poleg tega še strukturne krize. Podobno
izkušnjo sem doživela na Potrugalskem ob koncu 90. let. Toda
če se vrnem k Sloveniji: njen notranji trg je trenutno v zelo slabi
kondiciji. K temu je treba prišteti še, da je Slovenija še vedno
industrijska država, ki je usmerjena v izvoz, in ne država, ki bi
temeljila na storitvah. Tem podjetjem gre bolje kot tistim, ki so
usmerjene bolj »navznoter«, sploh tistim, ki so odvisna od
bančnih posojil.

EnErgEtsKA poLitiKA

Kako se torej lahko izvlečemo iz tega položaja?
Težko je, saj po eni strani Slovenija spet mora postati konkurenčna, po drugi strani pa mora izvesti določene reforme, kot
sta pokojninska reforma in reforma trga dela. To pomeni, da je
treba zarezati zelo globoko v ta vprašanja. Seveda pa, kot rečeno,
potrebuje tudi finančna sredstva. Slovenija mora biti pri načinu
pridobivanja virov financiranja zelo pazljiva, sploh če bodo prišli
iz naslova privatizacije.
Slovenija ima zelo kakovostno industrijo, vendar ta zdaj potrebuje
podporo. Dovolj pozornosti je potrebno posvetiti vprašanju, kako
bo država zagotovila potrebna sredstva. Vaš trg mora postati bolj
odprt, ampak premišljeno.
Kaj natančno to pomeni? Je naš trg zdaj zaprt?
Trgi so uradno odprti, toda v praksi se vlagatelji, ki želijo nanje
vstopiti, spopadajo s precejšnjimi izzivi, preden najdejo teren, ki
je odprt za njihovo investicijo. Potrebujejo ustrezno infrastrukturo, potrebujejo energijo po sprejemljivi ceni. V tem pogledu Slovenija do vlagateljev ni tako prijazna. Cene energijo so visoke celo
v primerjavi z nemškimi.
V Nemčiji, na primer, morajo podjetja plačati določeno dajatev
(lokalne davke za podjetja) občini, v kateri imajo svoje zmogljivosti. Te dajatve so odvisne tudi od narave posla in od dobička, toda
v splošnem se občine v Nemčiji zavedajo, da bo novo podjetje v
njihovem okolju v občinski proračun prineslo nove prihodke
prek davkov, ki jih podjetja plačujejo. Slovenske občine na to korist denimo še vedno ne pomislijo.
Kakšno je trenutno stanje v nemškem gospodarstvu?
Nemčija je še v dobri kondiciji – boljši kot v času pred krizo. Toda
razvoj se upočasnjuje. Razlog je v tem, da je nemško gospodarstvo močno odvisno od evropskih sosed. Plače se zvišujejo, torej
je gospodarstvo še vedno v nekakšnem razcvetu. Jasno pa je, če
našemu glavnemu partnerju, kot je Francija, ne gre dobro, tudi
pri nas ne more biti vse v najlepšem redu. Nemci zato ostajamo
previdni, toda tako je bilo že pred krizo.
Je Slovenija za Nemce res naslednja Grčija?
Mislim, da ne. Nemci so Slovenijo vedno imeli za balkansko Švico
in mislim, da je njen ugled še vedno dober. Poleg tega je Nemci
nimajo za zelo veliko grožnjo, ker je država majhna in je ne moremo primerjati z Italijo ali Portugalsko.
Dotakniva se energije. Kako je kriza prizadela nemško
energetiko? Je kakorkoli vplivala na t. i. trajnostno mentaliteto?
Niti ne. Mislim, da je bil vpliv na energetiko bolj političen, pri čemer imam v mislih predvsem jedrsko energijo. Nemci smo vedno dajali prednost alternativam, kot so obnovljivi viri energije.
Toda trenutno je glavna tema v nemški energetiki elektroenergetsko omrežje. Poskrbeti moramo za ustrezno infrastrukturo za
vse proizvodne projekte.

Po drugi strani velik potencial vidimo v učinkoviti rabi energije,
ki se je moramo lotiti ne le zato, da zmanjšamo stroške energije,
temveč tudi da zmanjšamo količino odpadkov.
Kaj se iz tega lahko nauči Slovenija? Kje vidite slovenski
»energetski potencial«?
Tudi v Sloveniji vidim velik potencial na področju učinkovite rabe
energije. Ogromen potencial nudijo stare javne zgradbe, zato bo
Slovensko-nemška gospodarska zbornica nadaljevala z organizacijo specializiranih seminarjev o energetski učinkovitosti. Nekaj
slovenskih odločevalcev bomo povabili tudi v Nemčijo in jim predstavili primere dobre prakse.
Precejšnji potencial v Sloveniji opažamo tudi na strani industrije.
Kot sem dejala, je težava tukaj v cenah energije, zato so podjetja
pripravljena storiti marsikaj, da zmanjšajo svojo porabo energije
in tako znižajo stroške.
Katere prednosti nemška podjetja vidijo v slovenski industriji?
Kakovost, fleksibilnost in inovativnost. Slovenija je zelo inovativna, morala pa bi zagotoviti boljše sodelovanje med univerzami
in podjetji. V Nemčiji je praksa, da se zaposleni v podjetju ukvarjajo tudi s teoretičnim ozadjem, po drugi strani pa študente pošiljamo na prakso v podjetja. Na tem področju v Sloveniji opažamo določene pomanjkljivosti. Tu vsi želijo diplomirati in postati
menedžerji, toda pri tem se lahko zgodi, da doma ne bodo našli
službe in bodo odšli v tujino. Poleg tega pa ne bo nikogar več, ki
bi hotel delati na nižjih položajih. To je v Sloveniji velika nevarnost
in tako vlada kot sistem v celoti bi se je morala zavedati.
Kje v splošnem vidite najboljše obete za sodelovanje teh dveh
gospodarstev in katere primere dobre prakse bi pri tem
sodelovanju izpostavili?
Velik potencial za bilateralno gospodarsko delovanje vidim v industriji, pa tudi v energetiki. Za zdaj nam je uspelo povezati nemška in slovenska podjetja na področju fotovoltaične energije in ta
praksa se lahko nadaljuje. Ogromen potencial vidim tudi v izobraževanju, na primer v usposabljanju na določenih področjih,
kjer si ljudje lahko izmenjajo izkušnje.
Katere dosežke Slovensko-nemške gospodarske zbornice bi za
konec poudarili?
Ponosni smo, da smo na slovenski trg pripeljali številna podjetja,
predvsem na področju ogrevanja in drugih sorodnih zmogljivosti.
Pomagali smo tudi na primer podjetju E.ON Ruhrgas, ki je pred
kratkim tu v Sloveniji odprlo podružnico, da bi na slovenskem
I
plinskem trgu ponudilo plin po ugodnejši ceni.
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jEdrsKA EnErgijA

Pregled po državah dobro leto po katastroﬁ v Fukušimi kaže, da je odnos do jedrske
energije vse prej kot enoten. Medtem ko Kitajska gradi 25 novih jedrskih elektrarn in
načrtuje še dodatne, ko ZDA v 30 letih niso zgradile ničesar in so zvezne oblasti šele
nedavno odobrile gradnjo dveh novih reaktorjev, se bosta Nemčija in Švica v naslednjih
desetletjih odpovedali jedrskim elektrarnam.

Ana Vučina Vršnak

Japonska ponovno zagnala reaktor
Japonska, ki je 5. maja letos zaustavila še zadnji jedrski reaktor,
je že 1. julija prvič po lanski katastrofi v Fukušimi ponovno zagnala reaktor 3 v jedrski elektrarni Oi v prefekturi Fukui na zahodu
države (načrtovan je tudi zagon reaktorja 4). In to kljub 150.000
protestnikom, ki so dva dni pred tem demonstrirali pred uradom
japonskega premiera Jošihika Node.
Japonska je na začetku maja, ko so v jedrski elektrarni Tomari
ustavili zadnji delujoči reaktor, prvič po letu 1970 ostala brez jedrske energije. Približno 50 jedrskih elektrarn je sicer v tej državi
proizvedlo približno tretjino električne energije. Premier Noda je
odredil ponoven zagon reaktorjev, saj po njegovih ocenah življenjskega standarda ljudi ne bo mogoče vzdrževati brez jedrske
energije. Oblasti so sicer načrtovale dvig deleža jedrske energije
v energetski mešanici s 30 na 50 odstotkov, a pričakovati je, da ga
bodo sedaj znižale.

Kitajska z velikimi jedrskimi in vetrnimi načrti
Na drugi strani Kitajska ob 14 obstoječih gradi 25 novih jedrskih
elektrarn, načrtuje jih pa še več. Kitajski energetski urad je pred
štirimi leti naznanil povečanje deleža jedrske energije z dveh na
približno pet odstotkov do leta 2020, a drugi uradni dokumenti
omenjajo celo 16-odstotni delež do leta 2030. Tako v tej državi
načrtujejo jedrske zmogljivosti do 60 GW do leta 2020, 200 GW
do leta 2030 in 400 GW do leta 2050. Te številke napovedujejo,
da bo Kitajska že leta 2030 druga – za ZDA – največja proizvajalka jedrske energije na svetu.
Kot poudarjajo v nemškem gigantu Siemensu, se po Fukušimi
na Kitajskem pozitiven odnos do jedrske energije ni spremenil.
Vendar pa Kitajci niso dejavni le na tem področju, temveč tudi pri
obnovljivih virih energije (OVE). Že sedaj je Kitajska največji
»vetrni« trg na svetu: do leta 2020 naj bi imeli v tej državi 150 GW
inštalirane moči, kar je toliko, kot so sedanje kapacitete OVE in
konvencionalnih elektrarn v Nemčiji. Kitajska bo tudi izkoriščala
vetrno energijo ob obalah. Po njihovem petletnem načrtu naj bi
do leta 2015 proizvedli 11,4 odstotka energije iz OVE, leta 2010
pa so je 8,3 odstotka. Da bi dosegli ta ambiciozni cilj, načrtujejo
še gradnjo 200 novih hidroelektrarn v gorskih in subtropskih predelih z zmogljivostjo 120 GW.

ZDA po 0 letih spet gradijo jedrski reaktor
ZDA, največji proizvajalec jedrske energije na svetu, novih jedrskih elektrarn niso gradile vse od nesreče v elektrarni Three

Mile Island v zvezni državi Pensilvaniji leta 1979. Takrat je prišlo
do največje nesreče v njihovih jedrskih elektrarnah, ko se je
delno stopilo jedro enega od reaktorjev. Kljub Fukušimi je ameriška komisija za regulacijo jedrske energije podjetju Southern iz
Atlante izdala dovoljenje za gradnjo dveh novih jedrskih reaktorjev v jedrski elektrarni Vogtle v zvezni državi Georgiji. Prva
nova jedrska reaktorja po več kot 30 letih bosta stala 14 milijard
dolarjev, delovati pa bosta začela leta 2016 oziroma 2017. Na zeleno luč sicer čaka še 20 jedrskih elektrarn.
ZDA imajo 100 nukleark, ki proizvedejo približno petino elektrike
v državi. Jedrska energija je za Ameriko izjemnega pomena, saj
želi z njo doseči dva cilja naenkrat: znižati odvisnost od uvoza
nafte in zmanjšati toplogredne izpuste.

Francija dobi iz nukleark  odstotkov elektrike
Druga največja proizvajalka jedrske energije je Francija. Njenih
64 jedrskih elektrarn proizvede približno tri četrtine vse elektrike
v državi. Gradijo še dve novi, vlada pa načrtuje podaljšanje obratovalne dobe jedrskih elektrarn nad 40 let, kot velja zdaj.
Francija je nedavno doživela vdor aktivistov Greenpeacea v nekatere nuklearke, zato je poostrila merila glede varnosti.

Tudi Velika Britanija bo gradila
Pol leta po Fukušimi je britanski minister za okolje in energijo
Chris Huhne napovedal, da bo Velika Britanija nadaljevala z načrti za izgradnjo novih jedrskih elektrarn. Po nesreči na Japonskem izdelano poročilo o tveganjih namreč ni razkrilo varnostnih
groženj, nasprotno, v njem piše, da ima Britanija enega najboljših režimov za jedrsko varnost na svetu.
Na Otoku 10 jedrskih elektrarn, ki uporabljajo 19 reaktorjev, zagotavlja skoraj petino vse elektrike. Za gradnjo novih jedrskih elektrarn pa je rezerviranih osem lokacij.

Nemčija in Švica na jedrsko energijo ne bosta več stavili
Velika Britanija se je tako odločila za prav nasprotno pot od Nemčije in Švice, ki bosta postopno zaprli vse jedrske elektrarne.

Nemčija do leta 2022, Švica do 20
Nemčija je osem elektrarn že zaprla, še devet jih bo. Doslej je iz
njih dobila približno petino elektrike. V Švici deluje pet nukleark,
ki prispevajo 40 odstotkov elektrike. Prvo elektrarno namerava švicarski operater BKW Energie zapreti do leta 2022. Gre za jedrsko
elektrarno Muehleberg, ki je ena najstarejših komercialnih jeI
drskih elektrarn v Evropi.
Energetika.NET
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intErvjU: Aleksander Mervar, Eles

Slovenija je danes več kot
20-odstotno odvisna od
uvoza električne energije
Sistemski operater slovenskega prenosnega
elektroenergetskega omrežja Elektro-Slovenija (Eles)
je leta 2011 ustvaril ,1 milijona evrov čistega dobička,
enak pa je bil letos polletni poslovni izid. »Prihodke
smo povečali predvsem zaradi povečanja kapacitet
na italijansko stran in zmanjšali odhodke zlasti na
področju sistemskih storitev in z manjšo notranjo
porabo,« je recept za lanski uspeh že spomladi
pojasnil direktor Elesa mag. Milan Jevšenak, letos
pa je družba prihodke iz naslova še večjih čezmejnih
kapacitet v Italijo povečala za približno štiri milijone
evrov. Zaradi izjemnega neskladja med cenami
električne energije na nemški in italijanski borzi pa
bodo skupni prihodki iz avkcij za čezmejne kapacitete
na vseh treh mejah v primerjavi z lanskim letom večji za
dvajset milijonov evrov. O sedanjem in pričakovanem
poslovanju ter o delovanju sistemskega operaterja smo
govorili z namestnikom direktorja, ki je zadolžen med
drugim tudi za področje ekonomike, z Aleksandrom
Mervarjem.

… to bo za približno 10 milijonov evrov investicij, kajne?
Drži, ta znesek je bil predviden v letnem planu, a smo ga na račun
znižanja cen materialov, opreme in storitev z javnimi razpisi in
s premaknitvijo izgradnje poslovno-tehničnega objekta v Beričevem znižali na približno 84 milijonov evrov. V naslednjih treh
letih glavni investicijski projekti ostajajo dokončanje daljnovodne
povezave Beričevo – Krško ter daljnovodov Beričevo – Trbovlje in,
kar je tudi zelo pomembno, končno tudi Cirkovce – Pince, kar bo
naša prva daljnovodna povezava z Madžarsko, za katero smo si
prizadevali vrsto let. Velik del investicijskih sredstev je predviden
še za gradnjo novih in posodobitev obstoječih razdelilno transformatorskih postaj. Z vidika zanesljivosti delovanja je treba omeniti nov center vodenja. V naslednjem triletnem obdobju načrtujemo za 190 milijonov evrov investicij. Če bomo državi za
davke iz dohodka in deleže iz dobička izplačali 32 milijonov
evrov, bomo za isto vsoto najeli tudi dolgoročni kredit, letos pa
kreditov k sreči ne bomo potrebovali.

Kakšen je bil Elesov polletni poslovni rezultat in kakšen poslovni
rezultat si obetate na koncu leta?
Polletni čisti dobiček je bil 4,5 milijona evrov, medtem ko si na
koncu leta obetamo dobiček v višini 14 milijonov evrov, bomo pa
ob tem oblikovali za 36 milijonov evrov rezervacij, kot določata
46. a člen Energetskega zakona in 16. člen Uredbe 714/2009 EU.
Naj dodam, da ima Eles za letošnje leto predvideno rekordno višino sredstev za investicije, ki jih bomo financirali samo iz lastnih
virov …

Lani ste prihodke povečali predvsem zaradi povečanja kapacitet
na italijansko stran, odhodke pa ste zmanjšali predvsem na
področju sistemskih storitev in z manjšo notranjo porabo. Ste
imeli letos še kakšne »rezerve« za zmanjševanje odhodkov in
kakšne so letošnje priložnosti na prihodkovni strani?
Res je, prihodke, raje bi rekel prilive, smo zaradi razmejevanja
dela prihodkov po 46. a členu Energetskega zakona lani občutno
povečali na račun večjih kapacitet proti Italiji, in sicer za 10 milijonov evrov. Letos je stanje podobno, saj je ta znesek že 14 miliEnergetika.NET
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jonov evrov, ker nam je uspelo pri italijanskem operaterju Terni
doseči povečanje moči še za dodatnih 50 MW. Tako smo skupaj
v zadnjih letih prvotno moč pretokov proti Italiji zvišali za skupno
180 MW, si bomo pa prizadevali za še več. Naša osnovna namera
je izravnati fizične in komercialne pritoke na tej meji. Seveda pa
bodo prilivi iz tega naslova letos rekordni zaradi dogajanj na
avkcijah za avstrijsko-slovensko mejo.
Tako tudi ne priznavamo tarnanja trgovcev glede domnevne zamašitve čezmejnih kapacitet. Dejansko ni prav nobenih fizičnih
zamašitev, ni ELES kriv, če fizični pretoki niso izenačeni s komercialnimi pretoki; na račun dviga komercialne kapacitete na slovensko-italijanski meji, za katero se plačujejo čezmejne kapacitete,
tako imenovanega NTC-ja (angl: Net Transfer Capacity, op. p.),
smo fizične in komercialne pretoke precej približali. Slovensko
omrežje prenaša relativno največji delež električne energije za
tranzite od vseh članic ENTSO-E (angl:. European Network of
Transmission System operators for electricity, op. p.) in ima še dovolj fizičnih kapacitet. Lahko rečem, da se slaba polovica vseh kapacitet uporablja za te namene. Tako bo Slovenija leta 2012, če upoštevam polletne podatke, na letni ravni 21-odstotno uvozno
odvisna.
Zaradi avkcij imate torej tudi na Elesu občutno višje prihodke …
Res je, vendar tudi zmanjšujemo notranje stroške; letos že za dva
milijona evrov – in to samo tako imenovane režijske stroške – in
smo se prvič znašli v stroškovnih okvirih, ki nam jih predpisuje
Javna agencija Republike Slovenije za energijo. Poudaril pa bi rad,
da dosegamo izjemne rezultate na področju avkcij tudi zaradi zanesljivega obratovanja prenosnega omrežja. V zadnjih dveh letih
ne beležimo tako imenovanih stroškov redispatchinga, ki nastane,
če izpade del prenosnega omrežja za potrebe mednarodnih tranzitov.
Glede čezmejnih prenosnih kapacitet bi dejal še, da v naši regiji
vlada res nenavadna situacija, saj je cena megavatne ure na leipziški borzi 49 evrov, na italijanskem trgu pa vrti pri približno 71
evrih. Tako je na avstrijsko-slovenski meji precej razgibano stanje;
bojim se, da se bomo, če bodo vladale take razlike, v Sloveniji bolj
približali italijanskim kot pa nemškim cenam.

»Slovenija je 21-odstotno odvisna
od uvoza električne energije, in to
kljub temu, da porabimo le polovico
električne energije, ki se vije po
naših daljnovodnih povezavah.«
Kaj pa se bo zgodilo, ko dobimo še daljnovodno povezavo z
Madžarsko?
Kot se zdi sedaj, bo daljnovodna povezava Cirkovce – Pince z
Madžarsko zagotovila predvsem bolj zanesljivo oskrbo z energijo, seveda pa bomo s tem dobili še eno dragoceno mednarodno povezavo. Smo pa uspeli doseči napredek z vsemi sosedami;
na Hrvaškem smo denimo uvedli pravično merjenje izgub, s čimer smo dosegli prihranke v višini 1,5 do 2 milijona evrov. Z
Avstrijo pa imamo že tako ali tako zelo intenzivne odnose, a če
jih želimo še krepiti na področju čezmejnih kapacitet, bodo oni
morali najprej okrepiti svoje notranje povezave.

intErvjU: Aleksander Mervar, Eles

Če preideva še malo na domačo energetiko oziroma Elesovo
delovanje doma: s terciarno regulacijo ste lani znižali vrednost
nakupa cen sistemskih storitev za približno 1 milijonov evrov na
leto. Po drugi strani pa je slišati očitke, da imamo v slovenskem
sistemu za terciarno rezervo Termoelektrarno Brestanica (TEB,
op. p.), ki v primeru, ko na razpisu za sistemske storitve ne
zmaga, lahko deluje ekonomsko pogubno na celotno nacionalno
energetiko. Take besede so izrečene, češ, tudi TEB je, enako kot
Eles, državno podjetje. Kako na to odgovarjate?
Čudna situacija, dvojna merila. Očitke v celoti zavračam. Ko sem
se lani decembra skupaj z upravo Taluma trudil, da bi jima HSE
in GEN energija prodala električno energijo po znosni ceni, ki bi
bila vsaj približno primerljiva nakupnim cenam njegove konkurence, mi je bilo servirano: »A ne veš, kakšne so tržne cene?«.
Seveda, daleč višje so, kot jih Talum prenese. Ko pa smo izvedli
avkcijo in pridobili ponudbe na ravni evropskih cen, so mi očitali,
da bom uničil TEB. Ta je pričakoval za 300 % višje cene, kot smo
jih uspeli pridobiti na dražbi! Res dvojna merila. Še nekaj bi rad
poudaril, kar ve zelo malo ljudi. Leta 2008 je Eles plačal 35,6 milijona evrov za vse sistemske storitve, letos bo ta strošek 34,5 milijona evrov, leta 2009 je bila sklenjena pogodba s tujim ponudnikom terciarne rezerve v višini 8,5 milijona evrov in leta 2012 v
višini 2,8 milijona evrov. Kdo dela proti nacionalni energetiki? Ta
bo letos prejela za skoraj 5 milijonov evrov več, kot je leta 2008.
Lahko rečem po monopolnih cenah! Res pa je, da je z delitvijo
slovenske proizvodnje električne energije na dva stebra postavljena TEB v neenakopraven položaj. Vendar, ali ni bil TEB postavljen
zaradi proizvodnje električne energije za trg? Vsaj tako piše v investicijskem programu in energetskem dovoljenju!
Menda Talum za svoj pasovni odjem po podatkih evropskega
aluminijskega združenja plačuje dvakrat višjo ceno za električno
energijo od povprečja v tej panogi …
Naredili smo ogromno analiz in res Talum plačuje znatno višje
cene kot njegovi konkurenti, neizpodbitno dejstvo pa je tudi, da
bi ta družba, če bi stala v Nemčiji, danes poslovala z dobičkom.
A če se vrnem k različnim scenarijem, ki smo jih skupaj s Talumom pripravili AUKN in tri resorna ministrstva (za finance, infrastrukturo in gospodarstvo, op. p.), lahko sklenem, da smo
ugotovili, da bi zaprtje te družbe državo stalo več, kot če jo pustimo obratovati dalje. Če bi Talum zaprli, namreč država od Elesa
kot lastnika štiri leta ne bi prejela nobenega davka iz dohodka, izplačila dobička, to je približno 32 milijonov evrov. Talum plača na
leto 10 milijonov evrov samo za prispevke in davke iz plač, 7 milijonov namenja za omrežnino, poleg tega pa bi morala država za
nadomestila za brezposelne po zaprtju dati 9 milijonov evrov. Nikakor se torej ne izplača zapreti kidričevskega proizvajalca aluminija. Rešitev zanj bomo našli v kratkem, sem optimist.
Pa če se vrneva še na TEB …
Priznam, brez TEB-a si ne predstavljam zagotavljanja terciarne
rezerve, zagotovo bo njegov status še bolj pomemben, ko bo začel obratovati blok 6 Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6, op. p.).
Potreba po terciarni rezervi se bo povečala s sedanjih 348 MW na
545,5 MW. Iz tujine lahko za te namene prepeljemo le 200 MW
moči, in še to samo čez hrvaško-slovensko mejo. Na Elesu premlevamo, da bi zakupili celotno kapaciteto brestaniške termoelektrarne, to je 298 MW, ki bi jo z vidika zanesljivosti dopolnjeval

tudi Talum s svojimi tehničnimi možnostmi ugašanja elektrolize,
a se bo seveda treba dogovoriti za ustrezne cene. Poleg TEB je
možna rezerva za TEŠ 6 le še plinsko-parna enota v Šoštanju.
Trboveljski plinski enoti sta namreč v zadnjih izdihljajih in na
njiju dolgoročno ne računamo.
Kako na splošno ocenjujete stanje v slovenski energetiki:
dogodke v zvezi s TEŠ  pa prihod Južnega toka in tudi debate –
sedaj sicer že bolj zamrle – o plinskem terminalu na Slovenskem
primorju? Zanemariti ne gre niti novih tehnologij, kot so virtualne
elektrarne, pa seveda vse večjega deleža obnovljivih virov …
Bom zelo kratek – si predstavljate avtobus, poln potnikov, vsak ima
svojo destinacijo, avtobus pa ima sedem volanov in sedem šoferjev? Upam in želim si, da bo imel sedanji direktor direktorata za
energijo na pristojnem ministrstvu dovolj moči in poguma za
pripravo realnega Nacionalnega energetskega programa, seveda
upoštevajoč naše posebnosti.
Novembra 2010 sva se v pogovoru za Energetiko.NET dotaknila
tudi drugega bloka krške nuklearke. Takrat ste dejali, da 1000
megavatov moči, kolikor naj bi imela JEK 2, ob TEŠ  Slovenija
ne potrebuje vsaj do leta 200, niti tega naj ne bi bila sposobna
financirati. Kaj menite danes? Ali sploh potrebujemo JEK 2, ker
je zemeljski plin pri nas vse bolj prisoten?
No, plina še ni in vprašanje je, kdaj bo Južni tok res zgrajen. Plin
bo sicer dobro dopolnjeval celoten energetski portfelj, a dokler ne
vemo nič o njegovih cenah, ne moremo govoriti o plinskih elektrarnah, še manj pa o njihovi morebitni rentabilnosti.
Ker sva govorila o TEŠ 6, bi se obregnil še ob to, kar je slišati v
javnosti, torej o možni posodobitvi blokov 4 in 5 namesto izgradnje povsem novega bloka. Zadnji termin za premlevanje tovrstnih modrosti je bil oktober 2009. S plačilom prvega obroka Alstomu se je zgodba končala! Trdim pa na podlagi lastnih izračunov,
da je to tudi ekonomsko najbolj smotrno, saj nihče ne pomisli na
oportunitetne stroške, ki bi nastali zaradi nižjih izkoristkov, če bi
posodobili bloka 4 in 5. Gre za stroške energenta, emisijskih kuponov in druge variabilne stroške. Ravno tako se ne upošteva krajše življenjske dobe. Na žalost tako poceni elektrike, kot jo bo
slovenski elektroenergetski sistem dobil iz TEŠ 6, ne bi dobili z
nobeno drugo tehnologijo! Res pa je, da sem zagovarjal izgradnjo bloka manjše moči, vendar je razpravljati o tem leta 2012 jalovo početje. Prav zanima me, kako in kje bomo zagotovili denar
za podpore za že realizirane investicije v tako imenovane obnovljive vire energije.
Glede jedrske energije, o čemer me sprašujete, pa bi dejal, da se
na to področje manj spoznam, z zaskrbljenostjo pa spremljam
gradnjo finske nuklearke Olkiluoto 3, kjer so se investicijski stroški hudo povišali. V Sloveniji bi ob morebitnem snovanju drugega
bloka krške nuklearke zagotovo morali pritegniti strateškega
partnerja in si z njim porazdeliti tudi odgovornost za zagotovitev
terciarne rezerve. Po mojem mnenju bi morali torej te stroške
plačati tudi proizvajalci G tarife. Ker pa v konkretnem primeru
denar ni vse, je treba pri snovanju te investicije istočasno razmišljati tudi o proizvodnih kapacitetah, ki bodo terciarna rezerva. Priporočam tudi, da si snovalci investicije preberejo tudi kakšno
ameriško oceno o proizvodnih stroških novih jedrskih enot. No,
da povzamem: projekt JEK 2 je lahko dober izvozno naravnan proI
jekt, ki ga bomo uporabljali tudi za domače potrebe.
Energetika.NET
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V prvi vrsti se
moramo povezovati
in iskati sinergije!
Alenka Žumbar, foto: arhiv TE-TOL

Vodenje Termoelektrarne Toplarne Ljubljana (TE-TOL)
je prevzel konec leta 200. Družba je bila tedaj
finančno stabilna z urejenimi odnosi med sodelavci,
zapušča pa podjetje, ki je močno usmerjeno v
prihodnost. »Iz starih kurjačev smo postali varen
energetski objekt, ki se ponaša predvsem z največjo
kogeneracijo v državi in z vrhunskim tehnološkim
know-howom,« pravi Blaž Košorok, ko po sedmih
direktorskih letih v TE-TOL-u odhaja na direktorski
stolček največjega proizvajalca električne energije
v Sloveniji, Holding Slovenske elektrarne (HSE),
katerega vodenje bo prevzel . novembra letos.
Še nedolgo nazaj je imel v TE-TOL-u primarno vlogo premog,
prihajala je biomasa, danes pa je pred vrati plin …
Res je. Pred leti smo delali na uvajanju lesne biomase, s pomočjo
katere smo zmanjšali emisije ogljikovega dioksida, sedaj pa smo
na tem, da si od leta 2016 naprej TE-TOL-a brez plinsko-parne
enote sploh ni več mogoče predstavljati.
Vi ste postavili temelje temu projektu v smislu, da ima načelno
občinsko in državno podporo. Kakšne izzive bo imel vaš naslednik?
Zagotovo bo imel velike izzive, in sicer zato, ker imajo v energetiki
odločitve, ki so sprejete danes, rok trajanja najmanj dvajset let,
tako da se tu ne gre slepiti. Bližamo se tudi koncu življenjske dobe
bloka 3, ki je v TE-TOL-u najmlajši, in potrebno je nadaljevati z
izvajanjem ukrepov za razvoj te energetske lokacije. To bodo novi
izzivi za razvojni del družbe TE-TOL.
V kakšno družbo odhajate?
HSE vidim kot ogromen konglomerat oziroma kot paradnega
konja slovenske elektroenergetike – največjega proizvajalca in trgovca v Sloveniji. Za vsakim dobrim konjem pa se dviga tudi prah.
Ali je bil prah okoli projekta gradnje bloka 6 v Termoelektrarni
Šoštanj (TEŠ 6) potreben, je druga zgodba, toda ta projekt ima
sedaj finančno konstrukcijo pod streho, tudi okoljske dileme niso
več vprašanje. Nasploh pa ima HSE kar nekaj projektov, ki so vse
bolj aktualni: od gradnje hidroelektrarn na srednji Savi do širitve
na Balkan.
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No, tudi na srednji Savi so že nastopile težave …
Da, vendar niso povezane s stroko, pač pa z upravnimi organi,
kjer je srčika problema v prepočasnem umeščanju objektov v
prostor.
Roko na srce: v energetiki so direktorske menjave – predvsem je
bilo to vidno na HSE – vselej v domeni aktualne politike. Kakšni,
menite, bodo glede na to vaši izzivi – bolj politične ali tudi kaj
strokovne narave?
Menim, da so lahko povsem strokovne. V Sloveniji se nasploh
preveč ukvarjamo s članskimi izkaznicami posameznih političnih strank. Sam pa sem prepričan, da je mogoče priti na nek položaj s strokovnostjo in ne glede na člansko izkaznico. Treba si
je naliti čistega vina in predvsem preiti od besed k dejanjem!
Sami veste, kako dolgo čakamo že nov nacionalni energetski program, ampak tudi brez njega se pri nas turbine še vedno vrtijo.
HSE se mora širiti na Balkan, pravite. Toda holding je že pred
časom kupil in tudi prodal Termoelektrarno Ruse v Bolgariji.
Kakšno širitev imate vi v mislih?
HSE ima zelo širok spekter različnih področij in strokovnjakov,
tako da se bom v prvi vrsti pustil podučiti in šele nato začel
razmišljati, kje je mogoče stvari pospešiti ali jih izboljšati.
Jugovzhodna Evropa nudi velike potenciale in res niso bile vse
izkušnje pozitivne, ima pa po drugi strani HSE dobre strokovnjake, ki so zelo močni na termo- in na hidroenergetskem področju. Tako bi lahko v regiji iskali priložnosti na danih področjih tudi
v sodelovanju z drugimi podjetji, recimo turškimi, italijanskimi
ali pa katerimi drugimi. Prav vsak projekt pa je potrebno ekonomsko ovrednotiti in seveda prepoznati tudi njegovo okoljsko
komponento. Po drugi strani pa je HSE v regiji že danes zelo močan v trgovalnem delu.
Kot rečeno, ste si v TE-TOL-u prizadevali predvsem za uvedbo
plina kot dodatnega energenta. Vidite plin v večji meri tudi v
energetski mešanici holdinga?
Absolutno. Zagotovo je bila v preteklosti sprejeta že vrsta odločitev, ki niso bile gospodarne, a zagotovo lahko danes HSE vstopi tudi na trg plina oziroma ponudi kar storitev multi utillity (celovita oskrba z energijo, op. p.). HSE zelo dobro opravlja svojo
dejavnost na področju trgovanja z električno energijo in ne vidim
ovir, da ne bi tako deloval tudi na področju plina.

Kaj pa plin kot proizvodni vir? Denimo v Termoelektrarni
Trbovlje (TET)?
TET je svojevrsten primer, kjer smo bili priča takšnim in drugačnim, tudi povsem filozofskim dilemam, a dejstvo je, da se z letom
2013 preneha z odkopavanjem premoga v Rudniku Trbovlje
Hrastnik. Do danes se ni sprejelo še nobene odločitve, a zagotovo bo tudi tu potrebno ukrepati hitro.
Pred časom se je za to energetsko lokacijo, na katero bi pripeljali
plin, zanimala EFT Group. Bo HSE sodeloval tudi z drugimi
družbami pri takšnih strateških projektih?
V prvi vrsti se moramo povezovati in iskati sinergije. Sam nimam
težav s povezovanjem, tudi s tujimi družbami, na kakršnekoli
načine, res pa bi malo težje govoril o lastniškem povezovanju s
tujim partnerjem.
Tudi to je bilo pred nekaj leti aktualno …
Res je, a HSE je slovenska družba, ki si zasluži vso pozornost
državnih organov. Dileme o lastniškem povezovanju danes niso
več aktualne.
Omenili ste nadaljevanje proizvodne dejavnosti na termo- in
hidroenergetskem področju. Kaj pa na jedrskem?
Želim, upam in prepričan sem, da bomo našli skupni jezik tudi
s kolegi iz GEN energije. Tako kot so imeli težave snovalci projekta TEŠ 6, imajo lahko težave tudi snovalci projekta gradnje
drugega bloka krške nuklearke (JEK 2). Menim, da je konkurenca
zdrava, a to ne pomeni, da ne moremo sodelovati tudi pri kakšnem večjem projektu. S tem smo lahko vsi samo še boljši.
V projekt JEK 2 naj bi bil vključen tudi drugi partner. Torej je na
vaši strani, ko boste prevzeli v roke krmilo HSE, pripravljenost
za sodelovanje?
Načelno je pripravljenost za vsak zanimiv projekt, bi bilo pa preuranjeno konkretno govoriti o posameznih projektih.
Ker je energetska učinkovitost danes ena najbolj aktualnih
energetskih tem, me zanima še, kje ima ta tema mesto v velikih
energetskih družbah, kot sta TE-TOL in HSE?
Zagotovo so povsod rezerve pri prihrankih energije. Tako smo
bili tudi v TE-TOL-u med prvimi, ki smo opravili energetski
pregled družbe in na podlagi tega tudi sprejeli nekatere ukrepe.
Energetska učinkovitost je seveda tudi poslovna priložnost, in to
I
prav v sklopu omenjene storitve multi utillity.
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Energetska učinkovitost je lahko
veter v jadra gospodarstva!
Alenka Žumbar

Slovenija je na področju energetske učinkovitosti doživela
v zadnjih letih številne preboje, od možnosti izkoriščanja
evropskih kohezijskih sredstev, kjer želi EU vlogo
energetske učinkovitosti v naslednji finančni perspektivi
še okrepiti, do finančnih priložnosti, ki jih ponuja Eko
sklad, ki je z uvedbo dodatka za učinkovito rabo
energijo dobil stabilen finančni vir, in seveda energetskega pogodbeništva, ki se pri nas bolj kot s količino
ponaša s kakovostjo energetskih projektov. Novost
letošnjega leta so tudi nepovratna sredstva, ki jih v okviru
programov za učinkovito rabo energije ponujajo veliki
zavezanci (med njimi Petrol, Energetika Ljubljana, Energija
Plus, Butan Plin, GEN energija pa GEN-I idr.). K energetski
učinkovitosti pomembno prispeva tudi podporna
shema za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih
virov energije in soproizvodnje, navsezadnje pa smo v
zadnjih petih letih vsako leto dobili več kot dvajset
novih evropsko certificiranih energetskih menedžerjev
po programu EUREM, je v pogovoru z Energetiko.NET
nanizal vodja Centra za energetsko učinkovitost (CEU)
Instituta Jožef Stefan mag. Stane Merše.
Energetska učinkovitost je zagotovo lahko veter v jadra gospodarstva, je na naše vprašanje odgovoril mag. Stane Merše, ki pravi,
da je na evropskem trgu vse večje povpraševanje po “zelenih”
oziroma bolj trajnostnih storitvah in izdelkih, ki niso bili izdelani
le energetsko učinkovito, ampak tudi z lastno uporabo obetajo
večjo energetsko učinkovitost. »Le če se bomo tega zavedali, bomo tudi Slovenci svojemu gospodarstvu zagotovili bolj svetlo
prihodnost. Navsezadnje tako usmeritev obeta tudi nova evropska direktiva o energetski učinkovitosti,« poudarja Stane Merše,
s katerim smo tokrat govorili predvsem o evropskih projektih
energetske učinkovitosti, s katerimi so zaposleni na CEU. Z njim
smo se “sprehodili” od inovativnega menedžmenta v industriji
(gl. okvirček), ki je že pregovorno paradni konj energetske učinkovitosti, do možnosti financiranja energetsko učinkovitih storitev,
pod drobnogled pa smo vzeli tudi nekatere najbolj zanimive primere dobre prakse. Tudi iz domačega okolja.
Inovativni energetski menedžment v industriji predstavlja področje upravljanja z energijo, ki pa mora biti čim bolj v skladu s procesnimi specifikami
in vključuje ključne vplivne parametre iz nekega okolja, hkrati pa je vedno
bolj povezano s področjem emisij ogljikovega dioksida oziroma kar s
samim trgovanjem z emisijskimi kuponi. In prav to je namen projekta LifeSaver (www.lifesaver-fp7.eu), ki ga v okviru sedmega okvirnega programa
sofinancira EU, prvi pilotni projekt pri nas pa bo nastal v podjetju Salonit
Anhovo, nam je povedal mag. Stane Merše, vodja Centra za energetsko
učinkovitost (CEU) Instituta Jožef Stefan, ki skupaj s še tretjim slovenskim
partnerjem, družbo Solvera Lynx, in petimi tujimi partnerji aktivno dela na
projektu od konca lanskega leta.

Slovenski projekt med izbranimi primeri dobre prakse
V poletnih dneh so na CEU končali dva evropska projekta,
ChangeBest (www.changebest.eu) in EESI (European Exascale
Software Initiative; www.eesi-project.eu), pri katerima gre za
razvoj novih storitev učinkovite rabe energije. Prvi projekt je
ravnokar dobil epilog v obliki publikacije, v kateri je prikazanih
le sedem izbranih primerov dobre prakse s področja energetskih
storitev, med njimi tudi slovenski Eltec Petrol kot podjetje, ki je
v praksi preizkusilo pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije
z ukrepi učinkovite rabe energije na ovoju javne stavbe. Ta primer
kaže na velik potencial zmanjšanja rabe energije v javnih stavbah,
ki ga je mogoče izrabiti z znanjem zunanjih strokovnjakov in kapitala. Eltec Petrol naj bi zagotovil zmanjšanje rabe energije za kar
60 evrskih tisočakov letno.
Projekt ChangeBest, v okviru katerega je v treh letih 38 partnerjev iz 16 evropskih držav razvilo in preizkusilo 48 novih storitev
učinkovite rabe energije, je potrdil, da se bo trg energetskih
storitev do leta 2020 povečeval vsako leto za kar nekaj milijard
evrov. Kot navaja zaključna publikacija, bi lahko rast tega trga s
prilagoditvijo in z izboljšavo obstoječih zakonskih okvirov še dodatno pospešili, pri čemer partnerji omenjajo denimo pravila
javnega naročanja, zahteve po večji energetski učinkovitosti, različne sklade, učinkovit nadzor in povečanje zaupanja med tržnimi
udeleženci.

Ključno je financiranje, ki ga v Sloveniji imamo!
Mag. Stane Merše pravi, da je Slovenija glede financiranja med
naprednejšimi evropskimi državami, saj imamo vse potrebne
finančne stebre za spodbujanje učinkovite rabe energije, ki pa jih
bo treba še razvijati in nadgrajevati. »Imamo stabilno financiranje s pomočjo Eko sklada in po novem tudi programov za učinkovito rabo energije velikih zavezancev, na voljo so nam kohezijska sredstva EU, deluje pa tudi podporna shema za električno
energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov in v soproizvodnji z
visokim izkoristkom.«
Po drugi strani v Sloveniji že dolgo obstaja možnost financiranja v obliki energetskega pogodbeništva (začetnik tega je prav
Eltec Petrol oz. nekdaj El-tec Mulej), a do sedaj tako financiranih
projektov ni bilo prav veliko. Razmah na tem področju želi s svojim programom za učinkovito rabo energije doseči prav Petrol,
treba pa bo vključiti tudi banke in zagotoviti ustrezne finančne
vire.

S ponovno optimizacijo delovanja energetskih sistemov
do velikih prihrankov
Se pa, tako mag. Merše, utegne akterjem zelo splačati tudi ponovna optimizacija delovanja energetskih sistemov in izboljšanje
vedenja uporabnikov, kar je cilj evropskega projekta Re-Co
(www.re-co.eu, kratica za recommissioning v angl. – ponovna
vzpostavitev delovanja v skladu z zahtevami). Konkretni cilj je
Energetika.NET
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10-odstotno zmanjšanje rabe primarne energije z izvajanjem
neinvesticijskih ukrepov in ukrepov s kratko dobo vračanja v bolnišnicah Brežice in Golnik, sodelovanje pa naj bi nadaljevali s
krovnim Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije. Velja pa
omeniti, da so prav bolnišnice med prvimi, ki upravljajo z velikimi
javnimi objekti, dobile kohezijska sredstva za celovito energetsko
sanacijo. Tudi sogovornik se strinja, da prav tovrstne spodbude
uspešno spreminjajo razmišljanje in vedenje na področju ravnanja z energijo. »Prav neverjetno je, kolikšni prihranki energije
so mogoči s sila preprostimi ukrepi, kot je denimo pravilno nastavljena regulacija toplote ali vsaj osnovno spremljanje rabe energije,« pravi Merše.

Slovenija ima že več kot 120 evropskih energetskih
menedžerjev
Na vprašanje, kako gre Sloveniji na področju energetskega
menedžmenta, mag. Stane Merše odgovarja, da marsikje zelo dobro. Na tem področju se vse bolj angažirajo tudi mala podjetja,
medtem ko je pregovorno med naprednejšimi vedno energetsko
intenzivna industrija, pomemben delež pa seveda prispevajo
tudi finančne spodbude iz programov za učinkovito rabo energije
velikih zavezancev. V mnogih podjetjih pa smo še povsem na začetku, še posebej v javnem sektorju. Pri tem velja omeniti, da si
tudi CEU prizadeva polje energetske učinkovitosti še razširiti,
med drugim tudi z izobraževalnim programom EUREM, ki je
letos Sloveniji dal že peto generacijo certificiranih energetskih
menedžerjev (z letošnjimi tečajniki jih je že več kot 120). Tako
bodo omenjeni program prijavili na Petrolov razpis za učinkovito
rabo energije in če jim bo uspelo pridobiti sofinanciranje, bo cena
celoletnega tečaja letos nižja (sedaj znaša 2.000 evrov).
Bo pa verjetno zares otipljive podatke o stanju na področju ne le
energetske, ampak tudi okoljske učinkovitosti dal projekt CEEM
(Central Environmental and Energy Management), ki ga bodo na
CEU začeli izvajati predvidoma novembra. Kot pravi Merše, bo
ta projekt namenjen prav ocenjevanju in primerjavi okoljsko
energetske učinkovitosti podjetij pa tudi svetovanju podjetjem,
kako lahko stanje na področju ravnanja z okoljem in energijo še
izboljšajo.

Energetska učinkovitost v socialnih stanovanjih …
Velik potencial za zmanjšanje rabe energije predvsem z zmanjševanjem stroškov za energijo pa ni samo v podjetjih, industriji
na splošno in javnih stavbah, ampak tudi v gospodinjstvih. Tako
je okviru projekta ELIH Med (www.elih-med.eu, kratica za Energy
Efficiency in Low-income Housing in the Mediterranean), ki je
namenjen izvajanju pilotnih projektov za povečanje energetske
učinkovitosti v socialnih stanovanjih, Center za energetsko učinkovitost odgovoren za uvedbo pametnih meritev, ki omogočajo
sprotni vpogled in nadzor nad rabo energije, mesečni obračun po
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dejanski porabi ter številne dodatne možnosti za spodbujanje
uporabnikov socialnih stanovanj v sredozemskih državah k zniževanju stroškov za energijo. Žal v ta projekt nismo uspeli vključiti
slovenskega pilotnega projekta, vseeno pa sogovornik ocenjuje,
da slovenska stanovanjska sklada (ljubljanski in republiški, op. p.)
že precej dobro vključujeta energetsko učinkovitost v svoje projekte in aktivnosti.
Bo pa letos CEU začel aktivno usposabljati predstavnike javnega
sektorja in ponudnike energetskih storitev s projektom EFFECT
(www.effectproject.eu), ki je nastal iz potrebe po prenovi postopkov javnega naročanja v državah jugovzhodne Evrope in spodbujanja vgrajevanja kriterijev energetske učinkovitosti v javna
naročila, da bi zadostili novim zahtevam javnega naročanja in prispevali k doseganju ciljev energetske strategije EU. V teh dneh na
osnovi odgovorov na anketne vprašalnike intenzivno analizirajo
stanje med ponudniki storitev na javnih razpisih, na tej podlagi
pa bodo nato pripravili usposabljanja za naročnike in ponudnike,
da bodo pripravljavci javnih razpisov znali v svoja povpraševanja
vključiti tudi komponente energetske učinkovitosti in da bodo
ponudniki storitev znali predstaviti svojo ponudbo, katere vodilo
bo tudi energetska učinkovitost.
»Energetska učinkovitost ne sme biti namreč element le v proizvodnji nekega izdelka, ampak mora biti vgrajena tudi v izdelek,
kar se pozneje kaže v njegovi rabi,« pojasnjuje nujnost upoštevanja celotne življenjske dobe (LCA) nekega izdelka Merše.

… ter s soproizvodnjo električne in toplotne energije
Nadalje na CEU letos tudi nadaljujejo projekt CODE, in sicer
CODE 2 (www.code-project.eu), kjer je glavni cilj pregledati stanje
in ovire v državah članicah EU na področju soproizvodnje električne energije in toplote (SPTE). Na tej osnovi bodo pripravili akcijske dokumente, kako spodbuditi hitrejši razvoj soproizvodnje
v državah do leta 2030. So pa že s prvim projektom, s CODE, ki
se je iztekel lansko poletje, ugotovili, da ima vsa Evropa izjemno
velik potencial za soproizvodnjo. Kljub težko uskladljivi metodologiji glede na razlike v državah, so preučili tudi ekonomsko
učinkovitost članic EU in ugotovili, da je Slovenija zaradi svoje
podporne sheme za električno energijo iz SPTE med najbolj
naprednimi državami.
Med primere dobre prakse, ki so predstavljeni v zaključni publikaciji projekta, so vključili tudi novomeško srednjo šolo, kjer je
kogeneracijo na zemeljski plin s kapaciteto 50 kW za električno in
81 kW za toplotno energijo namestilo podjetje Energen. Med zbranimi primeri dobre prakse najdemo tudi PriceWaterCoopersovo
trigeneracijo na biodizel v Londonu, enoto v Belgiji, ki je namenjena polnjenju električnih vozil, grško hibridno minikogeneracijo, kjer soproizvodnja skupaj s sprejemniki sončne energije
kakovostno in učinkovito zagotavlja oskrbo manjšega hotela s
toploto, ter druge sodobne primere uporabe soproizvodnje. I

Upravljanje energije

Informacijski sistem
za industrijo in stavbe

•
•
•
•

uvedba sistema za ciljno spremljanje rabe energije – GemaLogic
pogodbeno zagotavljanje prihrankov pri končnih uporabnikih
izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije
informacijske in komunikacijske rešitve za pametna omrežja
- inteligentna elektroenergetska platforma
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Evropa se bo morala soočiti
z energetskimi izzivi
Günther H. Oettinger, evropski komisar za energetiko

Med večjimi izzivi, s katerimi se bo Evropa morala
soočiti v prihodnjem desetletju, so tudi energetski izzivi.
Vemo, da je konkurenčnost našega gospodarstva
popolnoma odvisna od zanesljive oskrbe z energijo:
varna, zanesljiva, trajnostna in cenovno sprejemljiva
energetska oskrba je ključna pri gospodarskih in
strateških interesih Evropske unije kot globalne igralke.
Naraščajoča odvisnost Evropske unije od uvoza iz
tretjih držav predstavlja resno skrb, zlasti uvoz nafte
( %) in plina ( %). Zato je tudi jasno, zakaj je
energetska učinkovitost v središču evropske Energetske
strategije 2020, ki je bila sprejeta novembra lani.
Da bi dosegli dvig energetske učinkovitosti, so na evropski in
na nacionalnih ravneh izvedli celovito mešanico politik za energetsko učinkovitost in podpornih ukrepov, ki promovirajo učinkovitejšo porabo energije v sektorjih končne uporabe, kot so stavbe,
gospodinjski aparati in industrijska oprema, transport, industrija
in proizvodnja energije. Kljub velikemu napredku pa zadnje ocene Evropske komisije kažejo, da bomo do leta 2020 dosegli le
nekje polovico ambicioznih ciljev. Če dodatnih ukrepov ne bodo
sprejeli, bomo porabo energije do leta 2020 znižali le za 10 odstotkov namesto prvotnega cilja 20 odstotkov. Bistveno je, da
Evropska unija za dosego cilja reagira že zdaj, saj bi tako agenda
energetske učinkovitosti v državah članicah dobila nov zagon. Še
vedno je ogromno neizkoriščenega potenciala za varčevanje z
energijo, ki bi lahko prihranil denar tako posameznikom kot
tudi podjetjem ter zmanjšal količino odpadkov.
Komisija se je odločila odločno ukrepati, da bi izkoristila občuten
potencial za večje prihranke energije in energetsko učinkovitost
v vseh sektorjih. To bo storila s predstavitvijo nove izčrpne direktive o energetski učinkovitosti, ki je bila sprejeta pred kratkim.
Načrt daje velik poudarek sektorju stavb, kjer bo največji izziv
sprožiti in pospešiti proces energetsko učinkovitih prenov stavb,
da bi v obstoječih stavbah zmanjšali porabo energije. Tako naj bi
vsako leto prenovili 3 odstotke obstoječih stavb, kar je dvakrat več
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od letne ravni prenove stavb. Poleg javnega sektorja je potrebno
ustvariti evropski trg za energetske storitve. Stroški energije bi se
z enotnimi standardi, ciljno usmerjenimi pobudami in obveznostmi znižali, prav tako pa bi na ta način ustvari dinamičen
trg za nove veščine, posle in podjetja.
Energetska učinkovitost predstavlja področje, na katerega lahko
potrošniki najbolj neposredno vplivajo in imajo koristi od dolgoročnega trajnostnega energetskega sistema. Naše energetske
politike s poudarkom na nadaljnji transparentnosti in informacijah želijo biti prilagojene potrošnikom, ki lahko optimizirajo
svojo porabo energije in ves čas uživajo v pravici do osnovne potrebe po energiji, tudi če je kriza pri oskrbi. Naš glavni cilj je narediti te tehnologije dostopne in stroškovno ugodne za splošno javnost. Načrt za energetsko učinkovitost se osredotoča na ukrepe
za izboljšanje energetske učinkovitosti gospodinjstev in naprav,
ki jih uporablja potrošnik (npr. naprave in pametni števci). Seveda
pa je potreben tudi razvoj primernih standardov za števce, naprave
in dobavitelje energije, ki bi bili obvezani potrošnikom zagotoviti
jasne informacije in dostop do neodvisnih nasvetov.
Ker so konvencionalni viri energije vedno bolj skromni, moramo
uporabiti trenuten zagon, da bi postopoma prešli na nizkoogljično
družbo, ki bo gospodarno ravnala z viri. Naše pobude za razvoj
novih in obnovljivih virov energije in za doseganje višje ravni energetske učinkovitosti so v skladu s tem ciljem.
V Evropi imamo trenutno nekatera najboljša podjetja, ki se
ukvarjajo z obnovljivo energijo, in raziskovalne ustanove, zato se
lahko lotimo številnih raziskovalnih aktivnosti, da bi našli nove,
bolj učinkovite načine za proizvodnjo in porabo energije. Današnji
glavni izziv je pospešiti sprejemljivost trga tehnologij. Dokazati
moramo, da trajnostne energetske tehnologije, ki prispevajo k
zagotovitvi varnosti naše energetske oskrbe, uspešno delujejo, so
stroškovno ugodne ter dobre za okolje in naše gospodarstvo. Pozivam vse zainteresirane, podjetja, državljane in oblikovalce politike, da združijo prizadevanja in podprejo Evropsko unijo pri
doseganju naših srednjeročnih in dolgoročnih ciljev za zagotavI
ljanje skupnih koristi.
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Energetski načrt 2050

Ilustracija: Roman Peklaj

Günther H. Oettinger, evropski komisar za energetiko

Danes je energetika eden izmed največjih izzivov, s
katerimi se sooča Evropa. Čeprav smo glavni v boju
proti podnebnim spremembam, je konkurenčnost
našega gospodarstva popolnoma odvisna od zanesljive
oskrbe z energijo po dostopni ceni. Ta pa temelji na
ustrezni infrastrukturi. Do konca devetdesetih let
prejšnjega stoletja je bilo povečano povpraševanje bolj
pomembno kot energetska učinkovitost; ponudniki
energije so služili predvsem nacionalnim trgom. Danes
pa morajo biti energetski sistemi oblikovani tako, da na
ravni celine delujejo na različne obnovljive vire energije
in nizkoogljična goriva. Je Evropa pripravljena in
zmožna sprejeti izziv? Bo uspela zmanjšati emisije
toplogrednih plinov za najmanj 0 odstotkov do leta
200 in ohraniti konkurenčnost? Evropska komisija je
s publikacijo Energetski načrt 200 začela razpravo.
Kaj pravi Energetski načrt 200?
Energetski načrt 2050 prikazuje možne poti za dosego dekarbonizacije energetskega sistema Evropske unije z analizo, ki temelji na različnih scenarijih. Ni namen, da izberemo le eno pot.
Prepoznati moramo skupne porajajoče elemente, ki podpirajo
dolgoročne pristope k naložbam. Resničen svet nikoli ne bo
takšen kot ti modeli, vendar pa bomo na njihovi podlagi prišli do
ugotovitev, ki bodo bistveni za našo prihodnjo politiko.
Glavni zaključek Energetskega načrta 2050 je preprost: preobrazba energetskega sistema je tehnično in gospodarsko izvedljiva
– če bomo sprejeli prave odločitve. Pri sprejemanju politik, ki
bodo naš energetski sistem usmerili k bolj trajnosti prihodnosti,
nam lahko pomaga pet ključnih vidikov.
(1) Prihranki energije so izredno pomembni
Neizkoriščenega potenciala za varčevanje z energijo je ogromno.
Znatni prihranki energije morajo biti doseženi v vseh scenarijih
dekarbonizacije. V primerjavi z največjim povpraševanjem v
letih 2005/06 se bodo primarne energetske potrebe znižale med

16 in 20 % do leta 2030 ter med 32 in 41 % do leta 2050. Energetska učinkovitost je ključna za preobrazbo energetskega sistema
v fazah proizvodnje, dobave in končne porabe. Če bi ohranili
prizadevanja na trenutni ravni, ne bi dosegli dovolj napredka. V
predlogu direktive o energetski učinkovitosti, ki jo trenutno
obravnavajo, je Komisija nakazala, na katerih področjih je nujno
potrebno ukrepati. Direktiva mora biti hitro sprejeta, če želimo
doseči možne prihranke.
Biti moramo zelo ambiciozni. Višja energetska učinkovitost v
novih in obstoječih stavbah je ključna na dolgi rok. V prihodnosti
bodo stavbe s skoraj nično energijo postale norma. Proizvodi in
naprave bodo morali izpolnjevati najvišje standarde energetske
učinkovitosti. V prometu potrebujemo učinkovita vozila in spodbude za spremembo vedenja. Za vse to je potrebnih več dejanj na
ravni Evropske unije kot tudi samih držav članic.
(2) Delež obnovljivih virov energije pomembno raste
Analiza prikazuje, da bodo leta 2050 obnovljivi viri energije
predstavljali največji del tehnologij za oskrbo z energijo. Vsi scenariji dekarbonizacije prikazujejo, da bo delež obnovljivih virov
energije leta 2030 narasel na 30 % v bruto končni porabi energije.
Leta 2050 bodo obnovljivi viri energije dosegli 55 %, kar 45
odstotnih točk več kot danes. To je velika sprememba in tudi izziv. Obnovljivi viri energije bodo imeli osrednjo vlogo v evropski
energetski mešanici, od razvoja tehnologije do množične proizvodnje in uporabe, od majhnega do velikega obsega, od subvencij do tekmovalnosti. Vsi ti premiki zahtevajo vzporedne spremembe v usmeritvi. V prihodnosti morajo spodbude postati bolj
učinkovite, vzpostaviti moramo ekonomijo obsega in strmeti k
boljši povezanosti trgov.
() Ključna je gradnja potrebne infrastrukture
Zaradi trgovanja z elektriko in prodora obnovljivih virov energije
moramo do leta 2050 po vseh scenarijih poskrbeti za primerno
infrastrukturo za distribucijo, medsebojno povezovanje in daljinski prenos. Obstoj primerne infrastrukture je obvezen pogoj.
Na dolgi rok bo potrebno razširiti sedanje metode za načrtovanje na celostno omrežje za distribucijo, prenos, skladiščenje in
električno avtocesto, ki bo usmerjeno na potencialno daljši časovni
okvir. Razviti moramo tudi pametnejša elektroenergetska omrežja,
ki bodo dovoljevala proizvodnjo elektrike iz različnih virov in ki
bodo dopuščala nove poti za ravnanje s ponudbo in povpraševanjem po elektriki.
() Evropski energetski trg mora biti celosten
Evropski trg ima obseg, ki zagotavlja dostop do virov in potrebne
investicije. Enoten energetski trg mora biti integriran do leta
2014. Dodaten izziv je potreba po fleksibilnih virih v elektroenergetskem sistemu, saj bodo obnovljivi viri energije vedno bolj
raznovrstni. Zagotovljen mora biti dostop do fleksibilnih ponudb
vseh vrst (npr. uravnavanje povpraševanja, skladiščenje in fleksibilne rezervne elektrarne). Drugi izziv je vpliv proizvodnje
Energetika.NET
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obnovljivih virov energije na cene na debelo na trgu. Ne glede na
odgovor je pomembno, da tržna ureditev omogoča cenovno
ugodne rešitve teh izzivov. Čezmejen vpliv na notranji trg si zasluži ponovno pozornost. Danes je usklajevanje potrebno bolj kot
kdajkoli prej. Pri razvoju energetske politike moramo upoštevati,
kako na posamezen nacionalni sistem vplivajo odločitve, sprejete
v sosednjih državah.
() Investicije v nizkoogljične tehnologije
Oblikovanje cen ogljika lahko zagotovi spodbudo za uporabo
učinkovitih, nizkoogljičnih tehnologij po Evropi. Sistem trgovanja
z emisijami (ETS) je nujen, a ne zadosten pogoj za preobrazbo
energetskega sistema. Pri pospeševanju komercializacije in modernizacije vseh nizkoogljičnih rešitev, ne glede na vir, so nujna
tudi večja javna in zasebna vlaganja v raziskave, razvoj in tehnološke inovacije. Evropa bo okrog leta 2030 zagotovo morala razviti
tehnologije za zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida, da
bo dosegla cilj dekarbonizacije.

Nove priložnosti za Evropo
Za Evropo je ceneje in lažje, da sodeluje. Evropski trg nam nudi
priložnost za ekonomijo obsega ter za pospešitev novih trgov za

nizkoogljične tehnologije. Od danes pa do leta 2050 moramo
izvesti obsežno zamenjavo infrastrukture in naprav, vključno z
izdelki za široko porabo v domovih. Modernizacija energetskega
sistema bo evropskemu gospodarstvu prinesla visoko raven
naložb. Prinese lahko več delovnih mest, večjo kakovost življenja
in več rasti. Dekarbonizacija je za Evropo lahko prednost, saj bi
tako bila pobudnica v naraščajočem globalnem trgu energetskih
izdelkov in storitev. Preobrazba energetskega sistema bo znižala
odvisnost od uvoza in izpostavljenost nestanovitnosti cen fosilnih
goriv.

Pot naprej
Razprava se je začela. V naslednjih mesecih bodo vsi udeleženci
v vseh državah članicah nadaljevali z odprto razpravo, govorili
bodo o mejnikih in okvirni politiki za 2030. To bo državam članicam in investitorjem pomagalo zagotoviti gotovost, ki jo potrebujejo. Ne moremo več čakati: ukrepati moramo za prihodnost.
Že zdaj pomagamo zmanjševati naš ogljični odtis, vendar pa moramo naša prizadevanja okrepiti: več obnovljivih virov energije,
več čiste tehnologije, več investicij v omrežja, več povezovanja in
večja energetska učinkovitost. Potrebujemo odločitve in investiI
cije. Potrebujemo politično voljo.

Energetska prihodnost
Slovenije
Mag. Vekoslav Korošec, direktor Združenja za svetovalni inženiring pri GZS
Slovenija bo tudi v prihodnje uvoznik energetskih surovin, pri
čemer bomo pri preskrbi z električno energijo težili k pokrivanju porabe v celoti iz domačih virov. Zanesljivost v preskrbi z
energenti, še posebej z električno energijo, je bila v obdobju samostojne Slovenije ves čas zanesljiva, nikoli nismo imeli razpadov
sistema ali redukcij, ki se jim niso mogle izogniti niti najbolj razvite evropske države, ZDA (Kalifornija, vzhod ZDA) in Kanada.
Zanesljivost oskrbe z električno energijo bo tudi v prihodnje temeljila na hidroenergiji, premogu in jedrski energiji. Ključni podporni točki elektroenergetskega sistema bosta jedrska elektrarna
Krško in nova TEŠ 6, ki sta neposredno vključeni na 400-kilovoltno omrežje. Obe elektrarni bosta tudi v prihodnje zagotavljali
sistemske storitve (regulacija frekvence, regulacija napetosti),
ki so nujne za izpolnjevanje pogojev interkonekcije (evropski
sistem ENTSO-E). Prenosno omrežje s sosednjimi državami bomo okrepili in zgradili novo 400-kilovoltno omrežje z Madžarsko,
Cirkovce-Heviz. Zanesljivi proizvodni objekti in prenosno omrežje so pogoj za razvoj elektrarn na osnovi obnovljivih virov, ki jih
bomo v naslednjih letih gradili na osnovi podpornih shem, ki
omogočajo pokrivanje razlike med proizvodno in tržno ceno. Ta
namreč še dolgo ne bo konkurenčna konvencionalnim elektrarnam. Poleg vodnih virov bomo v Sloveniji izkoriščali biomaso,
veter, geotermalno in sončno energijo. S povečanjem deleža razpršene proizvodnje se bodo razvijala distribucijsko omrežje in
pametna omrežja, ki bodo omogočila vključevanje malih proizvodnih virov v sistem in učinkovito kombinacijo klasičnih in obnovljivih virov za zanesljivo in ekonomično oskrbo potrošnikov.
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Plin bo v primeru izgradnje plinovoda Južni tok postal pomemben energetski vir. Na znanih lokacijah v Sloveniji (Kidričevo,
Trbovlje, Koper) lahko pričakujemo izgradnjo plinsko-parnih
blokov, zgrajenih na osnovi javno-zasebnega partnerstva in tujih
vlaganj.
Prehod v brezogljično družbo brez jedrske energetike v Sloveniji
ni možen. Obstoječo jedrsko elektrarno v Krškem bomo morali
nadomestiti z novim objektom, ki bo zaradi visokih vlaganj zgrajen v partnerstvu s tujimi vlagatelji.
Na področju hidroenergije bo Slovenija nadaljevala z izgradnjo na
srednji Savi in dokončala sklenjeno verigo od HE Moste do HE
Mokrice, ki v energetskem in ekonomskem vidiku predstavlja optimalno rešitev energetske izrabe Save. Prepričan sem, da bomo
na reki Muri v soglasju z okoljem našli najmanj dve sprejemljivi
lokaciji za elektrarne. Vodni zbiralniki bodo v povezavi s proizvodnjo električne energije v prihodnje zaradi podnebnih sprememb
še pridobili na pomenu, zato bomo v Sloveniji na osnovi domačih
in tujih vlaganj izkoristili lokacije na Dravi (ČE Kozjak) in na Savi
(ČE Požarje). Obe lokaciji sta bili projektno obdelani že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, na tem področju obstaja stalen
interes tujih vlagateljev.
Pomanjkanje energije in varstvo okolja bosta vzpodbudila vlaganja
v učinkovito rabo energije. Energetska sanacija stavb v naslednjih
dveh desetletjih predstavlja velik izziv za domačo stroko, gradbenike, inženiringe in industrijo. Tudi v prihodnje bo energetika zelo dobičkonosno področje in bo zagotavljala največ vlaganj in izzivov z najmanj tveganj za naročnike, izvajalce in dobavitelje. I
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Energetski menedžment v
industriji
mag. Matija Tacer, vodja programa Termoenergetika, Poslovna divizija INVEST, Iskrasistemi, d. d.

Gospodarski recesiji še ni videti konca, medtem ko
njene posledice že skoraj vsi občutimo. Zaradi
gospodarske stagnacije za mnoga podjetja stroški
energentov postajajo vse bolj pereč problem. Ampak
življenje je tako, da kar za ene predstavlja nerešljiv
problem, je za druge lahko priložnost in izziv. Velikokrat
se oziramo na širšo okolico in vidimo ter večkrat tudi na
lastni koži občutimo probleme, na katere žal nimamo
vpliva, namesto da bi se osredotočili na priložnosti v
ožjem delovnem okolju.
V mnogo slovenskih podjetjih ima energetski menedžment
mesto, ki si ga zasluži in mu daje možnosti za upravljanje, kar
se odraža v stalnem napredku v smislu izboljševanja energetske
učinkovitosti raznih procesov oz. izboljševanja konkurenčnosti
podjetja. Trenuten gospodarski položaj in dodatni spodbudni
mehanizmi (Eko sklad, obratovalne podpore, subvencije dobaviteljev energentov …) pa so dobra priložnost za večji poudarek na
energetskem menedžmentu tudi v podjetjih, kjer do zdaj temu

področju niso posvečali večje pozornosti. Iz lastnih izkušenj sem
prepričan, da je v slovenski industriji v podjetjih, kjer imajo že
vzpostavljen sistem energetskega menedžmenta, treba nadaljevati
dobro prakso in jo glede na potrebe nadgrajevati (npr. ciljno
spremljanje rabe energije, EN 16001 – standard za sisteme ravnanja z energijo). V podjetjih, kjer do zdaj temu področju še niso
posvečali dovolj pozornosti, je treba začeti z energetskimi pregledi,
ki jih izvajajo ekspertna podjetja, in določiti odgovorne osebe za
področje spremljanja oz. upravljanja energetske učinkovitosti.
Odgovornemu je treba dati potrebne pristojnosti in dovolj časa,
da se bo lahko dobro seznanil z obstoječim položajem ter sistematično in strokovno načrtoval ukrepe in aktivnosti za povečevanje energetske učinkovitosti. Kjer je mogoče, naj bo njihova
stimulacija odvisna od merljivih kazalnikov, ki morajo biti realni.
Omogočiti jim je treba, da bodo lahko delež prihrankov, ki jih
dosežejo, namenjali zagotavljanju ustreznih pogojev, potrebnih
za kakovostno delo in stalno rast, da bodo njihovi procesi dosegali energetske učinkovitosti. primerljive z učinkovitostjo najI
boljših razpoložljivih tehnologij.

PROMOCIJSKO BESEDILO

sLovEnsKi E-forUM

Organizator
podnebnega varstva
Slovenski E-forum, društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo
je partner v projektu CLIPMA (Training Course for Local Climate
Protection Managers in Central Europe), ki je namenjen usposabljanju občinskih uradnikov, nosilcev političnega odločanja na
lokalni ravni in strokovnjakov, ki delujejo na občinski ravni. Projekt se izvaja v Avstriji, kjer so tovrstno izobraževanje začeli pred
tremi leti, na Madžarskem, na Slovaškem in pri nas.
Projekt CLIPMA, ki je sofinanciran s strani Evropske komisije,
spada v Program vseživljenjskega učenja in v podprogram Leonardo
da Vinci. Del projekta je izvedba izobraževalnega programa Organizator podnebnega varstva za učinkovito vodenje lokalnih
projektov na področju spodbujanja rabe obnovljivih virov energije
in energetske učinkovitosti.
Program sledi ciljem EU, ki jih vsebuje podnebno-energetski
paket, sprejet v marcu 2007 in ki so preko Direktive 2009/28/ES
o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov energije in
Direktive 2006/32/ES o učinkovitosti rabe končne energije del
evropskega acquis communautaire. Zavezo države k spodbujanju ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov
vsebuje tudi 4. odstavek 65. člena Energetskega zakona, kjer so
programi izobraževanja na tem področju posebej omenjeni. Občine naj sprejemajo urbanistične smernice za načrtovanje rabe
sistemov obnovljivih virov energije, spodbujajo rabo obnovljivih

virov energije v lokalnih energetskih konceptih in poskrbijo za
energetsko učinkovito prostorsko načrtovanje.
Vsebine izobraževanja zajemajo šest sklopov predavanj in razprav
o blaženju vplivov podnebnih sprememb in prilagajanju nanje,
in sicer zakonodajne okvire, učinkovito rabo in obnovljive vire energije, kmetijstvo, trajnostno mobilnost in prostorsko načrtovanje, snovanje in izvajanje projektov v občinah in strategije prilagajanja z rešitvami. Udeleženci bodo znanja izpopolnjevali
tudi s skupinskim delom in pripravo ter predstavitvijo lastnega
projekta. Število udeležencev je omejeno na 24, udeležba pa je
brezplačna.
Izobraževalni program se bo odvijal v treh sklopih po dva dneva,
in sicer predvidoma v začetku oktobra 2012 v OŠ dr. Pavla Lunačka
v Šentrupertu na Dolenjskem, drugi sklop v začetku novembra
2012 v OŠ Brezovica, Brezovica pri Ljubljani, zaključni, tretji sklop
pa v začetku decembra v Termah Snovik.
K sodelovanju vabimo župane in občinske svetnike, uradnike v
občinskih upravah, strokovnjake v javnih podjetjih, skratka vse,
ki se z razvojem lokalnega okolja neposredno ukvarjajo.
Več podrobnejših informacij vam bomo z veseljem posredovali
z e-naslovov info@se-f.si in gorazd.marincek@se-f.si ali po
telefonu 01  0, Gorazd Marinček.
Energetika.NET
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Nove energetske strategije v
Evropi morajo iti z roko v roki
s spodbujanjem inovacij
Alenka Žumbar in Tanja Srnovršnik, foto: osebni arhiv
celovitimi postopki in z zmanjšanjem izpustov toplogrednih
plinov, kar bo blažilo podnebne spremembe.
EU je sprejela novo direktivo o energetski učinkovitosti. Ali menite, da bo ta tema postala tako pomembna, kot so pred nekaj leti
postali pomembni obnovljivi viri energije? Kaj bo po vašem mnenju prinesla ta direktiva?
S ciljem 20–20–20 naj bi do leta 2020 zmanjšali izpuste toplogrednih plinov za 20 %, zvišali delež obnovljivih virov na 20 %
in za petino zmanjšali porabo energije. To je nujno, ker za zdaj
še nismo na pravi poti. Zato upam, da bo direktiva opogumila politike, podjetja in tudi civilno družbo, da bodo reagirali na vseh
ravneh, na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni. Pri tem
mora biti javni sektor za zgled.

Da bi v Evropi dosegli dolgoročno energetsko varnost,
moramo spodbujati tako obnovljive vire energije kot
energetsko učinkovitost. Poleg tega moramo razmišljati
o samozadostnosti, meni Barbara Haering, direktorica
zasebnega “think tanka” in svetovalnega podjetja
eConcept iz Züricha, ki je specializirano za strateško
načrtovanje, okoljsko politiko in gospodarjenje z
znanjem. Haeringova je tudi članica odbora evropskega
raziskovalnega odbora pri Evropski komisiji, odbora
Zveznih institucij za tehnologijo in švicarske Nacionalne
fundacije za znanost. Med letoma 1990 in 200 je bila
tudi švicarska parlamentarka.
Barbara Hearing bo ena glavnih govorcev na dogodku
Ljubljana Forum 2012 z naslovom Energetska učinkovitost in biti vedno povezan. Forum organizirajo GFS –
Inštitut za geostrateške, pravne in futuristične raziskave,
Mestna občina Ljubljana in Center za podporo razvoju
eUpravljanja, potekal pa bo 20. in 21. septembra na
Ljubljanskem gradu.
Kaj je po vašem mnenju prioriteta EU – obnovljivi viri energije ali
energetska učinkovitost?
V Evropi si bomo dolgoročno energetsko varnost zagotovili le, če
bomo delovali v vseh smereh, če bomo spodbujali rabo obnovljivih virov energije in tudi energetsko učinkovitost. Ob tem je nujno tudi razmišljanje o samozadostnosti in zmanjševanju porabe energije. Oskrbo z energijo si bomo lahko zagotovili samo s
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Kako močna je EU na področju energetske učinkovitosti –
finančno, da lahko investira, tehnično, da lahko razvija nove
tehnologije, in v znanju, da lahko spodbuja to področje?
Evropa je šibka na področju inovacij predvsem zato, ker je donosnost naložb v EU nižja kot v ZDA ali Aziji. Zato morajo nove
energetske strategije v Evropi iti z roko v roki s spodbujanjem inovacij na splošno. To je bil razlog za združitev sil na ravni Evropske
komisije: novi Direktorat za raziskave in razvoj je sedaj odgovoren
za celoten inovacijski proces.
Prihodnje leto boste predstavili temo z naslovom “Z inoviranjem
iz krize”. Kako lahko Evropa izide iz krize? In zakaj boste o tej
temi govorili v Bostonu in ne na primer v Bruslju ali Frankfurtu?
Povezovanje temeljnih in uporabnih raziskav, pilotnih projektov
ter širjenje trga, da bi okrepili svoje inovacijske zmogljivosti, je
izziv. Kot pridruženi člani novega Evropskega odbora za področje
raziskav in inovacij (ERIAB, op. p.), ki ga bo Evropska komisija
imenovala v bližnji prihodnosti, želimo o teh izzivih razpravljati
s partnerji po vsem svetu. To je tudi razlog za naše sodelovanje
na februarski konferenci AAAS v Bostonu.
Na vaši spletni strani piše, da številne zasebne svetovalne in
raziskovalne organizacije kot tudi inštituti univerz in ETH Zurich
za švicarski EWZ pripravljajo raziskavo o energetski učinkovitosti
in obnovljivih virih energije, ki temelji na praksi. V raziskovalne
projekte je vključen tudi eConcept. Kakšni so ti projekti, kaj so
njihovi cilji, kaj naj bi z njimi ugotovili? Koliko pripomorejo k
dejanskim premikom na področju učinkovite rabe energije in
obnovljivih virov energije?
Leta 2008 so se v Zürichu odločili, da do leta 2050 zmanjšajo porabo energije posameznika na 2000 W na leto. To strategijo je na
referendumu podprlo 75 % volivcev v mestu in ima tudi široko
politično podporo. Zdaj je v Zürichu poraba energije na prebivalca
približno 5000 W na leto. Da bi dosegli zastavljeni cilj, bodo nujne spremembe v odnosu in vedenju. EConcept bo naslednjih deI
set let spodbujal in spremljal te spremembe.

Montel in Energetika.NET vam sedaj
z združenimi močmi ponujata najboljše možne
informacijske storitve in podporo pri spremljanju
energetike v jugovzhodni Evropi!

Spoznajte platformo izbire,
ki se vam ponuja na evropskih
energetskih trgih!
»
»
»
»
»

Ažurne novice v angleščini in vpogled v:
ažurne podatke o trgih,
osnove gibanja cen,
cenovno transparentnost ter
enostavna uporaba graﬁčnih orodij!

Za več informacij nam pišite
ali nas pokličite!
Energetika.NET d.o.o.
prodaja@energetika.net
telefon: +386 1 40 12 872
+386 1 40 12 868
ZA BREZPLAČNI TESTNI DOSTOP
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Pomembno je, da z učinkovito
rabo energije začnemo na
začetku procesa
sedilo in foto: Mateja Kegel

Logistike ne
predstavlja samo
transport, ampak
mnogo več

Mlado špansko podjetje Altema s sedežem v Barceloni razvija različne projekte, v katerih se med drugim ukvarja z učinkovito rabo
energije. Še več, široko odprti so zapluli tudi v mednarodne vode.
Kot pravi direktor podjetja Ariel Cima, so že na začetku vedeli, da
bodo pri vsakem projektu, pa naj gre za področje logistike, infrastrukture ali za predelovalne obrate, posebno pozornost morali
posvetiti dvema vprašanjema: energetski učinkovitosti in recikliranju virov. Danes so ob vsem tem usmerjeni v energetsko učinkovitost celotnega procesa. »Vedno smo želeli zbuditi zavedanje
o pomenu recikliranja. Najprej uporabnikom, nato še podjetjem.
Pokazati želimo, da morajo razmišljati o tem, kaj se zgodi z njihovimi produkti po uporabi, in jih usmeriti v to, da je recikliranje
lahko dobičkonosno.« In kar je najpomembnejše, podjetje Altema
svojim naročnikom ne ponuja le storitev »na ključ«, pač pa dolgoročno sodelovanje. Njihovi sodelavci ostanejo del ekipe tudi po
tem, ko projekt že uspešno deluje. To je še posebej pomembno
v regijah in državah, kjer je potreba po ustreznem prenosu
tehničnega znanja velika.
0

Energetika.NET

Vaše podjetje je v fazi preoblikovanja, v kateri iz strogega
inženiringa prehajate na širše področje delovanja, v okviru
katerega zagotavljate rešitve na področju raziskav in razvoja tudi
v energetskem sektorju.
Z delovanjem smo pričeli v letu 2007 kot inženirsko podjetje,
usmerjeno v sektor predelave plastike. Naš prvi stroj je bil sicer
prodan v Srbiji, vendar smo z delom v resnici začeli v Latinski
Ameriki. Že od začetka nam je sledilo zavedanje, da bomo veliko
uspešnejši, če bomo omogočili celotno inženirsko oskrbo projektov. Nismo želeli prodajati le posameznih strojev, pač pa smo
želeli prodajati celostne rešitve kot odgovor na potrebe posameznega podjetja. Začeli smo organizirati vse, kar je povezano s kadri,
urejati vprašanja, kot so: koliko ljudi je potrebno za posamezno
fazo proizvodnje, kakšne morajo biti značilnosti generalnega menedžerja projekta, kako mora biti postavljena infrastruktura, da
bodo vse naprave spravili pod streho, kakšne so zahteve, povezane
z zaposlenimi in s storitvami ipd. A želje naših strank se pri tem
še niso ustavile.
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Na pobudo strank smo se začeli aktivno vključevati v delovanje
proizvodnje. Da bi zagotovili učinkovitost proizvodnega procesa
in dobičkonosnost obrata, smo morali razširiti obseg našega dela in se iz prvotnega koncepta storitev »na ključ« preusmeriti v
storitev, ki jo imenujemo »proces prenosa znanja«. Tega določimo
in prilagodimo glede na potrebe posameznega naročnika.
Izkušnje so nas naučile, da pri tehničnih postopkih v predelovalnih obratih v nekaterih primerih obstajajo ogromne razlike med
državami, ki razvijajo nove tehnologije, kot so evropske države ali
ZDA, in med tistimi, ki te tehnologije uvažajo.
Stranke so torej ob nakupu projektov jasno izpostavljale željo, da
je naše podjetje v projekt aktivno vključeno tudi po tem, ko ga zaženemo, da sodelujemo pri upravljanju posameznega projekta.
Zato smo ostali in zagotavljali, da je posel tudi v resnici donosen. To
pa je tudi glavna razlika med nami in večino tehnoloških podjetij.
Ob vsem tem smo spoznali še, da moramo ne glede na to, ali delamo v Venezueli, Braziliji, Mehiki ali Mavretaniji, razumeti njihov način dela. Ne gre samo za tehnologijo – če želimo ponuditi
ustrezno rešitev, moramo razumeti kulturo dežele in njihov pristop k delu. Ni lahko; v resnici je to ena najtežjih stvari pri našem
delu.
Ko prideš do točke, na kateri se moraš odločiti za določeno tehnologijo, obstajajo številne različne spremenljivke, na katere moraš
biti pozoren: od dela na napravi do človeških virov, surovine, energije, inženiringa in logistike. Zato smo začeli razmišljati, zakaj
se ne bi usmerili v specializacijo vsake od faz procesa, namesto
da ponujamo samo predelovalne stroje.
Pri tem smo prišli do spoznanja, da že uspešno nudimo sistem
za varčevanje z energijo in da je izjemno pomembno, da z učinkovito rabo energije začnemo na zelo zgodnji stopnji vsakega projekta.
Tako danes naše delo temelji na treh stebrih: infrastruktura in logistika, procesni inženiring ter energija in viri. Tu govorimo o
virih, kot sta energija in voda, in seveda o ravnanju z odpadnimi
materiali, saj z ustreznim ravnanjem z odpadki lahko pridobivamo energijo.
Da bi lahko nudili visoko učinkovite alternative na vseh omenjenih področjih, smo se odločili, da ustanovimo sestrsko podjetje
Alteme, ki bo prav tako del skupine RC2 in bo zaživelo v kratkem.
Naša strategija v tem primeru je, da s partnerji (podjetji, s katerimi smo v preteklosti že sodelovali) ustanavljamo različna skupna
podjetja in tako povečamo svoj potencial na področju inženiringa,
kar je tudi ključni cilj naše skupine.
So vaše rešitve namenjene predvsem državam v razvoju? Kaj pa
razvoj in rešitve za regijo JV Evrope?
Prvi korak, ki smo ga morali narediti, je bil definiranje smeri
našega razvoja, pri čemer smo morali določiti ciljno tržišče.
Zavedamo se, da je Altema v svetu novo ime.
Po eni strani vidimo številne priložnosti v državah, ki jim pravimo
uvoznice tehnologije. Tako smo svoj potencial do sedaj izkoristili predvsem v Afriki in Latinski Ameriki. Seveda pa se pogovarjamo tudi o širitvi v JV Evropo, v države nekdanje Sovjetske zveze, na Bližnji vzhod. Vse to so regije, ki nas zanimajo in v katere
načrtujemo prodor. Dobre kontakte smo do sedaj vzpostavili tudi
v Senegalu, Mavretaniji in Burkini Faso. Odprli smo predstavništva v Latinski Ameriki – Venezueli, Braziliji, imamo dobre
kontakte v Argentini, nekaj dela smo opravili tudi v Mehiki. To
so torej države, na katere se želimo v prvem planu osredotočiti.
Če se vrnem k JV Evropi, moram povedati, da je za nas vsekakor
zanimiva. Do sedaj smo predvsem razmišljali o vzhodni Evropi,
Poljski, Češki, Slovaški. Če bo prišlo povpraševanje iz JV Evrope,

se bomo seveda odzvali. Našo pozornost sta pritegnili tudi Bolgarija in Romunija. Glede na tamkajšnje pomanjkanje energije
za nas predstavljata potencialno tržišče za projekte učinkovite rabe
energije.
Odprti smo za vse možnosti, še posebej tiste, ki so nam v izziv.
Drugačen jezik ali vera in velike razdalje za nas ne predstavljajo
ovir.
Ko govorimo o vplivu projektov na okolje, se zavedamo, da je potrebno neprestano investirati v nove rešitve, skrbeti, da ne »poteče
rok uporabe«. Ob vsem tem ne smemo pozabiti niti na uspešen
posel niti na vpliv na okolje.
Kaj pa priložnosti v Španiji?
V resnici se v ta del Evrope ne bomo osredotočali, saj so tukaj
že velika inženirska podjetja, ki so močno pozicionirana ne le
marketinško, pač pa tudi politično. Morda bi se tukaj videli v roku 10 do 15 let. Toda odločili smo se, da začnemo na trgih, kjer
smo zaznali pomanjkanje infrastrukture in ustreznega inženiringa.
V čem ste drugačni od drugih ponudnikov?
Naše rešitve so veliko cenejše, vključimo se v proces in ostanemo
del projekta vse dotlej, dokler domači ljudje v celoti ne obvladajo
vseh procesov. Običajna praksa inženirjev je, da po zaključku projekta dajo osnovna navodila, za vse ostalo pa se lahko stranka
nanje kadarkoli obrne po elektronski pošti ali telefonu. Pa vendar se je treba zavedati, da ljudje še vedno potrebujejo človeški
stik. Prav tak primer je naš projekt v Venezueli, pa tudi pogovori
z Irakom, ki jih vodimo, potekajo na podoben način. Pravijo, da
ne želijo le nekoga, ki jim bo pripeljal tehnologijo, pač pa hočejo
partnerja, ki jim bo prinesel rešitev – postavil projekt in ostal vanj
vključen, prenesel na domače ljudi izkušnje tudi v praksi in ne
le v teoriji.
Koliko ljudi dela na posameznem projektu v eni državi?
V našem podjetju je zaposlenih 24 ljudi, večinoma inženirjev in
tehnikov. 17 jih deluje na sedežu podjetja v Barceloni, trije na Kitajskem in štirje v Venezueli. Koliko jih sicer dela na posameznem
projektu, pa je odvisno od projekta samega. V Venezueli, na
primer, imamo dve družbi. Prva je mešana družba s podjetjem
venezuelske vlade, drugo je naše predstavništvo, ki nudi podporo
na tem tržišču. Kot že rečeno, pa imamo še štiri druge zaposlene.
V mešani družbi je pri projektu zaposlenih 20 ljudi, polovica jih
je iz domačega podjetja, druga polovica iz našega. Kar se tiče zaposlovanja, včasih pošljemo na delo v tujino ljudi, ki so že zaposleni pri nas, včasih pa zaposlujemo domačine. Po drugi strani
je denimo v Mavretaniji partner želel, da projekt v celoti izvedejo
in vodijo naši ljudje. Naš obseg dela je pri vsakem projektu drugačen in je odvisen od pogojev na trgu, možnosti investiranja,
poslovnih strategij ipd. Mi smo ob tem zelo prilagodljivi.
Državam JV Evrope lahko s področja energetike ponudimo tisto,
kar lahko ponudimo tudi vsem ostalim: kogeneracijo, trigeneracijo, fotovoltaiko, proizvodno energije s pomočjo nadzorovanega
sežiganja odpadkov brez odvečne proizvodnje CO2. To so tri osnovne možnosti. In še četrta možnost – rešitev vseh težav v enem
projektu: predelava odpadkov in odprava težav z energetsko učinkovitostjo.
Pravite, da je vaša najpomembnejša prednost logistika?
Res je. To je veliko področje, ki ga ljudje običajno označijo samo
za transport. Pa vendar za nas predstavlja veliko več. Zavedamo
se, da je v analizo in opredelitev logistike potrebno vključiti šte-
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vilne dejavnike, ki omogočajo učinkovitost procesa in s katerimi
se tradicionalno ukvarja področje inženiringa procesov in metod,
če želimo zagotoviti učinkovitost katerega koli proizvodnega
obrata, zdravstvene institucije, skladišča, transportnega omrežja
ipd. Zato je pomembno, da se v sklopu logistike prevzame skrb
za vse – od materiala do distribucije, osebja, načina in časa shranjevanja materiala … Naša dodana vrednost so bogate izkušnje s
simulacijo proizvodnih ali storitvenih procesov, zato znamo pred
začetkom delovanja projekta analizirati in zaznati konfliktna
mesta, ki bi lahko zmanjševala učinkovitost. V primeru obstoječih
obratov in storitvenih centrov pa nam to omogoča, da vstopimo
v organizacijo procesa in izboljšave demonstriramo še pred njihovo uvedbo.
Torej lahko govorimo o učinkovitem energetskem menedžmentu?
Tako je. Seveda smo osredotočeni na logistiko, ampak, kot rečeno,
ne samo na transport. Energetski menedžment lahko izboljšamo
tudi tako, da preučimo z njim povezano logistiko.
Kakšna je vaša vloga v energetskem sektorju gledano z vidika
zmanjšanja rabe energije, uvajanja OVE, vpliva na okolje,
povečevanja izkoristka energentov?
Imamo zelo jasno politiko, ki pravi, da sta recikliranje in ponovna
uporaba zelo pomembna dejavnika, ki ne vplivata samo na okolje,
ampak tudi na poslovne in ekonomske rezultate. Zavedamo se,
da tudi recikliranje ni vedno trajnostno. Včasih je potreben čas, da
najdemo pravo rešitev, saj je dejstvo, da potrebuješ veliko energije
za reciklažo, kar je bistven problem. Reciklaža pomeni, da še vedno investiraš veliko denarja v odpadke, da iz njih narediš ponovno
uporabne materiale. Prav ta strošek pa bi radi zmanjšali ne samo
z razmišljanjem, ampak predvsem z ustrezno analizo, z udejanjanjem ustreznih rešitev za posameznega naročnika. Naš način
dela in razmišljanja temelji na prepričanju, da lahko najdemo
alternativo, ki bo povečala energetsko in poslovno učinkovitost,
če prodremo dovolj globoko v problem.
Ta trenutek imate v igri kar nekaj zanimivih projektov ...
Tako je. Na področju energetske učinkovitosti izvajamo velik
projekt, v katerem za enega največjih predelovalnih obratov za
plastiko v Venezueli gradimo naprave za kogeneracijo in trigeneracijo. Projekt je že v gradnji, seveda pa je v nadaljevanju vse odvisno predvsem od nadaljnjih potreb naročnika. Prav tako smo pred
kratkim pričeli s projektom trigeneracije v Mavretaniji, kjer bomo
poskrbeli za ustrezno energetsko učinkovitost njihovih hladilnic
za zamrzovanje rib. Pri stalni temperaturi -16 °C imajo te hladilnice zelo veliko porabo, po drugi strani pa se srečujejo s stalnimi
izpadi električne energije. V okviru projekta želimo doseči zmanjšanje porabe energije ter večjo učinkovitost sistema. Ta trenutek
potekajo tudi sestanki s potencialnimi partnerji s Kitajske in iz
Iraka, tako na področju trigeneracije kot tudi na področju solarne
energije.
Razvijamo še dva projekta v Južni Ameriki. Eden je s področja ravnanja s človeškimi odpadki, in sicer z nadzorovanim sežiganjem,
pri čemer lahko pridobivamo energijo. Pri drugem se ukvarjamo
s pridobivanjem energije s pomočjo lesne biomase.
Kaj pa se dogaja z energetskim sektorjem v Španiji?
Španija ima enako težavo kot večina drugih držav srednje in južne Evrope, saj na svojem ozemlju nima niti nafte niti zemeljskega
plina. To dejstvo je države spodbudilo v razvoj novih virov energije,
bodisi obnovljivih (veter, plimovanje, sonce ipd.) bodisi neobnovljivih (premog, jedrska energija itd.).
2
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Ko analiziramo razmere na področju obnovljive energije v Španiji
ali katerikoli drugi državi, je potrebno pogledati različne vidike.
Eden od njih je tehnološki razvoj, torej udeležba države v raziskavah
in razvoju novih tehnologij. V tem pogledu, če govorimo o vetrni
industriji, je Španija v svetovnem merilu četrta država po registraciji intelektualne lastnine (patentih), takoj za Združenimi državami, Dansko in Nemčijo, kar je dokaj velik dosežek.
To je posledica ustreznega regulatornega okvira, ki že skoraj dve
desetletji španskim podjetjem omogoča trdne zaveze. Tako se je
ustvarila industrijska mreža, ki obsega celotno proizvodno verigo
in je vzpostavila relativno velik izvozni potencial.
Drugi vidik, ki ga je potrebno analizirati, je razvoj proizvodnih
zmogljivosti na področju obnovljivih virov. Ob upoštevanju vseh
obnovljivih virov je Španija tu na 6. mestu za Nemčijo, Francijo,
Švedsko, Italijo in Norveško, pri čemer proizvede samo 11 milijonov ton naftnega ekvivalenta, kar je 8 % vse proizvodnje v Evropski uniji. To je še vedno majhen delež in ga je potrebno povečati.
Potrebujemo izboljšan regulatorni okvir za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo obnovljive energije, in ta mora jasno vzpostaviti
ekonomske pogoje, ki bodo to področje urejali, še posebej tiste,
ki so v povezavi s subvencijami, ki so še vedno nujne.
Ne glede na vse pa Španija napreduje v skladu z evropskimi uredbami in cilji, določenimi do leta 2020 (proizvodnja vsaj 20 odstotkov vse energije, ki jo porabi sedemindvajseterica, iz obnovljivih virov). Ko se vozite po državi, lahko opazite veliko vetrnic,
obratov za sežiganje odpadkov brez izpustov plinov, kar preprečuje
kontaminacijo mest, ter naprav za proizvodnjo energije iz biomase.
Glede na vse povedno, ni presenetljivo, da je cena energije v Španiji visoka, sploh če se primerjamo z državami, kot so Brazilija,
Argentina in Venezuela, kjer je energija občutno cenejša.
To je seveda zelo pomembna prednost za industrijo teh regij, vendar lahko privede tudi do neprimernih praks, ki vplivajo na poslovne rezultate.
Kot ste omenili, dajete velik poudarek družbenemu okolju,
spodbujate lokalne in regionalne vire, kar je dodana vrednost
vaših aktivnosti. Tudi vaša ekipa je zelo mednarodno obarvana.
Še ena dodana vrednost?
Res smo mednarodno podjetje. Jaz prihajam iz Argentine, moj
partner je Venezuelec in tudi zato smo s prvimi projekti začeli prav
v omenjenih državah. Poleg tega nismo želeli takoj na začetku tekmovati s podjetji v Evropi, kjer je tržišče že vzpostavljeno, pač pa
smo izkoristili priložnosti v Latinski Ameriki, kar nam je bilo glede na njeno stopnjo razvoja v izziv. Nekatera španska podjetja morda raje delujejo lokalno in ne širijo rada svojega posla v tujino, v
države z drugačnim jezikom in drugačno kulturo. V našem podjetju pa se zavedamo, da je posel mogoče prav v teh državah še precej neraziskan in zato predstavlja dobro poslovno priložnost. To
je naš način dela in tako želimo delati tudi v prihodnje, na tem
gradimo svojo strategijo.
Na koncu velja omeniti, da projekte razvijamo tudi v sektorju vodnih virov. Naše dejavnosti potekajo na dveh področjih: prvo je voda
za pitje, drugo pa voda kot vir v industriji. Na vsakem področju
imamo strokovnjake za ravnanje z vodo, ki optimizirajo naše projekte bodisi z zmanjševanjem količine odpadne vode in njenim
čiščenjem bodisi s ponovno uporabo, kadar je to mogoče. Tam,
kjer vlada pomanjkanje pitne vode, nudimo rešitve, kot so razsoljevanje (z obratno osmozo) ali filtriranje podzemnih virov. Razvili
smo tudi naprave, ki s pomočjo obratne osmoze pridobivajo toplotno energijo. Na koncu ugotovimo, da so vsi viri povezani, le
I
ustrezno moramo poskrbeti zanje.
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Letos ne pričakujemo nobene
spremembe cen več
Tanja Srnovršnik, foto: arhiv Energije plus

V Energiji plus letos ne pričakujejo nobenih sprememb
cen električne energije več. »Če bodo gibanja cen v
prihodnje ugodnejša, kot so bila v preteklosti, pa si
lahko obetamo tudi kakšen popravek navzdol,« je ob
robu seminarja Modro gospodarstvo ali kako zaslužiti z
učinkovito rabo energije, ki ga je v okviru sejma
Energetika organizirala Energetika.NET, dejal direktor
Energije plus Bojan Horvat. Glede zanimanja, da bi
Holding Slovenske elektrarne (HSE) lastniško vstopil v
Energijo plus, pa pravi, da bi s tem predvsem znižali
nekatere stroške in bolj uravnoteženo porazdelili
tveganja med oba partnerja.
Že več kot osem mesecev je, odkar sta ločeni tržna in omrežna
dejavnost. Kaj ste v tem času ugotovili? Se je že pokazala kakšna
pozitivna ali negativna stran te ločitve?
Bistvenih sprememb v primerjavi s prej sicer ni, razen to, da je
naše podjetje zdaj samostojna gospodarska družba in se mora ukvarjati tudi s stvarmi, s katerimi smo se prej v okviru enovitega
podjetja Elektro Maribor. Je pa res, da se zdaj nekoliko lažje odločamo o smereh razvoja pri ponudbi električne energije in
storitev. Eden izmed vidnih rezultatov te spremenjene situacije je
tudi razpis za spodbude za učinkovito rabo energije in nekaj
novosti pri ponudbi paketov oskrbe gospodinjskih kupcev.
S 1. junijem smo začeli ponujati nove storitve tudi tistim kupcem
naše električne energije, ki razpolagajo z ustrezno merilno
napravo, ali pa jim bomo to napravo na ugoden način zagotovili.
Gre za preprosto, vendar za kupce zelo praktično rešitev, saj smo
poleg dveh tarif, ki sta že znani, torej višje in nižje, ponudili znotraj intervala višje in nižje tarife še dva dodatna intervala, v katerih
je elektrika nekoliko cenejša. To je paket e+4, ki je med kupci v
tem času, kljub dopustom, vse bolj priljubljen. Omeniti pa velja
še drugo novost, ki je prav tako usmerjena k varčevanju in
prihrankom. To je storitev Zlata ura. Vsaj trikrat tedensko po dve
uri namreč ponujamo električno energijo po posebni, tudi do 50
% nižji ceni. Prihranki niso zanemarljivi, vsekakor pa so odvisni
od posameznika in njegove prilagodljivosti. Ves čas smo usmerjeni h kupcem in zanje iščemo rešitve, s katerimi lahko tudi sami
neposredno vplivajo na svojo energetsko učinkovitost in varčnost.
Da pa energijo aktivno povezujemo z vsakdanjikom, smo pred
kratkim začeli s klubom Zvestoba plus. Na spletni strani
www.zvestobaplus.si lahko naši kupci izbirajo med različnimi, najmanj 50 % znižanimi izdelki in storitvami, povezanimi z električno energijo in vsakodnevnim življenjem in potrebami.
V Energiji plus smo se odločili, da na trgu ne bomo konkurirali
samo z nizkimi cenami električne energije, kot to počnejo nekateri drugi, temveč poskušamo tudi s pomočjo naših kupcev
prispevati k temu, da bo Slovenija dosegla nekatere cilje, ki naj
bi jih uresničili do leta 2020. Ocenjujemo, da je največ priložnosti

za to ravno na področju učinkovite rabe energije (URE). Če naši
kupci izkoristijo priložnost, da bodo imeli nižje račune za električno energijo, ker bodo preselili del svoje porabe iz časa, ko je
elektrika dražja, v čas, ko je cenejša, bodo prispevali k energetski
učinkovitosti, saj je raba virov, ki so po navadi najdražji, potem
manjša; dražji viri namreč običajno tudi malo bolj obremenjujejo
okolje od cenejših. V mislih imam predvsem hidroenergijo in tudi
energijo iz nuklearke, ki nima takšnih vplivov na okolje, kot jih
ima proizvodnja na premog.
Ob ustanovitvi Energije plus je bilo rečeno, da ima Elektro
Maribor z vami številne inovativne načrte. Najbrž so med temi že
omenjeni projekti. Pripravljate še kakšne dodatne projekte?
Kateri, menite, bodo vzbudili največ zanimanja med vašimi
odjemalci?
Zanimanje je treba nekako vzbuditi in tudi temu bomo morali v
prihodnje posvečati kar precej pozornosti. Čeprav so nekatere
stvari že 'sedle', se marsikdo še ne zaveda, da lahko sam kar precej prispeva k nižjemu računu za elektriko, k učinkoviti rabi
energije in mogoče tudi k cenejšim investicijam v proizvodne vire.
Vsaj v Sloveniji. Na tem področju pripravljamo v tem času tudi
nekatere novosti, kot so sistemi za učinkovito rabo energije v
gospodinjstvih. Gre za sistem, ki bo omogočal, da vsak posameznik vnaprej določi delovanje ali porabo želene naprave. Inteligentne vtičnice, prikazovalnik porabe, komunikacija na daljavo
s pametnimi telefoni itn. bodo uporabniku omogočali, da bo
nekatere naprave vklapljal na daljavo v času, ko bo elektrika cenejša. Poleg tega želimo vsakemu posamezniku ponuditi tudi
takšno infrastrukturo, da bo lahko, ko bodo zaživela pametna omrežja, že takoj izkoriščal prednosti, ki jih bodo ta prinašala.
Na drugi strani smo lani začeli s kampanjo na področju električnih avtomobilov oziroma električne mobilnosti. Tukaj smo
prišli do spoznanj in ugotovitev, na osnovi katerih bomo začeli bolj
konkretno sodelovati z dobavitelji tovrstnih vozil, predvsem tako,
da bomo vsem tistim, ki bodo ta vozila kupili, doma oziroma na
mestu, kjer bodo vozila polnili, zagotovili tudi pametno vtičnico,
ki bo merila porabo, in za to ponudili posebno tarifo.
Obstaja možnost, da bi v prihodnjih razpisih za URE vključili tudi
kaj s področja električne mobilnosti?
V tej smeri do sedaj še nismo kaj dosti razmišljali. Pri naslednjih
razpisih bomo največ nadaljnjih ukrepov ali ponudbe storitev
temeljili na energetskih pregledih, ki jih zdaj, v okviru sedanjega
razpisa, teče kar nekaj. Nekega našega partnerja je na primer zanimalo izkoriščanje toplote v talilnih pečeh, ki jih ima v proizvodnji. Pojavljajo pa se tudi še kakšne druge možnosti nadaljnjih
ukrepov za URE v javnem in zasebnem gospodarskem sektorju.
Na tem področju v naslednjih letih pričakujem kar precej sprememb. Ne nazadnje smo, glede na to, da smo prisotni v enem geEnergetika.NET



UČinKovitA rAbA EnErgijE

Letos ne pričakujemo nobene spremembe cen več. Če bodo gibanja cen tudi v prihodnje ugodnejša,
kot so bila v preteklosti, pa si lahko obetamo tudi kakšen popravek navzdol.

ografskem delu Slovenije, tudi neke vrste center, na katerega se
lahko obračajo vsi, ki so zainteresirani, da bi realizirali tovrstne
ukrepe – pa naj gre za dobavitelje opreme ali za tiste, ki se ukvarjajo z raznimi inštalacijami. Tukaj je precej poslovnih
priložnosti. Izkušnje kažejo, da je zanimanja kar nekaj, je pa res,
da se pozna kriza in da se tisti, ki jih mikajo tovrstne investicije,
zanje odločijo le v skrajni sili, če ugotovijo, da je sistem ogrevanja
ali hlajenja dotrajan. Cilj prenove je v tem primeru večja učinkovitost.
Koliko pa je pri gospodinjskih odjemalcih sploh interesa za URE
in če ga je malo, v čem je problem? O tem se zadnje čase kar
veliko govori ...
Če pogledamo povprečno nabavno ceno v daljšem obdobju,
matematika pokaže, da nekateri dobavitelji prodajajo električno
energijo gospodinjstvom pod ceno. To je slab signal in ljudi bo
zelo težko v kratkem času prepričati, da je treba postoriti čim več
na področju URE in da je pametno doma pogledati, kako trošijo
energijo. Dokler bo ta poceni, so vsi napori na državni ravni in
posameznih dobaviteljev v smeri, da bi se URE bolj razširila, zaman. Upam, da je strmenje nekaterih osvojiti določen tržni delež
le začasna praksa, kajti če bo trajala dolgo, bomo vsi skupaj več
izgubili, kot pridobili. Naj poudarim, da seveda ne mislim, da bi
morala biti električna energija draga.
Lani ste dejali, da bi radi letos povečali tržni delež s 1 na 2
odstotkov. Vam bo to uspelo?
Sedanja situacija temu cilju ne govori v prid, kajti kar precej podjetij spet zmanjšuje porabo električne energije. Zato vsaj glede
kWh zastavljenega tržnega deleža verjetno ne bomo dosegli, čeprav je ta pri gospodinjstvih zdaj nekaj čez 20 odstotkov. Bomo pa
videli, kaj se bo dogajalo v naslednjih mesecih. Pred nami je še
nekaj razpisov, ki nas lahko, če bomo uspešni, cilju vsaj približajo.
Nisem sicer optimist, da bomo cilj dosegli, vendar se glede na sedanjo situacijo prilagajamo.
Kolikšen delež pa predstavljajo gospodarski odjemalci?
Približno polovico odjema predstavljata industrija in javni sektor.
Tem kupcem posvečamo kar precej pozornosti. Večjim kupcem
z individualno obravnavo in s terminskimi pogodbami za daljša
obdobja, manjšim pa poskušamo v obdobjih, ko je to možno, ponuditi tudi akcijske cene za daljše obdobje. To smo naredili letos
tudi za gospodinjstva, v preteklosti pa že večkrat tudi za manjše
poslovne kupce. In jih bomo tudi ponovili. V zadnjem času se trudimo kupce motivirati predvsem za to, da bi se s pomočjo razpisa
za URE lotili investicij nekoliko ceneje kot sicer oziroma jih opozarjamo, da je področje URE zelo pomembno za prihodnost in
tudi za njihovo normalno poslovanje. Tukaj vidimo še ogromne
potenciale. Predvsem v storitveni dejavnosti pa je potrebno upoštevati dejstvo, da je kriza in da to področje zdaj skrbi predvsem to,
kako preživeti. Zato o investicijah, tudi če imajo ne vem kakšne
prihranke, zdaj ne razmišljajo.
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HSE se zanima za lastniški vstop v tržne dele distributerjev,
med drugim tudi v Energijo plus. Kako vi gledate na to? Bo to
pomenilo za vas in navsezadnje tudi za Elektro Maribor
napredovanje ali nazadovanje?
O tem smo se v preteklih 6 letih, ko postaja sodelovanje vedno
bolj tesno, večkrat spraševali. Mislimo, da je na relativno majhnem
slovenskem prostoru dobaviteljev električne energije končnim
kupcem preveč. Pa ne zato, ker bi si želeli, da bi se njihovo število
zmanjšalo, ampak ker lahko doseženi tržni delež povečuješ, zmanjšuješ ali ohranjaš samo v tistem delu, kjer stoji zadaj velika količina energije, to so pa po navadi javni razpisi večjih institucij ali
zbiranje ponudb nekaterih večjih podjetij, ki porabijo dosti elektrike. Ker sta v Sloveniji dva večja proizvajalca električne energije
– HSE in GEN energija, zelo težko najdemo razlike ravno pri ceni
elektrike ali neko dodano vrednost, ki bi jo lahko porabili za svoj
razvoj ali pa za to, da si bolj konkurenčen pri prodaji končnim
kupcem. Ugotavljamo tudi, da so potrebna precejšnja sredstva za
izgradnjo infrastrukture, da bi lahko konkurirali nekomu, ki ima
za seboj proizvodnjo in trguje na mednarodnem trgu.
Prednost vidimo predvsem v tem, da bi si razdelili delo, da bi se
nekdo ukvarjal s trgovanjem na debelo ter proizvodnjo električne
energije in njeno prodajo na mednarodnih trgih, drugi pa bi se
specializiral predvsem za prodajo končnim kupcem in vse storitve,
ki jih je mogoče poleg tega ponuditi. Zdaj je samo vprašanje, ali bo
urad za varstvo konkurence ocenil, da bodo pozitivni učinki za končne kupce dovolj veliki, da bo tako koncentracijo odobril ali pa tega
ne bo storil. Če bo stališče urada pozitivno, si obetamo, da bi si skupaj z nekom, ki ima možnosti tudi mednarodnega trgovanja,
razdelili tveganja, ki izhajajo iz nenehnega nihanja cen električne
energije, zdaj pa jih obvladujemo tako mi na prodajni strani kot
oni kot dobavitelji. Predvsem računamo, da si bomo porazdelili
nekatere stroške, ki bi se sicer podvajali, in s tem tudi tveganja.
Pa zaključiva s cenami električne energije. Vi ste jo podražili
februarja. Kako dolgo, pričakujete, bo ostala na tej ravni?
Letos ne pričakujemo nobene spremembe cen več. Če bodo gibanja cen tudi v prihodnje ugodnejša, kot so bila v preteklosti, pa
si lahko obetamo tudi kakšen popravek navzdol. Ne nazadnje smo
v akciji za gospodinjstva konec januarja in na začetku februarja
energijo za leti 2013 in 2014 ponudili po nižji ceni, kot jo tržimo
od 1. februarja dalje. Odziv med našimi kupci je bil presenetljivo
velik – za to se jih je odločilo kar 10 tisoč. Akcija je bila časovno
omejena, zanjo pa je bilo veliko zanimanje tudi potem, ko se je
že iztekla. Če bodo razmere ugodne, bomo takšno akcijo ponovili.
Sedaj cene električne energije nekako stagnirajo. Pribitki, ki jih
dobavitelji vkalkulirajo v ceno, so se sicer v primerjavi z nemškim
trgom res povečali čez 9 evrov za MWh, kar je mogoče negativen
signal ali opozorilo, da je možno pričakovati, da bo elektrika v prihodnje še dražja, vsaj v našem prostoru. Zato bi se, vsaj tistim,
ki lahko večkrat po delih zakupijo električno energijo, splačalo
premisliti, če ne bi kakšne količine zakupili tudi že za leto 2014.
I
Za leto 2013 pa jih je večina pogodbe že sklenila.
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V javni sektor je potrebno
vključiti zasebni kapital
Mateja Kegel, foto: osebni arhiv

Mestna občina Kranj je
primer dobre prakse, kako
občina lahko izvaja ukrepe
na področju učinkovite
rabe energije s pomočjo
kapitala iz zasebnega
sektorja. Energetsko
pogodbeništvo,
kombinacija javnega in
zasebnega partnerstva je v
občini Kranj že dalo
konkretne rezultate. Kot
pravi Marko Hočevar, ki je
zadolžen za projekte s
področja energetike, so s potekom 1-letnega
sodelovanja, ki je trenutno v zadnji tretjini (izteče se leta
201), zelo zadovoljni, želijo pa si, da bi zakonodaja
olajšala nadaljevanje izvajanja tovrstnih projektov.
V Mestni občini Kranj ste na področju izvajanja ukrepov
učinkovite rabe energije (URE) aktivni že leta. Poleg tega, da
sodelujete in ste ustanovitelji Lokalne energetske agencije
Gorenjske, vam je dobro poznano tudi energetsko pogodbeništvo.
Ko sem leta 2000 prišel na občino, je bil že dobro leto v teku projekt pogodbenega zagotavljanja ukrepov URE. Že leto kasneje smo
ob pomoči nekdanje Agencije za URE izvedi razpis in izpeljali pilotni projekt s področja pogodbenega zagotavljanja ukrepov URE.
Agencija je imela nalogo s strani države, da uvede omenjeni
model v Sloveniji, mi smo se na to pripravili in tako od leta 2002
teče 15-letno obdobje izvajanja projekta, ki se zaključi leta 2017.
Seveda smo vmes morali narediti kar nekaj dodatkov k pogodbi.
Zavedamo se, da je takšen projekt živa stvar, nanj pa so vplivali
tudi dejavniki, kot je preoblikovanje osnovnošolskih programov
v devetletko, kar je za nas konkretno pomenilo dodatne kapacitete
na ogrevanju. Imeli smo tudi primer, ko se je zaprla zastarela kotlovnica, mi pa smo morali v nekaj mesecih rešiti težavo. To smo
dosegli z razširitvijo pogodbe, razširili smo jo večkrat, tovrstne
spremembe pa reševali tudi s pogodbeno dobavo energije. Za konkretno kotlovnico lahko povem, da bomo čez 5 let postali lastniki
in od takrat naprej bo za nas ogrevanje postalo cenejše.
S potekom projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije smo bili zadovoljni, zato smo poskusili z nadaljevanjem in
podobnim izvajanjem, ampak zakonodaja tega enostavno ni omogočala. V času, ko smo pogodbo sklepali, je zakonodaja še omogočala sklepanje pogodb URE, saj ni šlo za zadolževanje, kasneje
pa se je zakon o izvrševanju proračuna spremenil in se je vse skupaj ustavilo. Res je komična situacija, ko imajo določena ministrstva v strategijah zapisano, da je velika priložnost vključevanje
zasebnega kapitala v javni sektor, po drugi strani pa drugo ministrstvo tega ne podpre z ustreznimi predpisi, ki to omogočajo. V
zadnjem času smo se zato posluževali podelitve koncesij in s tem
prišli do želenega rezultata, v okviru tega pa poleg sanacije bazena
postavili še nekaj kotlovnic, pred nedavnim tudi kotlovnico na bio-

maso v Besnici. Smisel vidimo predvsem v tem, da je v krajevnih
skupnostih izven mesta lesa dovolj in razloga, da ne bi izločili olja,
ni. Tudi v novem Lokalnem energetskem konceptu (LEK), ki je
bil sprejet pred nekaj meseci, smo zapisali, da bomo širili kotlovnice na lesno biomaso, zato že pripravljamo nove predpise, tudi
rešitve za konkretne svoje objekte, kjer želimo znižati stroške
energije in se čim bolj približati ekologiji z uvajanjem OVE (obnovljivi viri energije).
Torej lahko rečemo, da vaš energetski management izhaja iz
projekta iz leta 2001?
Res je, da smo takrat začeli, nato pa smo leta 2009 sprejeli prvi
LEK, ki smo ga tudi izvajali. A ob pripravi le-tega nismo imeli vseh
podatkov, predvsem je bila težava pridobiti zadosti povratnih informacij s strani zasebnih podjetij. Tako je v lanskem letu sledila
prenova LEK-a, hkrati pa smo na novo definirali tudi akcijski načrt, usklajen s spremembami zakonodaje.
V vmesnem času se je leta 2008 ponudila možnost za pridobitev sredstev za ustanovitev lokalne energetske agencije s strani
Evropske komisije in to priložnost smo zgrabili z obema rokama.
Na Gorenjskem smo prevzeli vodilno vlogo, dobili pisma o nameri vseh občin, kandidirali in bili tudi izbrani ter tako leto kasneje
ustanovili LEAG (Lokalna energetska agencija Gorenjske). Danes
agencija deluje po skoraj vseh gorenjskih občinah, v prihodnje,
po zaključku projekta, pa se bo financirala s strani občin, ki bomo tako med seboj še bolj sodelovale. V tem trenutku za delovanje
Evropska komisija krije še 50 % stroškov. Z ustanovitvijo agencije smo postali bistveno močnejši na področju energetike in z
ekipo, ki danes deluje v okviru LEAG, bomo tudi v prihodnje še
uspešnejši. Prav s pomočjo agencije bomo dobro prakso iz ene
lahko prenašali v druge gorenjske občine.
Energetsko pogodbeništvo imate sklenjeno z družbo El-tec Petrol
(prej El-tec Mulej). Kako poteka?
Del prihrankov pri energetskem pogodbeništvu zadrži partner, da
pokrije investicijo, del prihrankov pa obdrži lokalna skupnost.
Lokalna skupnost s tem načinom vso odgovornost prenese na zasebnega partnerja, ki mora rezultate, če niso pozitivni, pokriti iz
svojega žepa. V primeru, da je prihranek večji od predvidenega,
pa si bonus partnerja delita. Moram pa reči, da se ta model v Sloveniji vse premalo uporablja. Tudi mi smo sicer na začetku razmišljali, da bi kar sami vzeli kredit, običajno je tako, ampak dejstvo je, da v 15-ih letih, kolikor teče pogodba, upravljavce objekta
ne moreš dovolj motivirati, kot bo to storil partner, ki je odvisen
od rezultatov projekta. Pogodba zahteva ustrezno ugodje v objektu, zasebni partner pa mora poskrbeti za varčevanje. S partnerjem Eltec Petrolom smo zelo zadovoljni, naše sodelovanje pa,
kljub kar nekaj spremembam, poteka zgledno.
Kakšne rezultate beležite na področju prihrankov energije?
V okviru projekta pogodbenega zagotavljanja oskrbe prihrankov
energije v MO Kranj smo izbrali devet osnovnih šol, letno kopališče, olimpijski bazen, športno dvorano Planina, Mestni stadion
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Kranj in upravno stavbo Mestne občine Kranj. Povprečni doseženi
prihranki znašajo 19 % in so v večini primerov višji od zagotovljenih, pri posameznih objektih pa znašajo prihranki tudi do 43
%. Pogodbeni prihranki so doseženi pri vseh objektih, razen pri
enem, kjer je prišlo do odstopanj v odbobju pred podpisom pogodbe.
Kako pa je sicer projekti na področju energetike, ki ste jih že
izvedli poleg ustanovitve LEAG-a? Jih izvajate ali pa jih še imate v
načrtu?
Aktivni smo pri kandidiranju na razpisih za energetsko učinkovitost. Eden zadnjih je bil za prenovo javne razsvetljave, ki se že nahaja v zaključni fazi. V okviru tega poteka zamenjava potratnih
svetil za energetsko varčna. Sicer ne bodo vse luči v Kranju skladne s predpisi o svetlobnem onesnaževanju, saj so bile nekatere
zamenjane izvedene, še preden je zadnja uredba stopila v veljavo,
nam pa morebitna zamenjava ne bi prinesla nobenih prihrankov.
Projekt, ki smo ga prijavili na razpis, je vreden nekaj več kot pol
milijona evrov, 225 tisoč evrov bo iz naslova nepovratnih sredstev.
Glede na ocenjeni prihranek 90 tisoč evrov na leto bomo naš delež povrnili v približno treh letih. Uspešnost tega projekta bodo
občutili tudi občani. Sicer pa posamezne manjše projekte prijavljamo tudi na razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev
velikih zavezancev, konkretno Petrola.
Obeta pa se tudi prenova upravne stavbe Mestne občine Kranj.
Kako daleč ste s projektom?
V letošnjem letu smo zaključili razpis za energetsko prenovo naše
upravne stavbe. Projekt je vreden približno 1,5 milijona evrov.
Dejstvo je, da imamo dotrajan sistem ogrevanja in v vsakem primeru bi morali nekaj ukreniti na tem področju. Možnost bi bila,
da prenovimo samo ogrevanje, a zavedamo se, da imamo v stavbi
tudi 25 % podnajemnikov in problem predstavlja tudi zagotavljanje ugodja v poletnem času, kar se je do sedaj reševalo z vgradnjo posameznih klimatskih naprav, kar pa ni bila ustrezna rešitev. Tako smo se lotili projekta celotne prenove, postavili bomo
novo kotlovnico. Do sedaj smo se ogrevali daljinsko, a je obstoječ sistem zastarel in prinaša veliko izgub. Nov ogrevalni sistem
bo zajemal tudi SPTE, ki bo v času, ko ogrevanja ne bomo potrebovali, proizvajal električno energijo, ki se bo oddajala v električno
omrežje. Poleg tega bo na streho nameščena fotovoltaična elektrarna in urejen centralni nadzorni sistem.
Omeniti pa velja tudi enega večjih porabnikov energije v Mestni
občin Kranj – bazen. Katere ukrepe ste izvedli pri energetski
sanaciji kopališča?
Tudi na tem področju smo naredili korak naprej. Z do sedaj izvedenimi ukrepi smo zmanjšali porabo toplotne energije za 25 %,
kar pomeni zelo velik prihranek in zmanjšanje izpustov CO2 za
160 ton letno. Pomemben korak smo naredili tudi na področju
bazenske vode, saj se je še nekaj let nazaj topla voda iz zimskega
bazena spuščala v vodotok. S pomočjo prenove pa danes prihranimo kar 70 % vode, saj se je izvedlo dodatno filtriranje vode. Naša
občina je pristopila tudi k projektu, ki je sofinanciran s švicarskimi finančnimi sredstvi in s pomočjo katerega pridobivamo
nepovratna sredstva za vgradnjo sistemov OVE in izolacijo dela
ovoja. Projekt se izvaja v letošnjem letu, kar pomeni, da bomo še
bolj zmanjšali rabo energije, prav tako pa bomo vgradili tudi del
izolacije na bazenu, ki je bil grajen še v času drugačnih standardov in izolacije niso ustrezne glede na današnji čas. Ob vsem tem
računamo na še večje prihranke.
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Omenili ste prihranek na področju rabe vode. Pri bazenu
vsekakor, pa vendar veliko skrb posvečate tudi splošni rabi vode,
kajne?
Projekt, ki ga na tem področju izvajamo, je po mojih informacijah pilotne narave. Zniževanje vodnih izgub je področje, ki je zelo
pomembno, zato verjamemo, da bo projekt uspešen. Izvajamo ga
v sodelovanju s Komunalo Kranj, ki je nosilec projekta, s pomočjo
katerega bomo s posebnimi orodji ugotavljali vodne izgube in s
čim manjšimi stroški zagotavljali prihranke. Dejstvo je, da ima
večina občin velike vodne izgube; ponekod tudi do 40 % vode iz
vodovodnih sistemov nenadzorovano steče v zemljo. Občine pogosto gradijo nove vodne vire in s tem zagotavljajo potrebne količine pitne vode, projekti pa zahtevajo visoka finančna vlaganja.
Zagotovo je bolj učinkovito, če manj denarja vložimo v gradnjo
novih vodnih virov ter raje poskrbimo za zmanjšanje vodnih
izgub in s tem prihranimo pri energiji.
Kakšni pa so podatki glede izgube vode v Kranju?
Po oceni izgube predstavljajo okoli 30 do 35 %. To pomeni 90
litrov vode v sekundi, če občina Kranj načrpa 300 sekundnih litrov
vode in je izguba 30 %. Smiselno je iskati rešitev za zmanjšanje
izgub. To pa lahko dosežemo z ustreznimi sistemi, ki omogočajo
spremljanje parametrov v vodovodu in ki pomagajo pri iskanju
lokacij, kjer voda izteka iz vodovoda. Zavedati se moramo, da bo
voda v prihodnje postala še bolj pomembna dobrina, zato moramo narediti vse, da preprečimo velike izgube.
Sprejet imate LEK in akcijski načrt. Kako poteka izvajanje, ste
zadovoljni z razvojem?
Ob prenavljanju LEK-a smo si zadali, da bomo izdelali še strategijo OVE in tudi predpise, na podlagi katerih bomo subvencionirali vgradnjo npr. kotlov na lesno biomaso ali sončnih kolektorjev. Podobno, kot to počne Eko sklad, želimo tudi mi spodbujati
občane s subvencijami. Pokazati želimo, da resno razmišljamo
o uvajanju OVE in URE, da tudi na svojih objektih izvajamo aktivnosti. Tako smo tudi v praksi zgled občanom in jim ne le predpisujemo. V izvajanje LEK-a je močno vpet LEAG, ki s svojimi
organi sodeluje pri projektih, vezanih na izvajanje LEK-a.
Občine so tiste, brez katerih država ne bo dosegla zastavljenih
ciljev. Kako si v občini Kranj predstavljate doseganje zaveze EU in
nacionalnih zavez?
Država računa na pomoč občin in to v zadnjih letih in mesecih
kaže tudi v obliki spodbud, brez katerih bi občine težko karkoli
same naredile. Vendar pa se pri nas zavedamo, da te spodbude
predstavljalo le nekaj 10 % nepovratnih sredstev in občine ne bodo
mogle same pokriti celotnih projektov. Zato bo v javni sektor vsekakor potrebno vključiti zasebni kapital. Ta obstaja, a ravnati je
treba premišljeno in pri tem bo morala pomagati tudi država. Na
raznih srečanjih, seminarjih in okroglih mizah vedno znova pozivamo pristojna ministrstva, da nam pomagajo s poenostavitvami predpisov. Občine imajo interes in željo delati, a prav zakonodaja nas dostikrat ovira pri tem. Res je, da se počasi spreminja
I
na bolje, zavedamo pa se, da nas čaka še veliko dela.

En.ob~ina 012

Postanite partner
v projektu
En.ob~ina 012!

Piran 19. oktober 2012

Ve~ na
www.energetika.net/enobcina012

Zaklju~ni seminar in razglasitev energetsko najbolj u~inkovitih ob~in za leto 2012!

8.30 – 9.00

Prijava in jutranja pogostitev (kava, ~aj, pi{koti)

12.45 – 13.45

Kosilo

9.00 – 9.30

Uvodni nagovori
Rajko Leban, GOLEA, predsednik KLEAS in
Mateja Kegel, Energetika.NET
Robert Reich, Veleposlanik [vice (vabljen)
Predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo (vabljen)

13.45 – 14.45

Klju~ do uspeha slovenskih ob~in na podro~ju
energetske u~inkovitosti Primeri dobrih praks
v slovenskih lokalnih skupnostih

14.45 – 15.15

Kako do financiranja projektov v lokalnih
skupnostih s pomo~jo nepovratnih sredstev
velikih zavezancev?

15.15 – 16.30

Pogled v energetsko prakso lanskoletne
zmagovalke ob~ine Piran

9.30 – 11.00

Predstavitev in primeri dobrih praks slovenskih
Lokalnih energetskih agencij: GOLEA, LEAG,
LEA PTUJ, LEA POMURJE, ENERGAP, KSSENA, LEAD

11.00 – 11.30 Odmor za kavo
11.30 – 12.15 Predstavitev projekta Obnovljivi viri
energije v primorskih ob~inah, GOLEA
12.15 – 12.45 Podelitev priznanj En.ob~ina 012, Energetika.NET
Projekt Obnovljivi viri energije v primorskih ob~inah je financiran iz sredstev [vicarskega prispevka,
dele` prispevajo tudi vklju~ene ob~ine [empeter-Vrtojba, Pivka, Brda, Cerkno, Tolmin, Piran, Ilirska Bistrica,
Mestna ob~ina Koper in Triglavski narodni park.

Dogodek En.ob~ina 2012 se bo tokrat zaklju~il v Se~ovljah, kjer bo potekala
slavnostna otvoritev prenovljene kotlovnice Osnovne {ole Se~ovlje in Osnovne {ole
Vincenzo E Diego De Castro Piran / Scuola elementare Vincenzo E Diego De Castro
Pirano. Prenova kotlovnice poteka v okviru projekta Obnovljivi viri v primorskih
ob~inah, zamenjava dotrajanih kotlov na kurilno olje s kotli na lesno biomaso v
kotlovnicah in 15-letna dobava toplote.

Nagrade energetsko najbolj u~inkovitim ob~inam v letu 2012 podeljujejo:

ORGANIZATOR SI PRIDR@UJE PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA
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intErvjU: Zdravko Žalar, sšts šiška

Naši tehnični programi so
poleg izobraževanja na
področju OVE na daljši rok
zmagovita kombinacija
Tanja Srnovršnik, foto: arhiv SŠTS Šiška

Na Srednji šoli tehniških strok Šiška že zdaj svoje dijake
v treh izobraževalnih programih – elektrotehnika,
računalništvo, mehatronika – skušajo čim več naučiti
tudi o obnovljivih virih energije. Zato imajo na svoji
strehi sončno elektrarno, vetrni generator, solarni
toplotni sistem, načrtujejo pa tudi toplotni črpalni
sistem, s katerim želijo izkoristiti toplotno energijo
podzemne vode. Kmalu pa pričakujejo uvedbo učnega
programa za pridobitev poklica na triletni ravni šolanja
za monterje in vzdrževalce ter na ravni petletnega
0
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šolanja za načrtovalce in vodje del na montaži in
vzdrževanju sončnih elektrarn, solarnih toplotnih
sistemov in črpalnih toplotnih sistemov, sta v intervjuju
za Energetiko.NET povedala ravnateljica šole Darinka
Martinčič in učitelj strokovne teorije Zdravko Žalar. Na
šoli sicer vsako leto opažajo večje zanimanje za vpis v
njihove programe, izvajajo pa tudi usposabljanja
odraslih za osnovno načrtovanje, montažo in
vzdrževanje PV-sistemov.

intErvjU
Na strehi vaše šole imate referenčno sončno elektrarno, vetrnico,
solarni sistem ... Kaj ste se v tem času, odkar imate vse to
postavljeno, naučili oziroma kaj so se dijaki naučili s tem in kako
ste financirali te projekte?
Zdravko Žalar: Že leta 2006 smo se kot šola poskusili programsko čim bolj umestiti v svoje okolje. Danes se morajo namreč tudi
šole, še posebej takšne, kot je naša, odzvati na to, kaj okolje potrebuje, istočasno pa gledati tudi razvojno. Takrat smo gospodarstvu predstavili naš program in tudi predlagali razvoj solarnih
vsebin, ki so bile takrat v našem prostoru relativno nove. To je bilo
pozitivno sprejeto, tako da smo ubrali razvojno pot, ki pa takoj trči
ob finance. Zato smo gospodarstvu ponudili streho za izgradnjo
sončne elektrarne, odzvalo pa se je podjetje Elektro Ljubljana. Nas
namreč sončna elektrarna niti ni v prvi vrsti zanimala kot sredstvo za zaslužek, ampak smo želeli imeti učni poligon, ki bo zgrajen tako, kot bomo mi rekli, tudi po načelih didaktike, elektrarna
oziroma elektrika pa ostane od tistega, ki bo zadevo financiral. Ta
sončna elektrarna je bila zgrajena leta 2007 in je stala dobrih
160.000 evrov. Čeprav je oddala v električno omrežje že krepko
čez sto tisoč kWh električne energije, pa smo z njo smo pridobili
predvsem sodoben učni poligon za razvoj tega programa v slovenskem prostoru, za promocijo OVE v širšem prostoru, posredno
pa tudi za promocijo naše šole.
V tem času smo se naučili marsikaj. Ni dovolj, da elektrarna samo
dela. Ko gradite elektrarno v vrednosti približno 3 milijonov
evrov, je pomemben vsak promil donosa na letni ravni. Torej se
je treba projektiranja elektrarne lotiti iz povsem drugačnih
izhodišč kot je to bilo na začetku, in to od lege PV-generatorjev
na konkretni lokaciji do kakovosti vgrajenih materialov, vremenske danosti, načina vzdrževanja ...

»Od leta 2007 število sončnih elektrarn v Sloveniji
eksponencialno raste. Takrat smo imeli nekaj 10 kW,
potem nekaj 100 kW, zdaj govorimo o več 10 megavatov
že delujočih sončnih elektrarn, kar predstavlja lep
odstotek energije. Na tem področju imamo tudi že blizu
3.000 delovnih mest. To niso delovna mesta, ki bi se
ukvarjala samo s postavljanjem elektrarn, ampak gre za
celo verigo – od proizvodnje pomožnih sistemov do
načrtovanja, trgovine, montaže, vzdrževanja. To postaja
industrija, ki daje v Nemčiji že blizu 400.000 delovnih
mest in milijarde evrov letnega pretoka denarja,«
pomembnost tega področja poudarja Zdravko Žalar.
Če se osredotočiva prav na to. Slišimo različna mnenja, kaj je
pomembno, kako mora biti postavljena sončna elektrarna, nekateri
pravijo, da je bolj primerna lega na Primorskem. Kaj ste ugotovili vi?
Zdravko Žalar: Drži, da je za sončne elektrarne ugodnejša Primorska, a lega v Prekmurju ni toliko slabša, kot bi pričakovali. Mi
merimo primernost lokacije za izgradnjo sončne elektrarne glede
na to, koliko kWh energije je možno povprečno na letni ravni dobiti iz enote inštalirane moči elektrarne. Če vzamemo za primer
elektrarno z močjo 1 kW in to postaviva na Primorskem ali v Prekmurju, vidimo, da razlika ni tako velika, kot bi kdo pomislil. Iz
take elektrarne dobimo povprečno 1.100 kWh električne energije
letno. V Ljubljani z našo elektrarno iztržimo z vsakim kilovatom
inštalirane moči 1.040 kWh električne energije na leto, na Primorske bi lahko do 1.200 kWh, v Prekmurju pa nekaj čez 1.100 kWh.
To je osnovno izhodišče za projektiranje elektrarn. Donos na letni
ravni mora biti tak, da se investicija pokrije, da elektrarna mesečno
vrača anuitete bankam in da v tem času ostane še za kakšno pivo.
Za izgradnjo sončnih elektrarn je primerna vsa Slovenija. Te elek-

trarne gradijo tudi na severu Nemčije, pa je tam podnebje manj
ugodno. A ne vpliva na učinkovitost delovanja sončne elektrarne
samo sonce, ampak tudi temperatura. Visoke temperature zbijajo
donos sončne elektrarne oziroma sončna elektrarna najbolj dela
ko pozimi sveti sonce. Ker je v Prekmurju manj vroče, ozračje pa
dokaj čisto, se na letni ravni v povprečju razlika izravna.
Kaj pa naklon na strehi? Mnogi pravijo, da je pomembno, da je
naklon 0 stopinj, da so PV-generatorji elektrarne usmerjeni
natančno proti jugu, medtem pa npr. gospod Nemac, direktor za
Agencije za prestrukturiranje energetike, pravi, da se mu zdi
nesmiselno, da se poskuša na silo narediti takšen naklon in da je
tudi do 1 stopinj odstopanja od omenjenega naklona dovolj dobro.
Zdravko Žalar: Ko smo postavljali našo sončno elektrarno, je prevladovalo mnenje, da je najboljša smer jug in naklon 30 stopinj.
Tako imamo zaradi primerjave postavljen referenčni generator
moči 1 kW. A med monitoringom smo ugotovili, da ni nujno, da
so PV-generatorji obrnjeni natančno proti jugu in da je ta smer
odvisna od lokacije sončne elektrarne. V Ljubljanski kotlini je na
letni ravni večji del megle v dopoldanskem času. To pomeni, da
se simetrija sončnega dela dni podre glede na jug. Če bi imeli idealen sončen dan cel dan, bi bila prva polovica sončnega dneva
enaka drugai in potem bi bila idealna smer jug. Če pa imate v prvi
polovici dneva nekaj megle, se ta smer premakne od juga nekoliko bolj proti zahodu.

»Ko je megleno ali ko je razpršena svetloba, najbolje
delajo horizontalni generatorji.«
Za našo lokacijo se je pokazalo, da največ iztržimo od PV-generatorja z naklonom 25 stopinj in 27 stopinj odmika od juga proti zahodu. To sicer ni idealna orientacija tega generatorja, je pa, ker
je montiran v ravnini strehe in brez pomožnih nosilnih konstrukcij, gotovo optimalna. Meglena jutra in večeri vidno sonce na naši
lokaciji v povprečju nekoliko »dvignejo«, zaradi česar je optimalni kot naklona nekoliko manjši od trideset stopinj. Torej, naklon
in usmeritev se razlikujeta od lokacije do lokacije in sestavni del
projektiranja je dobro ocenjena lokacija, da boste na letni ravni dobili iz elektrarne načrtovano količino energije.
Sodelujete tudi pri projektu Preklopi na sonce. Kaj je vaš del v
tem projektu?
Zdravko Žalar: Mi nimamo težke naloge. Na voljo smo dali našo
elektrarno. S tem projektom se namreč spremlja učinkovitost delovanja sončnih elektrarn in naša elektrarna je za to primerna, ker
so vsi podatki realno dostopni v realnem času prek interneta. To
omogoča registracijo in obravnavo časovnih potekov pridobivanja električne energije s sončno elektrarno na dnevni, tedenski,
mesečni in letni ravni.
Kako pomembni so po vašem mnenju takšni projekti za
spodbujanje izrabe OVE?
Zdravko Žalar: Zelo pomembni. Naša šola je veliko pridobila s promocijskimi aktivnostmi. Pred dvema letoma, ko je zvezi predsedovala Švedska, je na naši strehi nastala fotografija 27 predstavnikov
veleposlaništev EU. Ker so delali na področju energije, so nas našli
in prišli na ogled. To pa smo omogočili sami, s svojimi aktivnostmi.
K nam prihajajo tudi osnovnošolci, prav tako izobražujemo oziroma
usposabljamo odrasle. Zdaj je na usposabljanju skupina s Hrvaške,
imeli smo tudi udeleženca iz Srbije ter skupino celo iz Rusije. Ko
bo izraba OVE postala nekaj vsakdanjega, bo to postalo nekaj nujnega. Okoli nas je neskončno energije zastonj.
Energetika.NET
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intErvjU: Zdravko Žalar, sšts šiška
»Na naši šoli smo že pred 8 leti začeli razmišljati o
izobraževalnem programu na temo obnovljivi viri
energije. A takrat je to bila pri nas velika eksotika. K sreči
so se potem stvari le začele premikati, tako da smo v
Sloveniji zdaj v zaključni fazi sprejema in potrjevanja
učnih programov za pridobitev poklica na triletni in
petletni ravni izobraževanja – gre za monterje in
vzdrževalce ter načrtovalce in izvajalce zahtevnejših del
na sončnih elektrarnah, solarnih toplotnih sistemih in
črpalnih toplotnih sistemih, kjer pa v primerjavi z
Nemčijo še zelo zaostajamo,« pojasnjuje Žalar.

S kom pa sodelujete pri tem projektu? Boste to izpeljali sami ali
pa se boste spet s kom povezali?
Zdravko Žalar: Dobro je, če so povezave z gospodarstvom. Partner
na fotonapetostnih sistemih je Elektro Ljubljana, na toplotnih solarnih sistemih Sonnenkraft iz Avstrije, pri črpalnih sistemih pa
smo začeli sodelovati s podjetjem Geosonda iz Kranja, prek
katerega bi lahko prišli še do neposrednih investitorjev. Ta projekt
je sicer del projekta celovite energetske sanacije šole. Razpis je že
izšel in če bo vse po sreči, bomo dobili tudi evropska sredstva. Če
bo treba, pa bomo iskali še zunanjega partnerja. Zdaj se namreč
pojavljajo možnosti, da vam nekdo inštalira tak sistem in je to potem njegov sistem, vi pa ga, za manjši strošek, kot stane klasično
ogrevanje, samo koristite.

Do zdaj sva se pogovarjala o sončni energiji. Čemu še dajete poudarek?
Najprej smo začeli na področju fotonapetostnih sistemov, dalj časa
pa imamo tudi solarni toplotni sistem, iz katerega praktični pouk
frizerske šole dobiva večji del tople vode. Od marca nam računi
za toplo vodo zelo padajo. Uvajamo pa tudi toplotne črpalne sisteme, ki so ožje gledano v našem prostoru sicer prisotni že lep
čas, če omenim le klimatske naprave in hladnilnike. V širšem
smislu smo pa na področju toplotnih črpalnih sistemov šele na
pohodu. Več kot polovico Helsinkov, glavnega mesta Finske, pozimi ogrevajo in poleti hladijo z uporabo toplote odpadnih voda.
V ospredju so torej toplotni črpalni sistemi ne glede na to, kaj vzamemo za vir. Toploto lahko črpate iz zraka, morja, odpadnih voda, reke, talnice, ki je v globini nekaj 10 metrov, lahko pa greste
z geotermalnimi sondami nižje in se na 100 in več metrov srečate s konstantno temperaturo vode tudi na več kot 10 stopinj
Celzija. V Sloveniji je za geotermalno energijo glavno Prekmurje.
Na naši šoli načrtujemo monitoriran profesionalen sistem za
delno ogrevanje šole, ki bo namenjen tudi za izobraževanje. V tem
sklopu želimo izkoriščati talnico na 20 metrih, ki ima konstantno
temperaturo 10 stopinj, z geotermalno sondo pa bomo zavrtali do
100 in nekaj metrov, da bomo prišli do vode z nekoliko višjo temperaturo. V Ljubljani se sicer kar nekaj objektov ogreva tudi s pomočjo geotermalnih sond.

Koliko pa pri vsem tem poudarjate pomembnost učinkovite rabe
energije?
Zdravko Žalar: Oboje mora biti. Zato pa smo se lotili energetske
sanacije šole. Poleg tega da uporabljamo sisteme s področja OVE
za izobraževalne namene, želimo, da bi bil naš objekt energetsko
čim bolj varčen. Zagotoviti si želimo razmere, v katerih bi bila čim
manjša potreba po energiji. Sicer pa se bo pri nas v prihodnje
mogoče izobraziti za fotonapetostne sisteme, solarne toplotne
sisteme in črpalne toplotne sisteme skupaj. To je trojček, ki nosilcu znanja nudi boljšo zaposljivost, kot če bi imel izobrazbo
samo z enega od teh področij. Sicer pa že izobražujemo na področju fotovoltaike tudi odrasle, na preostalih dveh področjih pa
še ne.
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»Upravljalec z energijo je novo poklicno področje,
kjer se bo nekdo začel ukvarjati s celotno energijo.
Poklici na področju energetike se rojevajo. Zato je
zelo pomembno, da so dijaki učljivi,« pravi Darinka
Martinčič. Zdravko Žalar pa dodaja, da so danes najbolj
iskani poklici tisti, ki jih pred 5, 10 leti sploh ni bilo.
»Prav tako čisti poklici izgubljajo, pridobivajo pa
intredisciplinarni poklici.«

intErvjU
Kdaj pa boste ponujali možnost tega trojnega izobraževanja? Bo
to v sklopu srednješolskega izobraževanja ali usposabljanja?
Zdravko Žalar: Upam, da bo te izobraževalne programe pregledal
strokovni svet Republike Slovenije odobril še letos. Pripravljeni
so za triletno izobraževanje in pridobitev poklica monter sistemov
OVE ter petletno izobraževanje za zahtevnejša dela na tem področju. Se pa pri slednjem še lovimo okoli naziva (tehnik … ? ).

Foto: arhiv SŠTS Šiška

Gospa Martinčič, na področju fotovoltaike je pri nas že veliko
delovnih mest. Zadnje čase se res daje velik poudarek energetiki,
OVE, EU vse bolj spodbuja te vire. Kako je vse to vplivalo na
zanimanje za vpis na vašo šolo, usposabljanja?
Darinka Martinčič: Pri nas vpis že kar nekaj let raste. Dno smo
dosegli okoli leta 2004, od takrat pa skoraj konstantno raste. V
naslednjem šolskem letu imamo omejitev na vseh treh programih in na šoli bo približno 50 do 70 dijakov več kot letos. A to
zanimanje težko pripisujemo samo dogajanju na področju energetike. Nekaj je naredila gospodarska kriza, ki je ozavestila

Koliko ljudi pa se na leto odloči za vaše usposabljanje?
Darinka Martinčič: Kolikor zmoremo. Vsako šolsko leto ima svoj
obraz. Do konca šolskega leta bosta še dva tečaja.
Zdravko Žalar: Lani je bilo teh usposabljanj nekoliko manj, jih je
pa bilo dve leti prej dosti več. Podjetja so nam pošiljala skupine zaposlenih. Zdaj sicer v ospredje prihaja tudi potreba po znanjih projektiranja ter upravljanja in vzdrževanja večjih sončnih elektrarn.
Darinka Martinčič: Najprej trg preplavijo tako imenovani kit kompleti. V pogovoru z ljudmi ugotoviš, da so ljudje te komplete kupili
po zanimivi ceni, elektrarno sami postavili, to sicer koristijo, a je
njeno delovanje nekvalitetno, ni optimalno. Zdaj se pa pojavlja
potreba po projektiranju – pri toplotnih črpalkah, sončnih sistemih ... Ljudje hočejo optimizirati delovanje teh elektrarn, za kar
pa ni dovolj, da se sprehodiš do prve trgovine in rečeš, da vam
postavijo elektrarno. Za kvalitetnim sistemom stoji stroka.
Sodobna arhitektura je delno solarna arhitektura. Veliki novi objekti imajo zelo pogosto fasade kot električne generatorje. Tega
ne more narediti samo monter, ampak je potrebna povezava
znanja tudi z arhitekti. Dokler smo imeli sisteme na ravni nekaj
10 kW, je še šlo. Sestaviti megavatno elektrarno, ki veliko stane,

Ambasadorji EU na strehi
sšts šiška

ljudi, da je dobro imeti kvaliteten poklic za kvalitetno preživetje.
Prav tako je kriza ljudi prisilila k razmišljanju o tem, kako preživeti z malo manj denarja, kako si urediti življenje, da koristiš
tudi tiste vire, ki jih morda prej, ko je bilo življenje razkošnejše,
nisi videl.
Pri dijakih zanimanje absolutno je. Malce vleče tudi atraktivnost
naših poklicev nasploh. OVE smo vključili v vse tri programe in
so podnota tem programom, ker zdaj izobraževalnega programa,
ki bi usposabljal samo za to področje, nimamo. Vsak naš dijak,
ko zapusti šolo, vsaj nekaj ve o OVE. Zagotovo pa bo velik plus,
ko dobimo izobraževalne programe prav s tega področja.

»Vsako leto organiziramo vsaj en dan, ko se skozi našo
šolo sprehodijo osnovnošolci. Kdaj začneš razvijati
odnos do energije? Zagotovo ne pri 20 letih, ampak pri
najnežnejših letih. Zasledujemo dva vidika – eno je
usposabljanje ljudi, ki bodo delali na tem področju,
drugo je pa razvijanje vedenja o tem področju. Tudi
dober pravnik, zdravnik ali ekonomist mora vedeti, da to
področje obstaja, in imeti do njega pravilen odnos,«
pojasnjuje Darinka Martinčič.
Treba se je tudi tržno obračati in delati tisto, kar nekdo potrebuje
ali bo potreboval. In naši tehnični programi – elektrotehnika, računalništvo, mehatronika – so poleg izobraževanja na področju
OVE na daljši rok zmagovita kombinacija.

je pa drugače. Tukaj so pa potem vpletena že kompleksna sistemska znanja, ki morajo upoštevati značilnost lokacije, materialov, trga itd. Tega pa monter ali tudi tehnik sistemov OVE sam
ne zmore več.
Pa se povezujete tudi z gospodarstvom, v smislu ali hodijo vaši
dijaki na prakso v podjetja s področja OVE?
Zdravko Žalar: Tudi. Tega bo vedno več še posebej takrat, ko bo
poklic uradno sprejet. Mislim, da je v tem dobra prihodnost, programe, ki jih imamo oziroma jih bomo imeli v prihodnje, gospodarstvo potrebuje na dolgi rok, potrebni pa so že danes.
Gospa Martinčič, kako pa vi vidite prihodnost poklicev, za katere
poučujete dijake?
Darinka Martinčič: V Sloveniji na področju, za katerega poučujemo, niti nimamo močnih partnerskih podjetij. Področje, ki ga
pokrivamo, je področje malih podjetij in naši dijaki veliko delajo
v inštalaterskih podjetjih ne glede na to, ali so elektrotehniki, računalničarji ali mehatroniki. Zato je na nas predvsem skrb, da izobrazimo naše dijake za dela v okolju, v katerem živimo. Težko
rečem, da bodo naši dijaki zaposleni v velikih podjetjih, ki bi bodisi proizvajala elemente za to področje bodisi veliko delala na
tem. Tako da moramo dijakom poleg tehničnih znanj razvijati
tudi druge kompetence. Da bodo znali poiskati delo, da bodo podjetniško naravnavni, da bodo učljivi, saj gre za nenehen razvoj, da
I
bodo videli priložnosti in bodo tudi samozaposljivi.
Energetika.NET
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Talum včeraj,
danes in jutri

Foto: arhiv Taluma

Besedilo in foto: Alenka Žumbar

Medtem ko že avtocestne kilometre na poti iz
Ljubljane proti Kidričevem, kjer že od leta 19 stoji
Talum (nekdaj Tovarna glinice in aluminija
Strnišče), popestrijo številne sončne elektrarne,
posejane večinoma po strehah kmetijskih objektov
pa tudi nekaterih bencinskih črpalk, pa pravo
“solarno presenečenje” obiskovalca Taluma čaka
šele na cilju, saj se daleč največja sončna elektrarna
pri nas razprostira prav na Talumovi nekdanji
deponiji rdečega blata. V teh šest megavatov
fotovoltaičnih moči pa v Talumu ne prištevajo še
dodatnih dveh megavatov, ki “rasejo” na njihovih
industrijskih objektih kar ob straneh, saj so ti
objekti oddani družbi Silkem in ta z velikim elanom
postavlja nanje solarne module. Pa vendar naš
obisk Taluma niso zaznamovale le sončne
elektrarne, ampak tudi ali pa predvsem ulitki,
rondelice in izparilniki …
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Obiskovalca Taluma najprej pozdravi domačna stojnica z napisom
Revital (to je eno od Talumovih hčerinskih podjetij, op. p.), na kateri po koncu delovnika zgovorni prodajalec prodaja delavcem vse
vrste zelene solate, nato kip Borisa Kidriča, po katerem je kraj
Kidričevo tudi dobil ime, v teh dneh pa tudi umetniško-industrijska razstava, ki so jo pripravili lokalni ustvarjalci v okviru Evropske
prestolnice kulture (fotografije 1a, 1b in 1c). Tik pred vstopom v
upravno stavbo obiskovalec zagleda tudi vpadljiv predstavitveni
plakat družbe, na katerem je – celo bolj kot poudarjene podatke
o več kot tisoč zaposlenih in proizvodnji aluminija v višini 116
tisoč ton v letu 2011 – mogoče opaziti nekoliko nostalgičen, pa
vendar ponosen slogan »Talum, duša naše biti«. In ko se radovedna novinarska duša tudi zares sprehodi med delavci po proizvodnih halah, kjer v primeru ulitkov v zraku zaveje vonj po fenolni
smoli, v primeru rondelic pa po trdem rezanju skozi bleščeči aluminij, ji kaj kmalu postane jasno, zakaj tak slogan …
Drugi Talumov slogan »Aluminij, lahkota prihodnosti« je v
primerjavi s prvim manj poetičen, obeta pa več tehnološke dovr-

posLovnA UČinKovitost

šenosti. A da ne bo pomote; pri tem ne gre za nek PR-ovski diskurz, pač pa za dobesedno alternativo težkemu jeklu. Aluminij
lahko namreč doseže celo 50 odstotkov nižjo težo v posameznih
elementih, kar je dandanes proizvajalcem izdelkov, ki jih potrošniki uporabljamo prav vsak dan, ključnega pomena. Z aluminijem se tako srečamo že za dobro jutro, ko si na krtačko stisnemo
zobno kremo (tuba), spremlja nas tudi v avtomobilu (različni elementi), ko si postrežemo z živili iz hladilnika (izparilna plošča,
po kateri se pretaka hladilna tekočina), ko kuhamo (posoda), ko
morda posežemo po kakšnem zdravilu (embalaža za tablete) in
še in še.

Od podizvajalca do glavnega izvajalca
V družbi Talum Ulitki lijejo ročno, kakor zahteva specifika posameznih produktov, kot so na primer vilice za KTM–motorje, in
s pomočjo robotske linije, kjer ulijejo 120 tisoč kosov letno, v
načrtu pa imajo povečanje na celo 250 tisoč kosov letno. V prihodnjem letu bodo začeli proizvajati ulitke za Porsche, in sicer za luksuzna vozila, kot so Cayenne in prihajajoči Makan. Po našem
pogovoru z Markom Drobničem, predsednikom uprave Taluma,
je na njegova vrata potrkal mladi Rok Bagoroš, voznik KTM-motorja in prvi profesionalni stunt športnik v Sloveniji.
Kot pojasnjuje Milan Purg, direktor podjetja Talum Ulitki, so sedaj s tem, ko so se iz proizvodne enote Ulitki prelevili v samostojno podjetje, namesto podizvajalci v kar 95 odstotkih primerov
glavni izvajalci. »Smo nišno podjetje, ki danes zaposluje 52 ljudi
in z 900 tonami proizvodnje ustvarja promet v višini 4,2 milijona
evrov,« pove Purg. Poleg svoje komerciale imajo tudi dva tuja zastopnika, in sicer v Nemčiji in Italiji, ki sta plačana glede na uspeh.
Večina zaposlenih dela v proizvodnji in tudi v razvojnem oddelku,
kjer trenutno delajo na kar 16 razvojnih projektih.

Od hladilnikov do inovativnih solarnih projektov
Prav tako ne čudi, da so v drugi hčerinski družbi, Talum Izparilniki, v zadnjih dveh letih prišli s tehnologijo, ki so jo preteklih 40
let izdelovali za hladilno tehniko, tudi na sončne absorberje.
»Danes so absorberji izključno iz bakrenih cevi, ki so pritrjene na
aluminijasto ploščo. Njihov problem je v tem, da stik med tema
dvema elementoma ni tako čvrst, medtem ko imamo pri alternativi v obliki aluminija vse v enem izdelku, torej ni nobenega stika,
ki bi dopuščal kakšne izgube. Tako imamo eno samo aluminijasto
ploščo, ki ima med dvema plastema dvignjen vod, po katerem se
lahko pretaka materija, bodisi hlad bodisi toplota,« pojasnjuje
Brane Kožuh, direktor Talum Izparilnikov. Ob tem pokaže na aluminijasto ploščo in se pohvali, da takšna alternativa v solarnem sistemu zagotavlja kar 30 odstotkov višje izkoristke, kot pa obetajo
klasični sistemi.
Malo drugačen, to je vakuumski absorber, pa so v Talum Izparilnikih razvili v zadnjih dveh letih v sodelovanju s francoskim
partnerjem. Slednji je do danes postavil že dve pilotni 300-kilovatni postrojenji v južni Franciji pri Nici, sedaj pa postavljajo tudi
že prvo komercialno, prav tako 300-kilovatno, solarno-biomasno
postrojenje v Toulouseu, ki prav tako vsebuje Talumove elemente. Tako v Izparilnikih načrtujejo, da bodo v prihodnje tudi sami
tržili tovrstne solarne sisteme v Sloveniji in jugovzhodni Evropi.

Aluminijeve pene so prav tako eden od novih
programov, ki se jih v Talumu razvojno lotevajo v
sodelovanju s partnerji. Aktivni so tudi na področju
razvoja aluminijevega prahu, ki je potreben v vseh
možnih segmentih našega bivanja, od prehrambnega,
kozmetičnega, medicinskega do vojaškega. Izpostavljajo
pa tudi raziskave – zaenkrat še bazične – na področju
elektrolize samarijevega oksida, ki predstavlja alternativo
danes razširjenim magnetom, katerih slabost je velika
teža. Pridružujejo pa se tudi jeklarnam in železarnam na
področju razvoja različnih aditivov pri proizvodnji jekla
in pri razvoju sredstev za izločanje kisika, to je aluminija
v obliki granul. Navsezadnje se podajajo tudi na
področje industrijskega dizajna, kjer bodo v prihodnjem
letu pod okriljem novega podjetja ponudili tudi prve
ponudbe, najprej na področju urbane opreme
(fotografija 9). Vodja strateškega razvoja mag. Boštjan
Korošec je še povedal, da bodo v kratkem v Talumov
industrijski kompleks povabili sorodne pa tudi druge
industrijske družbe, s čimer tudi dobesedno odpirajo
vrata za sodelovanje v vseh možnih sferah in branžah.

»Najprej premostiti trenutne izzive, nato pa dalje …«
Ne glede na atraktivne razvojno-inovativne obete pa ni skrivnost,
da Talum kot skupino že od začetka krize pestijo veliki izzivi. Začelo se je, kot pravi predsednik uprave, Marko Drobnič, s padcem
cen aluminija v letu 2007. Cena tega materiala je takrat padla z
2.600 dolarjev na 1.300 evrov, kar je bilo za Talum sploh hudo,
ko je dolar izgubljal na vrednosti. Tedaj so zato nemudoma zaprli polovico proizvodnje v elektrolizi in s takratnih 330 milijonov
evrov prometa v letu 2009 padli na 190 milijonov evrov prometa
v letu 2010. Krizo so tako takrat prebrodili tudi ali pa predvsem
s pomočjo rezerv iz preteklih let. Letos delujejo s polnimi kapacitetami, saj si daljšega izpada proizvodnje aluminija ne morejo privoščiti. Marko Drobnič za letos napoveduje skupno proizvodnjo
v višini 130 tisoč ton.
»Za nas je nujno, da imamo ugodne pogoje pri dobavi materiala
in tudi konkurenčne pogoje pri dobavi energije,« poudarja sogovornik, ki pričakuje, da bo tako tudi Talumova nova koncernska
oblika hitro dala rezultate v neodvisnosti posameznih hčerinskih
podjetij (gre za dvanajst podjetij, ki so oblikovana iz Talumovih
nekdanjih proizvodnih enot, op. p.). »A če želimo tudi to strategijo uspešno udejanjiti, zdaj potrebujemo predvsem sprejemljive
cene električne energije. Čeprav smo namreč v Talumu tako energetsko učinkoviti, da se nahajamo kar na drugem mestu med
evropskimi proizvajalci aluminija, sledimo norveškemu konkurentu, pa še vedno za električno energijo namenimo letno kar 70
milijonov evrov oziroma kar sto odstotkov več kot denimo nemški
proizvajalec aluminija.«
Za zemeljski plin namenijo komaj desetino tega, pa vendar bi tudi
ta znesek lahko bil ob delujočem plinskem trgu nižji, menijo v
Talumu. »No, četudi bi imeli sedaj odprt plinski trg, nam konkretno to danes ne bi kaj dosti pomagalo, saj imamo z Geoplinom
sklenjeno 10-letno pogodbo, ki se izteče leta 2017, poleg tega se
nam zaradi trenutnih nižjih odjemnih količin plačilo za nepreEnergetika.NET
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vzete količine prenaša v čas po tem obdobju. Tako bomo še kar
nekaj časa tudi za plin plačevali višjo ceno od tržne,« pojasnjuje
Drobnič, ki pa ostaja optimističen. »Najprej moramo torej premostiti te izzive, potem pa bomo res lahko postali vodilni proizvajalec na posameznih nišnih segmentih na področju proizvodnje
aluminija, kot je denimo proizvodnja rondelic.« Na tem mestu
bodo proizvodnjo do leta 2015 povečali za 40 odstotkov, kot napoveduje vodja strateškega razvoja mag. Boštjan Korošec.

Cilj: izdelki z višjo dodano vrednostjo
Tovarna aluminija je začela svojo zgodovino s proizvodnjo glinice pisati leta 1954, leta 1957 pa je imela tudi že zmogljivosti v višini
80.000 ton letno. Marko Drobnič nadaljuje, da bodo v prihodnje
z različnimi tipi litja, od nizko- in v vse večji meri do visokotlačnega litja, zagotavljali nove izdelke iz aluminija, ki bodo imeli tudi
višjo dodano vrednost. Tu vidijo priložnost predvsem v avtomobilski industriji, kjer so potrebni cilindri, vilice in podobno.
Po drugi strani vidijo priložnosti tudi na področju obnovljivih virov energije, kjer ne le da postavljajo fotovoltaične elektrarne, ampak proizvajajo tudi izparilnike za napredne sončne absorberje.
S tem prehajajo s tehnologijo, ki jo ustvarjajo že desetletja, na
nove odjemalce s povsem drugih panog. Diverzifikacijo pa si ne
zagotavljajo le s širitvijo panog, kjer se po novem pojavljajo s svojimi produkti, ampak tudi s širitvijo trgov. Tako na tujih trgih sedaj
ponujajo tudi servisne storitve, ki so jih do sedaj izvajali le znotraj Taluma. »Tu smo si zastavili kar 50-odstotno letno rast, potencialnim strankam pa nudimo vse od inženiringa pa so knowhowa v tehnoloških procesih v proizvodnji aluminija,« pojasnjuje
Drobnič, ki stremi k temu, da postane Talum manj odvisen od primarnega aluminija in od drage energije.

v okviru Evropske prestolnice kulture so ustvarjalci, večinoma iz lokalnega okolja, pripravili razstavo, ki prikazuje talumovo proizvodnjo in
glavne produkte.

V prihodnjem letu bo Talum v sodelovanju z izbrano
oblikovalsko hišo ustanovil še podjetje, ki bo
specializirano za industrijski dizajn in bo ponujalo
najprej urbano opremo in parkovne ureditve. S tem
dokazujejo, da je Talum danes še kako drugačen od
Taluma včeraj, in tudi že nakazujejo, kako bo videti
Talum jutri.

Od dobička do -milijonske izgube
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rondelice, ki jih proizvajajo od leta 1980, so eden glavnih talumovih
produktov, njihova letna proizvodnja – ta znaša 22.000 ton, dvigniti pa
jo nameravajo na 35.000 ton – pa uvršča talum med najpomembnejše
proizvajalce na evropskem trgu.

Foto: arhiv Taluma

»Talum za električno energijo plačuje, kot bi bila za nas uvožena, čeprav ni. Če bi dobili elektriko, denimo, iz hidroelektrarne
Zlatoličje, ki je bila v osnovi postavljena za potrebe našega podjetja, bi naša industrija ne imela težav z majavimi temelji za prihodnji obstoj,« je prepričan Drobnič. Milan Žumbar, ki je v Talumu
zadolžen za ravnanje z energijo, pa dodaja, da bi Talumu morali
v elektroenergetskem sistemu pripoznati vlogo, ki mu gre – to je
140-megavatni pasovni odjem, kar pomeni, da bi lahko z možnostjo ugašanja elektrolize dobili vlogo terciarne rezerve.
»Ker se mu tega ne pripozna in ker se mu zaračunava privite cene
električne energije, danes Talum, ki se je nekdaj ponašal z dobički,
posluje z veliko izgubo,« pravi Drobnič. Samo lani so tako ustvarili
izgubo v višini 7 milijonov evrov, v letošnjem letu pa pričakujejo
13-milijonsko izgubo, čeprav je bil polletni rezultat nekoliko boljši
od predvidenega, predvsem na račun višje prodaje. Ob pogledu
v prihodnost pa sogovornik omenja tudi odprto možnost za oživitev projekta gradnje plinsko-parne elektrarne v Kidričevem, kar
I
še dodatno stimulira prihajajoči plinovod Južni tok.

Medtem ko je iz odpadnega aluminija mogoče pridobiti tudi fascinanten
nakit za dame, ki ga izdeluje oblikovalka ines vlašić (fotografija levo), pa
je talumov aluminij v obliki vilic (fotografija desno) mogoče vključiti tudi
med elemente KtM-motorja, ki ga vozi mladi rok bagoroš, prvi profesionalni stunt športnik v sloveniji in eden izmed redkih na svetu, ki jih
podpirajo proizvajalci dvokolesnikov. pod svoje okrilje ga je namreč vzela
svetovno znana motoristična tovarna KtM iz Avstrije.

Foto: arhiv Taluma

posLovnA UČinKovitost

talum se ponaša z največjo sončno elektrarno v sloveniji, ki ima kar 6 Mw. ta se razprostira na nekdanji deponiji rdečega blata, medtem ko se solarni
moduli svetlikajo tudi z objektov v samem industrijskem kompleksu taluma.

proizvodnja izparilnih plošč, ki jih od taluma odkupujejo vse večji proizvajalci hladilno-zamrzovalnih naprav v Evropi, od gorenja pa do boscha,
whirlpoola, Electroluxa in drugi.

po novem v talumovi hčerinski družbi talum izparilniki, ki je tudi nekdanja
proizvodna enota, izdelujejo izparilnike ne le za hladilno-zamrzovalne
aparate, ampak tudi za solarne sisteme. na fotografijah direktor podjetja
brane Kožuh prikazuje izparilni plošči za prvo in drugo možnost.

v družbi talum Ulitki, nekdanji proizvodni enoti Ulitki, se ponašajo z najmlajšim talumovim programom, ki pa beleži strmo rast v avtomobilski industriji, ogrevalno-hladilni tehniki in splošni strojegradnji. povsod tod se
aluminij vse pogosteje uporablja, saj se v primerjavi z jeklom lahko teža
končnega izdelka iz aluminija celo prepolovi. na fotografiji je proizvodnja
boschevih dizelskih črpalk za Mercedesove tovornjake, ki so povsem nov
produkt talum Ulitkov, izdelovali pa jih bodo 6 let. projekt jim prinaša 3,6
milijona evrov letno.

odhod iz taluma med drugim pozdravi dokaj nov hladilni stolp, ki dokazuje,
kako so v družbi poskrbeli za zaprt vodni krog. »na ta račun smo porabo
vode zmanjšali kar za 90 odstotkov,« pravi Milan Žumbar, ki je v talumu
zadolžen za ravnanje z energijo.

Energetika.NET
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Učinkovito ravnanje
z energijo je strateški cilj
družbe
Besedilo in fotografije: Mateja Kegel

V Ljubljanskih mlekarnah so se na začetku lanskega leta
kot eno izmed prvih podjetij v Sloveniji lotili uvedbe
celovitega okoljskega sistema za vpis obrata v Ljubljani
v register EMAS. Ker je učinkovito ravnanje z okoljem
eden od strateških ciljev družbe, so že uvedli več
sistemov za okoljsko ravnanje, EMAS pa jim bo, kot
pravijo, omogočal celovito oceno sistema, nenehno
izboljševanje učinkov ravnanja z okoljem in obveščanje
javnosti o teh učinkih. V okviru omenjenega projekta
bodo pripravili tudi izračune ogljičnih odtisov, projekt
pa bodo zaokrožili v treh letih.
Ljubljanske mlekarne so v letu 2011 odkupile 226,9 milijona litrov
mleka, od česar so ga 56 odstotkov predelali v trajna mleka in
napitke, 20 odstotkov so namenili za poltrde sire, 9 odstotkov za
fermentirane mlečne izdelke, 15 odstotkov pa za druge izdelke –
sladoled, sveže mleko, sveže sire ipd. Čeprav še vedno največ nji-

hovih izdelkov ostane v Sloveniji, pa ni zanemarljiv niti delež, ki
potuje izven naših meja. Na trgih Evropske unije so leta 2011 s
prodajo svojih izdelkov ustvarili 18,2 odstotka prihodkov in na
trgih JV Evrope 6,5 odstotka. V Sloveniji je tako ostalo kar 75,3 odstotka proizvedenih izdelkov.

Ljubljanske mlekarne 90 % osnovne surovine
(mleko), ki jo potrebujejo pri izdelavi mlečnih
izdelkov, odkupijo na slovenskem trgu, s čimer
se zaradi krajših transportnih poti zagotovo
zmanjšuje tudi ogljični odtis.
V Ljubljanskih mlekarnah so v zadnjem obdobju izvedli dva
pomembnejša tehnološka projekta. S prvim so posodobili obrat
za proizvodnjo trajnih izdelkov – trajnega mleka, smetane, čokoladnih napitkov, ledenih čajev in ledene kave, s čimer so povečali

Ljubljanske mlekarne imajo v sloveniji tri obrate (v Ljubljani, Mariboru in Kočevju), med katerimi je največji v Ljubljani, kjer predelajo okrog 450 tisoč
litrov mleka dnevno.
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proizvodne zmogljivosti, avtomatizirali proizvodni proces,
izboljšali kakovost izdelkov in zmanjšali porabo energije. Da bi
zmanjšali porabo energije, so uvedli tudi sistem za izkoriščanje
odpadne toplote sterilizatorja. »Pred tem je sterilizator izkoristil
le 50 % energije, ostalo smo spuščali praktično 'v zrak'. Naprave
smo hladili tako, da smo energijo skozi hladilne stolpe spuščali
v zrak, ob tem pa vlažili in segrevali Ljubljano. Kolega Stane Mikek
je predlagal, da bi to energijo ujeli, namesto da jo še naslednjih
20 let spuščamo v zrak,« pravi Sašo Ferjančič, vodja tehničnih
služb v Ljubljanskih mlekarnah.

Številne prednosti novega sistema in konkreten
prihranek energije
Sistem, ki je zaživel pred dobrim letom, prinaša Ljubljanskim
mlekarnam številne prednosti. Med drugim danes grejejo tehnološko vodo izključno z odpadno toploto, v zimskem času porabijo
za ogrevanje objektov zelo malo pare, hladilni stolpi pozimi skoraj ne obratujejo. Prav tako jim sistem zagotavlja ustrezno temperaturo hladilne vode tudi poleti tako v dnevnem kot nočnem
času, saj za to skrbi dovolj velik akumulator toplote in hladu. S tem
sistemom so Ljubljanske mlekarne izkoristile ogromno energije,
kljub temu pa še vedno vidijo priložnosti za nadgradnjo in izboljšanje sistemov v proizvodnji.
»Za nas je pomembno, da sterilizator obratuje z največjo močjo
takrat, ko potrebujemo največ energije, da za gretje tople tehnološke vode ne potrebujemo dodatne energije,« pravi Ferjančič o
vzporedni energetski investiciji. Vendar v projektu vidi še rezerve,
saj bi lahko, je prepričan, izkoriščali tudi energijo uparjalnika in
kalužno vodo, ki je prav tako vroča in so jo do sedaj usmerjali na

čistilno napravo. »Gre za dva izkoristka, z enim prihranimo, z
drugim pa ne obremenjujemo več toliko čistilne naprave. Rešujemo torej več problemov hkrati.«
V Ljubljanskih mlekarnah dnevno izkoristijo od 10 do 15 MW
energije; večji del je porabijo za gretje tehnološke vode, ki jo potrebuje sistem za pranje CIP (cleaning in place). Polnilne stroje in
drugo opremo, ki obratuje čez dan, morajo namreč zvečer oprati.
Pri sistemu CIP gre za notranje pranje naprav, skozi katere poteka predelava svežega mleka, zato je higiena v tem delu proizvodnje izrednega pomena. V sistemih CIP porabijo večji delež vse
tople tehnološke vode.
Na vprašanje, za koliko so s posodobitvijo zmanjšali porabo
energije, vodja tehničnih služb odgovarja, da za približno 25 odstotkov. Pomembno je tudi, da ob manjši porabi energentov z novimi linijami proizvedejo do 30 odstotkov več izdelkov. V Ljubljanskih mlekarnah imajo tudi sistem za ciljno spremljanje
porabe energije oziroma porabo energentov po posameznih oddelkih in na nekaterih napravah.

Pametno gospodarjenje je skrb vsakogar, da nekaj prihrani
V Ljubljanskih mlekarnah želijo okrepiti tudi zavedanje vseh zaposlenih, da lahko vsak posameznik prihrani na svojem delovnem
mestu. »Zaposleni v proizvodnji skrbijo, da voda ne teče po nepotrebnem, ugašajo luči, ki jih ne potrebujejo, ne koristijo gretja
po nepotrebnem … Izvajamo tudi podroben energetski pregled,
zaposleni v pisarnah pa so tudi že dobili nekaj predlogov in usmeritev za varčevanje z energijo,« našteva Sašo Ferjančič.
V Ljubljanskih mlekarnah mislijo na energetsko učinkovitost
tudi pri nabavi novih strojev. »V zadnjih treh letih smo kupili kar

nova proizvodna linija, ki so jo pognali na začetku
letošnjega leta (slika levo). pakirni stroji, do katerih je pot
popolnoma avtomatizirana in kjer z robotskim sistemom
skrbijo za pakiranje izdelkov. Avtomatizirano je tudi
nakladanje in ovijanje palet.

Energetika.NET
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sistem vodenja in
akumulator tople
tehnološke vode (48 m3).

sistem za prečrpavanje
hladilnih vod in akumulator.
pod hladilnimi stolpi sva
dva akumulatorja, prvi je
glavni in s kapaciteto 170
m3 za ogrevano vodo, ki
doteka neposredno iz
sterilizatorja, manjši pa je
za toplo sanitarno vodo in s
kapaciteto
na vrhu Ljubljanskih
mlekarn vidimo hladilne
stolpe za toplotno postajo
za izkoriščanje odpadne
toplote (modri), pod njimi
so hladilni stolpi za pripravo
ledene vode(sliki levo).

nekaj nove opreme, med drugim tudi linijo plastenka za izdelke
Ego Slim & Vital, sveže mleko in jogurte MU, ki bi lahko bila
energetsko dokaj potratna, saj se plastenke napihujejo iz malih
epruvet. Ko smo linijo kupovali, smo pri iskanju ustreznih rešitev
izpostavili tudi energetsko učinkovitost. Našli smo stroj za napihovanje plastenk, ki lahko reciklira zrak, ker plastenko napihuje
v dveh korakih: v prvem jo napihne s približno 13 bari, v drugem
pa s približno 30 bari. Ko je plastenka napihnjena, stroj v zelo kratkem času – kapaciteta stroja je 20 tisoč kosov na uro! – odpre ventil za reciklažo zraka in ga spusti nazaj na prvi nivo na 13 barov.
Velik del tistega, kar gre pri običajnih strojih v zrak, naš sistem
ponovno uporabi. Seveda še vedno nekaj zraka spustimo v zrak,
ampak odstotek je precej nižji kot običajno pri tovrstnih strojih.
Ob nakupu kompresorja za stisnjen zrak smo upoštevali še eno
zelo pomembno stvar – TCO (total cost of ownership, op. p.), kjer
pri kompresorju predstavlja strošek investicije praktično slabih 10
odstotkov celotnega stroška v življenjski dobi naprave. Minimalen je tudi strošek vzdrževanja, strošek električne energije pa zelo
visok, v našem primeru več kot 80 odstotkov stroškov v celotni
življenjski dobi naprave,« pravi Ferjančič.
Če se vrnemo nazaj na linijo za trajne izdelke, tudi tam dajejo velik poudarek gospodarnemu ravnanju. Najbolj intenziven preračun so naredili pri sterilizatorjih, ki kot največji porabniki porabijo okrog 200 KW električne energije na enoto (dva skupaj
predstavljata porabo približno 400 KW), saj je vključena tudi energetsko potratna faza homogenizacije. Sterilizatorja skupaj porabita še približno tri tone pare na uro. Obratujeta približno 6.000
ur na leto in porabita večji del pare v podjetju. Pri taki porabi pa
se vsekakor izplača narediti TCO, pravijo v Ljubljanskih mlekar0
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nah, kjer vse nove investicije načrtujejo z mislijo na energetsko
učinkovitost proizvodnje in drugih sistemov.

Prihajajoče investicije: transportni most, skladišče
reprodukcijskega materiala in banka ledu
»Pripravljen imamo tudi že načrt prihodnjih vlaganj. Letos sicer
ne načrtujemo večjih investicij, ena naslednjih pa bo transportni
most, ki bo avtomatiziral prevoz trajnih izdelkov v skladišče.
Sedaj teče avtomatiziran transport le do osrednjega skladiščnega
objekta, z avtomatiziranim transportom do skladišča za trajne izdelke pa se bomo izognili transportu s tovornjaki in z viličarji.
Tako bomo porabili precej manj nafte, potrebovali bomo le še električno energijo, katere poraba pri tovrstnih sistemih pa ni velika,«
pravijo v Ljubljanskih mlekarnah.
Druga investicija, ki jo načrtujejo v bližnji prihodnosti, bo
skladišče reprodukcijskega materiala, ki naj bi bilo locirano na zahodni strani obrata za proizvodnjo trajnih izdelkov. »Tako bomo
lahko imeli ustrezno zalogo kakovostnih reprodukcijskih materialov in manj težav na strojih. Danes so ta skladišča raztresena
po vsej mlekarni, kjer se soočamo z vlago, s toploto in hladom,
kar negativno vpliva na kakovost občutljivih reprodukcijskih materialov,« našteva razloge za gradnjo skladišča Sašo Ferjančič.
»Tretja načrtovana investicija je banka ledu,« pravi Ferjančič.
Postavitev banke ledu so načrtovali že pred dvema letoma, a je stari sterilizator uporabljal tudi ledeno vodo (nov jo uporablja samo
za izdelovanje čokoladnega mleka in smetane). Ker se je poraba
hladu zmanjšala, je bila banka ledu »na čakanju«. Investicija je
sedaj mnogo bolj smiselna, saj je poraba energije že nižja in so že
I
izvedli omenjene tehnološke racionalizacije.
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Škofjeloški Knauf Insulation
pričakuje vse večje zanimanje
za izolacije, posebej pri
prenovah stavb
Besedilo in fotografije: Ana Vučina Vršnak

Evropska okoljska zkonodaja, ki predpisuje zniževanje
toplogrednih izpustov in tudi prenovo starih stavb, ima
na poslovanje podjetja Knauf Insulation nedvomno
ugoden vpliv. Lani je prodaja tega škofjeloškega
podjetja, naslednika Terma, znašala 91 milijonov evrov
(še leta 2009  milijonov evrov), dobiček raste.
V podjetju menijo, da bo ob vedno višjih cenah
energentov zanimanje za izolacijo rastlo, zlasti
za potrebe renovacij.

sedež podjetja Knauf insulation v škofji Loki s sončno elektrarno
na strešnih površinah podjetja.

»Energija, ki jo izolacija prihrani, bo vedno dražja. Prihranka bo
vedno več na račun izolacije, ne glede na to, da bo naša izolacija
dražja,« je v pogovoru za našo revijo poudaril Saša Bavec, direktor podjetja Knauf Insulation. Kot je tudi povedal, se cena izolacije
doslej ni dvignila tako kot cena energentov.

V državo želijo pripeljati finančna sredstva iz tujine
Podjetje ocenjuje investicije v izolacijo kot enega od najučinkovitejših ukrepov z zagotovljenim donosom. V trenutnih kriznih
razmerah zato poskušajo ozaveščati tako ljudi kot tudi državo.
Pravijo, da na domačem trgu praktično ni velikih gradbenih projektov, zasebni investitorji pa sami brez aktivnejše vloge bank in
večje pomoči države pri zagotavljanju sredstev za energetske sanacije objektov ne morejo zapolniti nastale praznine na slovenskem gradbeniškem trgu.
Energetika.NET
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»S slovenskimi bankami smo poskušali najti nek
model za financiranje, niti nismo iskali ugodnih
kreditov, ampak vsaj možnost, vendar so banke v
težkem položaju in zato trgu težko ponudijo ustrezna finančna sredstva,« je glede iskanja sredstev
za renovacijo večstanovanjskih stavb dejal Bavec.
Banke so lahko ponudile milijon ali dva, za prenovo
celotnega stavbnega fonda pa naj bi Slovenija v
naslednjih osmih letih potrebovala okoli 4 milijarde evrov. Koncern Knauf zato poskuša v državo
pripeljati finančna sredstva iz tujine. Pogovori so v
tem trenutku še v teku, zato več Bavec ni mogel
razkriti. Knauf Insulation s partnerji se je kljub temu z eno od slovenskih bank dogovoril za aranžma
pri prenovi enostanovanjskih hiš, saj je njihov cilj
»cenejši in enostavnejši kredit«.

dročje smradu v slovenski zakonodaji ni urejeno.
Zadevo smo preverili z nemškim inštitutom,« je
povedal Bavec. Po njegovih zagotovilih podjetje ne
presega 10 odstotkov določenih parametrov glede
standardov, dovoljenih v Nemčiji.
Kameno volno seveda proizvajajo iz kamna, ki je
naraven material, zagotovili pa so tudi proces recikliranja. Ostanke od proizvodnje zmeljejo in predelajo v brikete, ki jih ponovno uporabijo v proizvodnji.
Poleg tega gredo vsi izpusti skozi čistilne naprave.
Kljub temu namerava družba v prihodnjih letih
vpeljati v proizvodnjo še dodatne izboljšave. »Cilj je
postati eden od nosilcev trajnostnega razvoja in
poslovanja v Sloveniji,« pravijo v podjetju. Tako nameravajo istočasno razvijati lokacijo v Škofji Loki
tudi kot regijsko središče na področju trajnostne
gradnje in trajnostnega razvoja.

Poudarek na čim manjšem ogljičnem odtisu
V škofjeloškem podjetju pravijo, da so v preteklosti
industrijski kupci prihajali k njim z željo, da jim
ponudijo enak izdelek kot konkurenca, le po nižji
ceni. Sami se trudijo ponuditi več – boljši, kakovostnejši izdelek. Pri energetski učinkovitosti njihovega
proizvoda – kamene volne – so sicer precej omejeni,
a se trudijo iz enake mase kamna dobiti vedno več
kvadratnih metrov izdelka.
Izboljšati želijo tudi proizvodnjo, pri čemer je Bavec
ocenil, da evropska shema trgovanja z izpusti (ETS)
ni prisilila podjetij, da postanejo čistejša, saj je cena
postavljena prenizko. Njihovemu podjetju kot le
enemu delu koncerna je še lažje, saj si lahko kupone
podjetja znotraj skupine med seboj »podajajo«. »S
tega vidika imamo celo presežek,« je povedal Bavec.
Kljub temu namerava podjetje Knauf Insulation
ukrepati, tako da bo proizvodnja okolju prijaznejša.
Koks bodo tako z ekološkega kot tudi cenovnega
vidika v prihodnje nadomestili s plinom, trudijo se
tudi z majhnimi koraki optimizacije, kjer je to
mogoče. Nedavno so na več kot 10.000 kvadratnih
metrih strešnih površin odprli tudi eno največjih
sončnih elektrarn v Sloveniji, pri čemer se je družba
Knauf Insulation odločila za model lastnega odjema, kar pomeni, da se vsa proizvedena električna
energija porabi neposredno v podjetju.
Kljub temu gre za obrat z določenim vplivom na
okolje. Predvsem v slabših vremenskih pogojih se
občuti smrad zaradi dušikovih oksidov in fenolformaldehidov. V letošnjem letu sicer pritožb okoliških
prebivalcih ni bilo, lani pa jih je bilo kar nekaj.
Bavec je povedal, da ob vsaki pritožbi pregledajo proizvodne parametre, delovanje čistilnih naprav, popišejo smer vetra in do prizadetih pošljejo predstavnika podjetja, da se prepriča o stanju. Nemalokrat
namreč ljudje podjetje okrivijo za smrad, čeprav je
težava v gnojenju sosednjih polj ali v silosih. »Po2
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Optimizacija na obstoječi lokaciji
Direktor podjetja Saša Bavec pravi, da bo Knauf Insulation optimiziral poslovanje na obstoječi lokaciji.
»Lokacijsko smo precej omejeni z vidika zemlje.
Ujeti smo v industrijsko cono, ki ni več industrijska cona, saj so okoli nas kmetijska zemljišča, stanovanjska naselja, železnica. Lastnike moti tudi
cena zemlje,« prizna Bavec. Kot pravi, ti v tujini
zemljo malodane podarijo, če le zagotoviš delo. Pri
nas je zemlja draga, poleg tega delovna sila ni poceni. Podjetje bo v danih razmerah poskušalo poceniti proizvodnjo, dvigniti kakovost proizvodov in
razviti nove. »V Sloveniji bo ostala kamena volna,
bomo pa poskusili razviti še kaj drugega,« je dejal
direktor.
Tako namerava podjetje letos dati na trg novo linijo
izdelkov za uporabo v hortikulturi. Gre za novo vrsto izdelkov, ki so popolnoma drugačni od tistih v
gradbeništvu in so sposobni zadržati vlago na vrtovih in zelenicah, kar zaradi zmanjšane potrebe po
zalivanju pomeni občutne prihranke vode.
V korporaciji Knauf Insulation – ta deluje v preko
30 državah in ima okoli 40 proizvodnih obratov –
si tovarne in trgi na nek način med seboj konkurirajo. V Škofji Loki jim je uspelo vzpostaviti sedež
poslovne enote KI OEM za industrijske izolacije, od
tod pa sedaj v tem segmentu pokrivajo vse trge razen Severne Amerike. V Škofji Loki je tudi center
prodajne organizacije na področju gradbeništva za
severni Balkan (torej Slovenijo, Hrvaško in BiH), pa
tudi globalni razvojni center za izdelke iz kamene
volne in tehnologije za njihovo proizvodnjo. V podjetju je 410 zaposlenih, več kot 70 odstotkov proizvodov pa izvozijo. Poudarili so, da se jih je gospodarska kriza manj dotaknila kot tista podjetja, ki so
vezana na slovenski trg in trge nekdanje skupne
I
države.

UČinKovitA rAbA EnErgijE

podjetje zaposluje 410 ljudi.
glavna dejavnost podjetja je povezana s kameno volno (slika levo).
detajl v obratu (slika spodaj).

različne oblike kamene volne.

dr. saša bavec, direktor podjetja Knauf insulation.
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Samozadostna mobilna
bivalna enota sredi mesta
Besedilo in fotografije: Mateja Kegel

Si predstavljate, da bi živeli v
manjšem stanovanju, ki ima vse, kar
potrebujete za nemoteno bivanje,
hkrati pa je prijazno tako do vas kot
tudi do okolja? Garsonjera, ki je
samozadostna? Zakaj pa ne! V
Zagorju ob Savi so takšno
»garsonjero« tudi v resnici zgradili
in jo postavili v središče mesta.
Raziskovalno-izobraževalna bivalna
enota OLEA je oblikovana kot
energijski poligon, v katerem sta
povezana zgodovina s prikazom
rudarjenja v Zasavju in prihodnost s
prikazom sodobnih energijskih
tehnologij učinkovite rabe energije v
stavbah. Povezovanje preteklosti s
prihodnostjo v sedanjem času.
segrevanje sanitarne vode in ogrevanje
stavbe, prezračevalni sistem z vračanjem
toplote odpadnega zraka s pomočjo regeneratorjev z visoko učinkovitostjo, hlajenje
stavbe z vpihovanjem zraka skozi zemeljski prenosnik toplote, naravna osvetlitev s
svetlobnimi policami, energijsko varčna
LED električna osvetlitev, sončne celice in
gorivna celica na metanol za samooskrbo z
električno energijo, napredni nadzorni sistem na osnovi vremenske napovedi in odzivnega upravljanja sistemov. Vgrajene so

še okoljske tehnologije, kot sta zbiralnik
deževnice in suho kompostno stranišče z
rastlinsko čistilno napravo (na slikah).
Za bivalno enoto OLEA lahko rečemo, da
je sestavljena iz 12 ključnih tehnologij.
Predstavlja predizdelane enote, ki so dopolnjene z nizkoogljičnimi tehnologijami,
vgrajene tehnologije pa ne povzročajo izpustov toplogrednih plinov. Tehnologije
so vgradili lokalni izvajalci, ki so pred tem
opravili strokovno šolanje.

Kaj je OLEA?
raziskovalna enota oLEA dokazuje, da lahko en
primer poveča zanimanje širše javnosti, stroke
ter podjetnikov in je hkrati sodoben učni pripomoček. Ali pa vaš novi dom.

Namen enote OLEA je prikazati lokalno
rudarsko/fosilno zgodovino, posledice rabe
fosilnih virov, tranzicijo v trajnostno energetiko, demonstrirati tehnologije zelo nizke energijske gradnje in nizkoeksergijsko
ogrevanje s pomočjo rudniške vode ter izrabo OVE in nosilce energije prihodnosti,
je ob predstavitvi povedal Matej Drobež z
Občine Zagorje ob Savi.
V OLEA so vgrajene naslednje energetske
tehnologije: ploskovno ogrevanje z rudniško vodo, celoten ovoj stavbe je v standardu pasivne gradnje, snovi s spremenljivim
agregatnim stanjem za shranjevanje toplote in hladu, sprejemniki sončne energije za
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vsi deli enote oLEA imajo toplotno izolacijo, ki
ustreza zahtevam pasivne gradnje. Zaradi boljše
izrabe prostora so uporabljene tudi toplotne izolacije s sevalnimi pregradami. poleg klasičnih
toplotnoizolacijskih materialov so uporabljeni
sodobni materiali z bistveno nižjo toplotno prehodnostjo in snovi za shranjevanje toplote pri
spremembi agregatnega stanja.

Nizkoenergijska samozadostna mobilna
enota za predstavitev novih konceptov
nizkoeksergijskih tehnologij na osnovi obnovljivih virov energije. Bivalna enota
OLEA se sama oskrbuje s toploto, z električno energijo in s sanitarno vodo.
Konstrukcija je dvojna, skozi zidove teče
topla voda, zadaj pa je t. i. super izolacija,
ki se načelno uporablja pri izolaciji strešnih konstrukcij. Ta večplastna folija predstavlja prihodnost izolacij, ki bodo šele prihajale na tržišče, nadomestijo pa do kar 18
centimetrov kamene volne. Cenovno je seveda nekoliko dražja od klasičnih izolacijskih materialov. Pri tej foliji oz. tovrstni
izolaciji pa plasti ne smejo biti stisnjene
skupaj, razen na mestih, kjer je pritrjena
na objekt, saj sicer ne opravlja svoje funkcije.

rEportAŽA

Električno energijo proizvajajo sončne celice. Z
šestimi fotonapetostnimi moduli površine 9,2 m2
proizvedena električna energija se shranjuje v baterijah z zmogljivostjo 1.200 Ah. fotonapetostni
sistem je nadgrajen z gorivno celico, ki kot vir
vodika uporablja metanol. Električna moč gorivne
celice je 80 w. Metanol pa lahko proizvajamo iz
co2 ali biomase.

primerno kakovost zraka v enoti oLEA zagotavlja
sistem mehanskega prezračevanja z visoko učinkovitim vračanjem toplote. vgrajeni sta dve enoti
za decentralno prezračevanje z učinkovitim vračanjem toplote, večjim od 90 %; tako visoko
učinkovitost zagotavljajo regeneratorji.

svojevrstno zanimivost predstavlja suho kompostno stranišče z rastlinsko čistilno napravo.
stranišče ima posodo z razgradljivo vrečko, kjer
se shranjujejo trde frakcije, ter ločen zajem urina,
ki se odvaja v čistilno napravo. rastlinske čistilne
naprave delujejo brez dodatne energije, zato je
prihranek pri njihovi postavitvi, delovanju in vzdrževanju zares velik.

večplastna folija predstavlja prihodnost izolacij.

vsi sistemi instalacij so povezani napredni centralni nadzorni sistem, pri katerem je s posebno
nadgradnjo uporabljanje sistemov izvedeno glede
na vremensko napoved v naslednjih treh dneh.
omogočen je tudi pregled delovanja sistemov na
osebnih računalnikih in mobilnih telefonih oz.
prenos podatkov na daljavo.

Za boljšo učinkovitost naravnega ogrevanja
je pomembno shranjevanje toplote. V enoti OLEA so zato uporabljeni moduli s fazno spremenljivimi snovmi (PCM) na osnovi parafinov. V njih se toplota shranjuje in
sprošča ob taljenju oziroma strjevanju.
Enoto ohlajajo z vpihovanjem zraka skozi
zemeljski prenosnik toplote. Pred vstopom
v prezračevalni sistem se zrak poleti ohladi
v zemeljskem prenosniku toplote. To je tudi edini način hlajenja. Pozimi se zrak v zemeljskem prenosniku predgreje, zato je za
ogrevanje enote potrebne manj toplote.
Letna količina padavin na območju Občine
Zagorje ob Savi je med 1.200 in 1.400 mm,
kar je nad slovenskim povprečjem. V enoti
OLEA je vgrajen sistem za zbiranje deževnice, s katerim zagotavljajo vso potrebno
I
sanitarno vodo.

Enoto oLEA ogrevajo in v njej segrevajo sanitarno vodo sprejemniki sončne energije. Uporabljeni so vakuumski sprejemniki sončne energije s
toplotno močjo 1,5 kw. Za dogrevanje uporabljajo
rudniško vodo.

voda, ki jo črpajo iz vrtine pod zadnjim rudniškim
horizontom, ima temperaturo 32 °c. to zadošča
za ploskovno ogrevanje raziskovalne enote.
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iztok ribnikar, namestnik direktorja in vodja razvoja jelovica Hiše, z vodjo
proizvodnje ferdinandom Žefranom pred plus energijsko tovarno hiš v
preddvoru.

Jelovica z lesenimi
montažnimi hišami vidi
priložnost tako v zasebnem
kot v javnem sektorju
Besedilo in fotografije: Ana Vučina Vršnak

Tisti, ki v Sloveniji razmišljajo o gradnji hiše, se vse
bolj nagibajo k uporabi naravnih materialov, pri
odločitvi za montažno gradnjo pa so še precej
zadržani. Še vedno je tudi več plastičnih oken kot
lesenih, vendar trend povpraševanja po plastičnih
pada. Ob tem nova evropska zakonodaja v gradnji in
pri obnovah predvideva vse več zelenih oziroma
obnovljivih materialov, zato si lahko slovensko
podjetje Jelovica, ki proizvaja lesene montažne hiše
in lesena okna, v prihodnje obeta več posla.
»Uredba o zelenih javnih naročilih zaenkrat določa, da bo potrebno v javne zgradbe vgraditi okoli 30 odstotkov lesa oz. obnovljivih
naravnih materialov. Ko bo uredba začela veljati, vidimo v tem
prednost in priložnost,« je za našo revijo poudaril Iztok Ribnikar,
namestnik direktorja in vodja razvoja v Jelovici Hiše. Kljub konkurenci doma in v tujini se promet z lesenimi montažnimi hišami v Jelovici povečuje – ne v smislu števila postavljenih hiš, temveč v vrednosti, saj so objekti vse bolj dodelani. Jelovica na leto
zgradi okoli 200 hiš (en vrtec je lahko enakovreden 15 hišam), pri
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čemer pa velika podjetja v Nemčiji uspejo zgraditi tudi več kot
1000 hiš. Jelovica v tem segmentu trga predstavlja srednje podjetje, v prihodnje pa se namerava širiti v kakovosti, ne po številu
postavljenih hiš.

Energetsko učinkoviti gradijo energetsko učinkovite objekte
Skupina Jelovica – danes jo sestavljajo štiri družbe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prodajo hiš, oken, vrat ter polizdelkov iz
lesa – daje velik poudarek trajnostni gradnji in tako je tudi naravnan celotni cikel nastajanja njihove hiše. Po prenehanju
uporabe jo je mogoče celo reciklirati. Jelovica v svoje montažne
hiše seveda vgrajuje lesena okna iz svoje proizvodnje in, kot je
poudaril Matevž Kodela, vodja proizvodnje v Jelovici Okna,
Ekosklad podpira zgolj vgradnjo lesenih oken, ne pa tudi plastičnih. Ta namreč ob sami proizvodnji zahtevajo veliko več energije
kot lesena.
V podjetju radi poudarijo, da je les zdrav material in da je potrebno
zelo malo energije, da postane gradbeni material. In ker gradijo
energetsko varčne hiše – postavijo lahko tudi plusenergijsko hišo
–, se v podjetju tudi sami obnašajo energetsko učinkovito. Na stre-

rEportAŽA
ho tovarne energijsko varčnih hiš v Preddvoru so namestili
sončno elektrarno in se na ta način energetsko osamosvojili. Obenem je bila to priložnost za popravilo strehe in izboljšanje
toplotne izolacije. Poleg tega imajo v Preddvoru lastno malo hidroelektrarno, za ogrevanje pa porabijo lesno biomaso. Tudi v proizvodnji oken Jelovica v Gorenji vasi za toplotno oskrbo uporabljajo lesne ostanke od proizvodnje.
Po besedah Ribnikarja je bila nekoč pri gradnji lesenih montažnih
hiš v ospredju hitrost, torej hitra gradnja. Ni treba posebej poudarjati, da je danes na prvem mestu (nizko)energetski vidik. Za izolacijo uporabljajo stekleno ali kameno volno (med drugim tudi iz
škofjeloškega Knauf Insulationa) in tudi leseno volno. Slednje
Slovenija ne proizvaja, zato jo uvozijo iz Avstrije in Nemčije. »Glede na razpoložljivost lesa v Sloveniji bi bilo smiselno, da bi se pri
nas organiziral kak proizvajalec lesene volne,« meni Ribnikar, saj
bo po njegovem izolacija iz lesene volne vedno bolj aktualna. Naložba bi stala okoli 10 milijonov evrov, v Jelovici pa se v tem trenutku bolj posvečajo vzpostavitvi lesno-predelovalne verige, da ne
bi slovenskega lesa rezale avstrijske žage.

Delež montažnih hiš raste, potencial pri javnih objektih
Pri nas delež montažnih hiš še ni tako velik kot denimo pri severnih sosedih. V Avstriji je kar tretjina vseh eno- in dvostanovanjskih hiš montažna, v Nemčiji je ta delež 15-odstoten, v južnem
delu države pa je takih hiš čez 20 odstotkov. V Sloveniji se je delež
enodružinskih montažnih hiš iz okoli treh odstotkov pred desetletjem povzpel na približno 7–10 odstotkov, pravi Ribnikar.
Delež je po njegovi oceni še vedno dokaj nizek, a povpraševanje
po naravnih materialih narašča.
Ob tem Jelovica kot mednarodna družba, ki je z več kot 70-letno
tradicijo eden najstarejših proizvajalcev montažnih objektov v

Evropi, več kot polovico svojih proizvodov izvozi na 23 tujih trgov.
V ospredju so zahtevni trgi, kot so Nemčija, Avstrija, Švica, Španija,
Italija, Izrael, Rusija, Japonska, pa tudi razvijajoči se trgi, med njimi
Ukrajina, Bolgarija ter območje nekdanje Jugoslavije. Na tujih
trgih Jelovica nastopa pretežno prek svojih partnerjev in od njih
je velikokrat odvisno, ali bodo na razpisih za gradnjo določenega
objekta uspešni. Jelovica sicer želi na tuja tržišča prodreti z večjimi objekti. V Nemčiji se denimo obeta val prenove vrtcev oziroma gradnja novih, pri čemer pa so v ospredju tipski objekti, ki
so seveda cenejši.
Tudi pri nas obstaja zelo velik interes za nizkoenergijske lesene
vrtce, pravijo v podjetju. Občini Trzin in Preddvor sta se denimo
odločili za porušenje starega vrtca in na njegovem mestu je zrasel nov, lesen. »Včasih računica pokaže, da se bolj splača zgraditi
nov objekt kot prenavljati starega,« je pojasnil sogovornik. Jelovica
je prav tako z leseno gradnjo nadgradila obstoječo osnovno šolo
v Preddvoru, med poletnimi počitnicami pa v številnih šolah po
Sloveniji zamenjujejo stara okna z novimi. Priložnost v podjetju
vidijo tudi v gradnji oz. energetski prenovi domov za ostarele ter
pri gradnji oz. obnovi poslovnih in večstanovanjskih objektov.
Po besedah Ribnikarja pa pri nas kratkoročno ne gre računati na
gradnjo, vezano na zelena javna naročila. V zadnjih dveh letih je
težava tudi s financiranjem zasebne gradnje. Potencialni graditelji
težko pridejo do kredita, cena zunaj gotove hiše pa se giblje od
640 evrov na kvadratni meter naprej (toliko znaša cena za model
Prima+). Jelovica ima zato z bankami dogovorjene posebne aranžmaje s subvencionirano obrestno mero, obstajajo pa tudi določeni
programi, ki jih podpira Eko sklad. Podjetje bo skupaj s partnerji
septembra v ljubljanskem BTC-ju odprlo center energetske prenove, kamor bodo po nasvet lahko prišli vsi, ki gradijo ali obnavI
ljajo.

vsi elementi hiše (stene, stropi) na enem mestu.

gradnja montažne lesene hiše: začetna lesena konstrukcija in vgradnja izolacijskih materialov.
sončna elektrarna pomeni dopolnitev k obstoječi mali hidroelektrarni in
ogrevanju na lesno biomaso v tovarni v preddvoru.

nov lesen vrtec v preddvoru bo odprt jeseni 2012.
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Daljinski sistem ogrevanja z
biomaso in solarnimi paneli
v občini Vransko
Besedilo in fotografije: Mateja Kegel

Občina Vransko je zelo aktivna
pri ozaveščanju o varovanju okolja
in daje velik poudarek ekologiji v
kraju ter regiji. Ponaša se s prvim
skupnim sistemom integracije
sprejemnikov sončne energije
in sistema daljinskega ogrevanja
na lesno biomaso (DOLB) pri nas.
Tudi sicer se občina lahko pohvali
z Inovacijskim centrom za razvoj
alternativnih virov energije, pilotno
napravo za termično obdelavo
odpadkov, malo fotonapetostno
elektrarno Energetike Vransko ter
omenjenim DOLB-sistemom.
V Sloveniji deluje 48 sistemov daljinskega
ogrevanja, v katerih nekaj več kot 10 odstotkov toplote proizvedejo s sežigom biomase.
Ker je delovanje manjših sistemov poleti
neučinkovito zaradi manjše rabe toplote, je
smiselno DOLB sisteme (daljinsko ogrevanje na lesno biomaso) nadgraditi s toplotnimi solarnimi sistemi (DOLBS).

Vrednost investicije sistema DOLB
na Vranskem je bila 2,22 milijona
evrov. Od tega so v občini pridobili
2 % nepovratnih sredstev, 2 % s
pomočjo kreditov, 2 % je bil vložek
države in 2 % lastnih sredstev.
Od maja 200, ko je sistem začel
delovati, pa do danes so vložek
države že odkupili.
Skupna moč kurilnih naprav sistema DOLB
Vransko znaša 4,7 MW, od tega kotel na
biomaso predstavlja 3,2 MW, kotel na
kurilno olje pa 1,5 MW. Letna poraba po
toploti za 134 priključkov na 10.057 metrov
dolgi trasi toplovoda, kolikor trenutno
znaša DOLB Vransko, je 6,6 GWh, za kar
je potrebna količina biomase 10.088 prm
ter 4.000 litrov kurilnega olja.
Glede na porabo odjemalce delijo na dva
dela: gospodinjstva, katerih poraba znaša
1.470 kW, in velike porabnike, katerih poraba je 3.155 kW. Ob vsem tem pa, kot pravi direktor Energetike Vransko Marko
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Kranjc, so zmanjšali emisije CO2 za 1.670
ton na leto.

90 % vse biomase dobavljajo
okoliški kmetje, kar je zagotovo
dodana vrednost za lokalna skupnost.
Ljudje so se celo tako angažirali,
da s čiščenjem gozdov kmetov v
sosednjih občinah poskrbijo, da
se napolni domača deponija.
Cene sekancev, ki jih potrebujejo, se gibljejo do 12 do 14 evrov/srm, a kot pravi
Marko Kranjc, kakovost sekancev ni vedno
zadovoljiva. Še posebno med obratovanjem pod manjšo obremenitvijo (poleti) so
potrebni bolj kakovostni sekanci, ki omogočajo izgorevanje brez motenj. V primeru
slabše kakovosti pa je treba predvsem poleti računati na povišane stroške za čiščenje kotlov zaradi povečanje sajavosti in količine pepela ter skrajšanje življenjske dobe
biomasnih kotlov zaradi kombinacije prenizke temperature kotla s slabšo kakovostjo sekancev.

Solarni ogrevalni sistem zadosti
potrebam po topli vodi za celotno
Vransko
Sončni sprejemniki, ki so jih jeseni 2011
namestili na strehi sosednje proizvodne
hale podjetja KIV, d. d., Vransko, v poletnih
mesecih pokrivajo potrebe po topli sanitarni
vodi za celotno Vransko. Sončni sprejemniki so nameščeni neposredno ob kotlovnici na lesno biomaso, kjer je nameščena
celotna napeljava za toplovod Vransko,
pokrivajo 890 m2 ter poleti nadomeščajo
delovanje kotla na ekstra lahko kurilno
olje, prav tako pa pripomorejo k bolj učinkovitemu izkoriščanju biomase. Uporabljeni so veliko panelni sprejemniki (16 m2)
z močjo 625 kW. Sistem naj bi letno proizvedel 400 MWh toplote, ocenjeno zmanjšanje izpustov CO2 je 200 ton letno.

Z nadgradnjo DOLB s solarnim
ogrevalnim sistemom v Vranskem
nadaljujejo dosedanje aktivnosti na

področju energetske oskrbe in
učinkovite rabe energije, ki se
odraža med drugim tudi v gradnji
naselja pasivnih stavb, učinkoviti
javni razsvetljavi ter več družbah in
podjetjih, ki delujejo na področju
raziskav energetskih tehnologij.
Integracija sprejemnikov sončne energije
(SSE) v sistem DOLB Vransko v prvi vrsti
predstavlja podporo nameščenim ogrevalnih kotlom in s tem prihranek pri biomasi
ter kurilnem olju. Pozitivni učinki so poleg tega še pokrivanje maksimalnih obremenitev z zbiralnikom – hranilnikom,
skrajšanje časa zmanjšane obremenitve
sistema s solarnim sistemom, s čimer se
podaljšuje življenjska doba kotlovnih sistemov, manjši so stroški vzdrževanja kotlovnih sistemov, prihranek pri porabi električnega toka, prav tako pa sončna energija
ni podvržena nihanjem cen olja oz. lesa,
pravi direktor Energetike Vransko.
Sicer pa je za količino energije, ki jo želijo
proizvajati v omenjenem sistemu, potrebnih približno 1.500 m2 SSE, a za zdaj
imajo realiziranih 842,3 m2 sprejemne
površine. Omeniti velja tudi, da je maksimalna moč sistema v opoldanskem času
420 kW, solarni donos v sončnem poletnem dnevu pa je približno med 2.250 in
I
2.500 kWh.
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v sistemu so trenutno nameščeni naslednji kotli: biomasni kotel, moči 2,0 Mw, in 1,2-Mw biomasni kotel, 1,5-Mw oljni kotel, 350-kw pilotski sistem za
raziskovanje izgorevanja različnih goriv ter dovodna in povratna temperatura v obstoječem sistemu daljinskega ogrevanja, ki poleti znašata 90–95/60–96 °c
in se pozimi povečata na 110/70 °c.

nadzorni sistem

Avtomatizirana pot biomase iz skladišča do sežigalnice
Levo: prostornina hranilnika toplote je 100 m3.
njegov namen je, da – v dneh z različnimi toplotnimi potrebami razdelilnega omrežja, ko nastane
preveč solarne energije – se lahko uporabi za dvig
omrežne temperature (polnjenje razdelilnega
omrežja). s tem se pri možnem presežku sončne
energije prepreči stagnacija solarnega sistema ter
povečuje učinkovitost solarnega sistema in razdelilnega omrežja.

sežiganje biomase v doLb vransko

deponija se bo širila iz pokritega še na zdaj odkriti del, saj se predvsem pozimi, ko sneži, soočajo s težavami, kako obdržati kakovost (suhost)
sekancev. sicer pa v prihodnje načrtujejo tudi
projekt sušenja s sončno energijo.
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UČinKovitA rAbA EnErgijE v tUriZMU

Po energijo v energetsko
učinkovit hotel!
Avtorica: Alenka Žumbar, foto: arhiv Bohinj Park EKO Hotel

V ljubečem objemu gorenjskih gozdov in
hribov sredi Bohinjske Bistrice, znane tudi
kot Bohinjski City, že tretje leto utripa prvi
ekološki hotel pri nas – Bohinj Park EKO
Hotel. Utripa, a ne počiva, saj znani eko
hotel, ki je tudi prvi prejemnik Green Globe
certiﬁkata med slovenskimi hoteli, v omrežje
odda več električne energije, kot je sam
porabi.
Energijo hotel ne pridobiva le s pomočjo dveh naprav na utekočinjen naftni plin, ki sočasno proizvajata električno in toplotno
energijo, pač pa tudi iz lastne, 430 metrov globoke energetske
vrtine, iz katere črpajo vodo. Temperatura načrpane vode je 14
stopinj Celzija, kar pomeni, da je že v osnovi skoraj še enkrat
toplejša od vode iz omrežja, ki ima osem stopinj Celzija. S toplotno črpalko zrak-voda vso oddano toplotno energijo vrnejo nazaj v sistem v obliki tople vode, ki jo primarno uporabljajo za
ogrevanje bazenov. Vodja hotela Andraž Čoralič je pojasnil, da
je tako vodni krog skoraj popolnoma zaprt – z izjemo vode, ki se
jo (po vseh ostalih procesih) uporabi za izplakovanje sanitarij in
se jo šele nato spusti v kanalizacijo. Toplota se sprošča tudi pri
pranju in likanju, zato je ena toplotna črpalka namenjena tudi
posebej za hotelsko pralnico. V toplotnih črpalkah pa vodi poleti
odvzamejo toploto in jo hladno pošljejo v hladilne grede, ki hladijo hotelske prostore. Videti jih je tako v sobah kot denimo v konferenčnih dvoranah.

Sto 2-vatnih žarnic LED-tehnologije porabi
1.752 kilovatnih ur električne energije letno,
medtem ko bi za sto navadnih, 50-vatnih
žarnic v primerljivem hotelu porabili 43.800
kilovatnih ur električne energije na leto.
Uhajanje toplote iz hotelskih prostorov preprečujejo tudi nadstandardno izolirane stene, stekla z nizkim faktorjem Ug ter streha iz naravnih materialov. Hotel je sicer v največji meri zgrajen
iz naravnih materialov – lesa, stekla in kamna. Za energetsko
učinkovitost skrbijo tudi s posebnimi senzorji, ki po določenem
časovnem zamiku izklopijo klimatsko napravo, če so denimo v
sobi odprta okna in je v njej prisoten gost, s kartičnim odložilnim
sistemom, ki smotrno določa način vključevanja naprav in električnega toka v posamezni sobi, pa tudi s posebnim sistemom v
kopalnicah, s katerim se zmanjša poraba vode.

Od energetike k ekologiji
V hotelu, ki energetsko torej sloni na hladilno-grelnih gredah pa
tudi na talnem ogrevanju, skrbijo za energijo tudi na področju razsvetljave. Kot nam je zaupal Andraž Čoralič, so prav sedaj v fazi me-

njave še preostalih 30 odstotkov svetlobnih teles, ki ne predstavljajo LED-tehnologije. »LED-tehnologija je sicer nekoliko dražja,
a je življenjska doba takšnih svetil tudi do 1000-krat daljša,«
pravi Čoralič. Razmišljali so tudi o namestitvi sončne elektrarne,
a se ta v Bohinju, kjer ima pregovorno »še dež mlade«, ekonomsko ne bi obnesla.

Toplota, ki se sprošča ob proizvodnji
električne energije, se uporabi za
ogrevanje bazenov. Takšen sistem ima
zaradi rabe preostale toplote izjemno
visok izkoristek, ki znaša kar med 70 in
90 %. S kogeneracijo pa se v primerjavi
z ločeno proizvodnjo prihrani tudi do 30 %
primarne energije.
V bohinjskem Park Hotelu torej EKO koncept – katerega idejni
vodja je Anže Čokl – temelji predvsem na energetsko učinkovitih rešitvah, BIO koncept pa skušajo zasledovati s tem, da del
hrane in pridelkov kupujejo od lokalnih proizvajalcev. Če se
vrnemo še k energetiki, velja omeniti, da so v podzemni parkirni
garaži eko hotela – za gradnjo tega so sicer pridobili tudi nepovratna sredstva EU za regionalni razvoj – pred poldrugim letom
postavili tudi polnilnico za električna vozila. Tako je hotel postal
znan ne le med privrženci okolju prijaznega bivanja, ampak tudi
med navdušenci nad elektromobilnostjo. V hotelu pa so imeli tudi
že nekaj predstavitev okolju prijaznejših vozil iz avtomobilskih hiš
kot sta Toyota in BMW. Hotel pa spodbuja trajnostno prometno
izbiro tudi s tem, da gostom, ki v hotel ali njihov vodni park pripotujejo z vlakom, nudijo dodatne popuste, upokojencem pa celo
povrnejo denar za vozovnico.
Kmalu bo verjetno privabil tudi smučarje, saj Čokl s svojo ekipo
pod okriljem blagovne znamke 2864, pod katero deluje tudi
EKO Hotel, v bližini snuje tudi prvo okolju prijaznejše smučišče
pri nas. Temeljilo bo na maksimalno učinkovitih napravah, razsvetljava in dodatno zasneževanje bosta za okolje neobremenjujoča. Lokalna skupnost pa ambicioznost Čoklove mlade ekipe podpira tudi zaradi 60 novih stalnih delovnih mest, ki jih je bohinjska
regija pridobila že z (energetskim) utripom prvega slovenskega
eko hotela.
Poleg tujih turistov so tu tudi domači – presenetljivo je, kako pogosto je med gosti hotela slišati slovenščino, čeprav je bila ravno
v času našega obiska na postanku tudi velika skupina japonskih
turistov. Čeprav se gostje morda razvajajo predvsem v hotelu, posredno prinesejo denar tudi širšemu lokalnemu okolju. V vsakem
primeru je hotelu z EKO poslanstvom uspel še en “EKO met” –
del turizma je iz samega Bohinja preusmeril tudi v Bohinjsko
Bistrico, s čimer pa se navsezadnje prispeva tudi k ohranjanju še
I
kako dragocene okolice Bohinjskega jezera.
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Kaj bo naša vozila poganjalo
v prihodnosti?
Tanja Srnovršnik

Na področju avtomobilizma je pred nami
vse več možnosti – vozila na bencin, plin,
biogoriva, električno energijo ... Kaj od tega
pa ima dejansko največ možnosti, da bo
prevladalo v prihodnje? Naši sogovorniki –
Matevž Pušnik, Aleš Podgornik in Stane
Merše iz CEU IJS, urednika portala ElektroVozila Rok Terziev in Klavdij Murn ter
direktor Agencije za prestrukturiranje
energetike Franko Nemac – se strinjajo,
da lahko v prihodnje pomembno vlogo
odigrajo vozila na gorivne celice. Poleg
tega se bodo še naprej razvijala baterijska
električna vozila. A strokovnjaki iz
CEU IJS menijo, da se realnost v bližnji
prihodnosti skriva predvsem v uporabi
plug-in hibridov, ki kombinirajo lastnosti
električnih vozil in hibridov.
Največ prednosti in slabosti so nam sogovorniki našteli za
električna vozila. Terziev in Murn med glavnimi prednostmi električnih vozil vidita nizke stroške uporabe. »Ne le,
da je električna energija cenejša od goriva, ustvarjati jo je
tudi mogoče na lastnem dvorišču (solarni nadstreški,
sončne elektrarne …), obenem pa električni motor, ki
poganja avtomobil na elektriko, skorajda ne potrebuje
vzdrževanja tako kot klasični motorji z notranjim izgorevanjem. Servisni intervali so pri električnih vozilih
bistveno daljši in še daljši bi lahko bili, če ne bi bilo zakona, ki predpisuje servis na določeno število prevoženih
kilometrov. Ena od prednosti električnih vozil v primerjavi s klasičnimi je tudi velika količina navora,« pojasnjujeta.
Na Centru za energetsko učinkovitost Instituta Jožef
Stefana (CEU IJS) med prednostmi električnih vozil
vidijo še to, da so vozila tiha in manj obremenjujejo
okolje, kar je pomembno predvsem z vidika zmanjšanja
onesnaženja zraka v urbanem okolju. Nemac pa ob tem
meni, da imajo električna vozila prihodnost le v primeru
intenzivnega razvoja obnovljivih virov energije. V času
mirovanja bodo tako vozila stalno priključena na električno omrežje in bodo imela sposobnost, da se polnijo
in shranjeno energijo tudi vračajo v omrežje. »Električna vozila bodo torej izboljševala pomanjkljivost obnovljivih virov, še posebej sonca in vetra, da niso stalno na
razpolago in je njihova proizvodnja odvisna od vremenskih razmer,« pravi.
Vse bolj uveljavljena in preverjena pogonska tehnologija – predvsem v času visokih cen bencina in dizelskega
2
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goriva – pa zaradi svoje ekonomičnosti in dostopnosti postajajo
tudi vozila s pogonom na avtoplin, pravijo na CEU IJS. Glavna
prednost teh sistemov je sicer po mnenju Terzieva in Murna predvsem hitra vgradnja v avtomobil. Na portalu Elektro-Vozila to
tehnologijo vidijo kot nekakšen vmesni člen med klasičnimi
vozili in električnimi/hibridnimi vozili. Predelava vozila na plin
se sicer najbolj pozna pri avtomobilih z »velikimi« motorji, saj
je tu razlika v porabi goriva izrazita. »Investicija se razmeroma
hitro povrne tistim, ki letno prevozijo več kot 20.000 kilometrov,« pojasnjujeta.
Pomembna prednost vozil na plin je tudi manjša obremenitev
okolja. »V prehodnem obdobju, dokler ne bodo v zadostni meri
razviti obnovljivi viri in električna vozila, bi bilo zelo smiselno
zemeljski plin uporabljati predvsem v prometu, s čimer bi
bistveno znižali nivo prašnih delcev in drugih emisij v prometu,« je prepričan Nemac. Tudi biogoriva so manj obremenjujoča
za okolje – imajo za okoli 40 odstotkov nižje emisije ogljikovega
oksida (CO) in ogljikovega dioksida (CO2), prav tako ni emisij
žveplovega dioksida (SO2) v okolje. Njihova pomembna lastnost
pa je možnost mešanja z uveljavljenimi pogonskimi gorivi, poudarjajo na CEU IJS.

Marsikaj bo treba še izboljšati
A težava je, ker ponudba biogoriv v Sloveniji ni velika in tudi
sama cena ni konkurenčnejša klasičnemu dizlu. Slabost je tudi
ta, da morajo biti motorji vozil prilagojeni za uporabo biogoriv,
opozarjata Terziev in Murn ter dodajata, da nekateri proizvajalci tovrstne motorje že ponujajo. Prav tako je za biogoriva
značilna manjša kurilna vrednost, kar pomeni manjši energijski izkupiček in večje sproščanje emisij dušikovih oksidov
(NOx), dodajajo na CEU IJS. Biogoriva so sicer trenutno v
izredno občutljivem obdobju z vidika trajnosti proizvodnje in
možnega vpliva na cene hrane. Pridobivamo jih namreč tudi iz oljne repice, sončnice, soje itd., torej iz hrane. Za pridelavo rastlin, iz katerih pridelujejo biogorivo, so prav tako
potrebna številna gnojila.

Podjetje Eos Energy Storage je pred kratkim
oznanilo, da nameravajo že prihodnje leto
na trg poslati cink-zračno baterijo, ki bo
omogočala domet med 480 in 550 kilometri,
ob tem pa bo bistveno cenejša od trenutnih
litij-ionskih baterij. Cena za kWh se pri
slednjih giblje med 700 in 1.000 ameriškimi
dolarji, Eos Energy Storage pa napoveduje,
da se bo cena za kilovatno uro pri njihovi
cink-zračni bateriji gibala okoli 160
dolarjev.

Foto: Analog
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Avtoplin pa je kljub »prijaznejšim« okoljskim parametrom
v osnovi še vedno fosilno gorivo, opozarjajo na CEU IJS. Poleg tega so potrebni dodatni stroški vzdrževanja in predelave.
Avtomobilom, ki uporabljajo avtoplin, trenutno še ni dovoljeno parkirati v podzemnih garažnih hišah. Slabost pa je
tudi polnilna infrastruktura – avtoplinskih črpalk je namreč v Sloveniji po podatkih portala Elektro-Vozila nekaj čez
70, kar je manj kot električnih polnilnih postaj.
Slabosti električnih vozil so vezane predvsem na lastnosti
in ceno baterije. Povprečni doseg električnega vozila je
trenutno okoli 150 kilometrov, proizvajalci pa zagotavljajo,
da je življenjska doba baterij enaka življenjski dobi avtomobila (okoli 10 let). Vendar pa, kot ob tem poudarjajo v
CEU IJS, je med fosilnimi gorivi (bencin) in električno baterijo še vedno 15-kratna razlika v gostoti energije. Terziev
in Murn sicer optimistično gledata na razvoj baterij. Kot
pravita, je že kar nekaj podjetji v tujini predstavilo baterije,
ki omogočajo tudi do 500 kilometrov vožnje, kar pa že lahko primerjamo s klasičnimi avtomobili. Sogovornika dodajata, da se bo z napredkom tehnologije nižala tudi cena
baterij.

Foto: Mårten Johansson, Biogas Syd

Foto: Valerija Hozjan

Prihodnost bo verjetno električna
Terziev in Murn za prihodnost tako stavita na električna
vozila v takšni ali drugačni obliki. »Ali bo šlo za zelo učinkovite hibride ali za popolnoma električna vozila,« menita. Razvoj električnih vozil bo šel oziroma že sedaj vodi
v dve smeri – v baterijska električna vozila in električna
vozila na gorivne celice. Tudi v CEU IJS menijo, da so
prihodnost tudi vozila na gorivne celice, a če bodo izpolnjeni pogoji za razvoj vodikovih tehnologij (regulativa,
cenejše tehnologije shranjevanja, uporaba že obstoječih
plinskih omrežij …). Ob tem poudarjajo, da uporabe gorivnih celic ne dojemajo kot zamenjavo baterij, ampak
kot t. i. »podaljševalec dosega« v kombinaciji z elektriko.
Po mnenju CEU IJS bodo električna vozila ob vpeljavi
tako imenovanih aktivnih omrežjih in integraciji z razpršenimi viri energije v bližnji prihodnosti smiselna
predvsem za manjše dosege (urbana območja). Najbolj
realna se jim v bližnji prihodnosti zdi uporaba plug-in
hibridov, ki kombinirajo lastnosti električnih vozil in
hibridov. Nemac medtem realno prihodnost vidi v povečevanju deleža primešavanja biogoriv naftnim derivatom in intenzivnejši zamenjavi naftnih derivatov s
plinom. Ob tem pa poudarja, da so dolgoročno sprejemljiva le biogoriva druge in tretje generacije, torej
tista, ki ne uporabljajo prehranskih surovin, niso v nasprotju s trajnostno uporabo zemljišč za pridelavo
hrane in ne zahtevajo intenzivnega kmetovanja. I
Energetika.NET
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Eko sklad že zaprl poziv za
stanovanjske stavbe, ostali
pozivi ostajajo odprti
Tanja Srnovršnik

Eko sklad je konec avgusta zaprl javni
poziv za nepovratne finančne spodbude
občanom za nove naložbe rabe
obnovljivih virov energije (OVE) in večje
energijske učinkovitosti stanovanjskih
stavb (12SUB-OB12), saj so do tega
meseca prejeli skoraj dvakrat več vlog kot
lani in tako razdelili že vseh 1 milijonov
evrov, je za Energetiko.NET pojasnil
direktor sklada Franc Beravs. »Lani smo
ta čas prejeli .00 vlog, letos pa že
10.200, kar pomeni, da ljudje bolj pridno
investirajo. Poziv bi še lahko ostal odprt,
če bi imeli na voljo dodatnih  milijonov
evrov,« je dejal in zagotovil, da bodo poziv
naslednje leto ponovili. Ostali pozivi
Eko sklada za nepovratna sredstva in
kreditiranje okoljskih naložb ostajajo
odprti.
Letos je Eko sklad objavil 6 javnih pozivov za nepovratna sredstva, za katere je razpisal 19,3 milijona
evrov. Za že zaprti poziv 12SUB-OB12 je bilo na voljo
13 milijonov evrov nepovratnih sredstev, na javnem
pozivu za nepovratna sredstva občanom za nove
naložbe OVE in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb (13SUB-OB12) pa je razpisanih
4,5 milijona evrov. Po mnenju Beravsa je zanimivo,
da v primeru drugega poziva dinamika vlog ostaja
enaka lanski, tako da bo poziv verjetno odprt še do
konca leta. Na voljo je še 2 milijona evrov.
V okviru poziva 13SUB-OB12 lahko občani nepovratna sredstva pridobijo za toplotno izolacijo fasade,
toplotno izolacijo strehe ali stropa proti neogreva-



Energetika.NET

nemu prostoru, vgradnjo naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije in vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje
ogrevalnega sistema.

Nepovratna sredstva tudi za okolju
prijazna vozila
Za naložbe v nizkoenergijske in pasivne gradnje ali
obnove stavb v lasti občin za izvajanje vzgojnoizobraževalnih dejavnosti je bil letos razpisan 1 milijon
evrov. Zaradi porabljenih sredstev so ga zaprli že po
20 dneh. Poleg tega so odprti še javni pozivi za nepovratne finančne spodbude za baterijska električna
vozila za občane in pravne osebe (15SUB-EVOB12
in 16SUB-EVPO12) ter za nepovratne finančne pomoči za vozila na stisnjen zemeljski plin ali bioplin
za javni potniški promet (17SUB-AVPO12), kjer je
skupaj na voljo 800.000 evrov.
V okviru javnega poziva 15SUB-EVOB12 je občanom
na voljo 200.000 evrov. Spodbuda ne more preseči
50 odstotkov vrednosti priznanih stroškov naložbe,
znaša pa od 1.000 evrov za na električni pogon predelano obstoječe vozilo kategorije L6e ter do 5.000
evrov za novo baterijsko električno vozilo kategorije
M1. Občani lahko subvencije dobijo za nakup novega baterijskega električnega vozila in priključnega
(plug-in) hibridnega vozila (z motorjem z notranjim
zgorevanjem in z baterijo) za cestni promet. Subvencijo je v okviru tega javnega poziva mogoče
dobiti tudi za ustrezne predelave obstoječih vozil za
cestni promet, tako da elektro pogonski agregat nadomesti serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje, ali pa za prvi nakup na ta način predelanega
vozila.

Za ista vozila kot občani lahko pravne osebe v okviru
poziva 16SUB-EVPO12 dobijo nepovratno finančno
pomoč. Na voljo jim je 300.000 evrov, višina nepovratne finančne pomoči pa je enaka kot so spodbude za občane.

Ugodnejši krediti
Še vedno so tako občanom kot tudi pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom
na voljo ugodni krediti Eko sklada. V sklopu javnega poziva 47OB12 je občanom na voljo 5 milijonov evrov, v sklopu poziva 48PO12 pa pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom 25
milijonov evrov. Oba javna poziva bosta odprta do
porabe sredstev oziroma najdlje do 31. januarja
2013.
Občani lahko kredite Eko sklada pridobijo za vgradnjo sistemov za ogrevanje s kotlom na lesno biomaso ali kondenzacijskim kotlom, priklop na daljinsko
ogrevanje, vgradnjo učinkovitih sistemov prezračevanja, vgradnjo solarnega sistema, kotla na lesno
biomaso ali učinkovite toplotne črpalke, pridobivanje električne energije s pomočjo obnovljivih virov
energije ali mikro soproizvodnjo električne energije
in toplote, ukrepe v zmanjšanje toplotnih izgub stanovanjskih stavb (zamenjava zunanjega stavbnega
pohištva, toplotna izolacija fasade in poševne strehe
ali stropa oziroma tal), gradnjo ali nakup nizkoenergijske ali pasivne stanovanjske stavbe, nakup
velikih energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov, nakup vozil na električni ali hibridni pogon, zamenjavo strešne kritine, ki vsebuje azbestna vlakna,
naložbe v odvajanje in čiščenje odpadnih voda, na
primer nakup malih čistilnih naprav in naložbe v
oskrbo s pitno vodo, ali učinkovito rabo vodnih vi-

rov, na primer namestitev naprave za zbiranje
deževnice in prekritje objektov z zeleno streho.
Pravne osebe, samostojni podjetniki in zasebniki
lahko kredit Eko sklada pridobijo za naložbe v
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, kot so vgradnja sodobnih ogrevalnih naprav z visokim izkoristkom, zamenjava zunanjega stavbnega pohištva
in toplotna zaščita stavbe, nakup okolju prijaznih
vozil na električni ali hibridni pogon ali naprave, ki
izrabljajo obnovljive vire energije za ogrevanje ali
proizvodnjo električne energije. Letošnja novost je
možnost kreditiranja nakupa okolju prijaznih vozil
tudi v primeru podjetij, ki opravljajo dejavnost prevoznih storitev. Krediti so na voljo tudi za naložbe
v zmanjšanje drugih emisij v zrak, za naložbe na področju gospodarjenja z odpadki, vključno z zamenjavo azbestnih strešnih kritin, naložbe na področju
varstva voda, učinkovite rabe vode, odvajanje odpadnih vod ali oskrbo s pitno vodo in za začetne naložbe
v posamezne okoljske tehnologije, ki presegajo veljavne okoljske standarde.
Eko sklad sicer kredite podeljuje po praviloma nižjih
obrestnih merah kot komercialne banke. Obrestna
mera za kredite občanom je trimesečni EURIBOR
+ fiksni pribitek 1,5 %. Za pravne osebe, samostojne podjetnike in zasebnike, ki investirajo v elektrarne ali naprave za soproizvodnjo električne energije, pa je določena obrestna mera kot trimesečni
EURIBOR + najmanj 1,5 % oziroma višji fiksni pribitek, ki ne zagotavlja pomoči države. V teh primerih je višina skupne obrestne mere na dan dodelitve
kredita enaka višini veljavne referenčne obrestne
I
mere za izračun državne pomoči.
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današnjega časa
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Prva poslovna
knjiga o
energetski
učinkovitosti
Naročite svoj izvod po
izjemni ceni 15 EUR!

Ob naročilu 10 ali več izvodov
vam nudimo 15 % popust. VEČ:
prodaja@energetika.net, 01 40 12 872

Prenašajte sporočila o skrbi za okolje na svoje malčke!

Okoljsko-energetske slikanice Energije doma

NOVO! ka
ir
Knjižna zsbvet
Modri
Naročite okoljsko-energetske otroške slikanice in delite pogled na okolje!
Naročila sprejemamo na naslovu prodaja@energetika.net in telefonski številki 01 40 12 872 .
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in biti VEDNO POVEZAN

Mestna občina Ljubljana in GFS, GoForeSight Inštitut,
organizirata dvodnevni dogodek
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Trajnostni razvoj, energetska učinkovitost
in biti vedno povezan
Izpostavljeni govorci in teme
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Projekta
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Globalni izzivi in vloga
metropol

'Evropa 2030': Model
trajnostnega razvoja in
energetska učinkovitost

Finančni instrumenti
Evropske investicijske
banke (EIB)

Mestna občina
Ljubljana do leta
2050, omogočanje
trajnostnega razvoja

• Model trajnostnega razvoja
in EU Agenda 2020
• Energetska učinkovitost mest
in regij
• Podjetniške rešitve za energetsko
učinkovitost in povezana mesta
• Znanje za trajnostni razvoj in
ﬁnančni in strumenti
• Vedno dostopne mestne storitve
za vedno on-line generacijo
• Izmenjava projektnih idej

Ljubljana Forum 2011 je bil eden najbolj
ustvarjalnih in pomembnih dogodkov
grajenja vizij, ki je združil podjetja, znanje
in ambiciozne urbane projekte. Povabljeni
govorci so bili ugledni slovenski in tuji
strokovnjaki, ki so predstaviti svoje
poglede in delili svoje izkušnje ter dobre
prakse upravljanja mest, potreb
gospodarstva in poglede na pri-hodnost
mest. Ljubljana Forum 2011 je gostil 150
udeležencev iz 29 različnih držav.
Poročilo o Ljubljana Forumu 2011
je dostopno na:
www.ljubljanaforum.org/.
Okrogla miza z župani: ga. Maria Vassilakou, podžupanja Dunaja,
g. István György, podžupan Budimpešte, g. Milan Bandć, župan Zagreba,
ga. Agata Tomažič, moderatorka, DELO, g. Zoran Janković, župan
Ljubljane, g. Miomir Mugoša, župan Podgorice, g. Miran Gajšek,
načelnik Oddelka za urejanje prostora Mestne občine Ljubljana

Kontakt

MEDIA
PARTNERS:

SPONSORS:

ORGANISERS:

Ozadje

PARTNERS:

Izpostavljena vsebina

• Predstaviti svetovne izzive & model
evropskega trajnostnega razvoja
• Predstaviti podporne ﬁnančne
mehanizme za instrumente
energetskega upravljanja
• Predstaviti energetsko učinkovite
industrijske rešitve za energetsko
učin-kovitost in nove poslovne modele
• Podpreti projekte ﬁnančne perspektive
EU2007-2013 & 2013-2020 ter se
• Povezati in oblikovati nove pobude za
prihodnost.

Blaž Golob
Predsednik Ljubljana Forum
telefon: 059 074 090
mobitel: 041 734 734
e-pošta: blaz.golob@goforesight.eu
www.ljubljanaforum.org

Sledite nam:

O Energetiki.NET so povedali …
Vsak torek in četrtek se veselim en.novic, marsikaj je
natančneje in bolj globoko opisano kot v drugih, recimo jim,
osrednjih medijih. Marsičesa pomembnega za gospodarstvo
in gospodinjstva pa v drugih medijih sploh ni.
Pri svojem delu si veliko pomagam s tematskimi arhivi na
portalu, zlasti glede učinkovite rabe in obnovljivih virov
energije. Dogodki so še posebej zanimivi. Vsebine in
sporočila govorcev so trajen vir kakovostnih informacij.
Menim, da portal Energetika.NET s svojim strokovno
neoporečnim, vsestranskim in poljudnim pristopom
pomembno prispeva k širjenju energetske pismenosti,
torej k širjenju ozaveščenosti, poznavanja in volje do
ukrepanja na področjih trajnostne energetike med
številnimi podjetji in posamezniki.
gorazd Marinček, predsednik slovenskega E-foruma

Energetika.NET je moderen in evropsko primerljiv portal,
ki nas redno obvešča o aktualni problematiki na področju
energetike. Na različnih nivojih se smernice in zakonodaja
dnevno spreminjajo, zato je ažurnost izredno pomembna.
Izstopajoča je tudi njihova dejavnost na področju
predstavljanja mednarodnih projektov, saj z njihovo
predstavitvijo prinašajo nove ideje v naš prostor, kar je v
času krize zlata vredno. Portal je tudi uporabniku prijazno
organiziran, saj lahko informacije najdem v najkrajšem
možnem času, podatki pa se ne skrivajo nekje globoko v
ozadju. In ne nazadnje, zaradi svoje širine nam pomagajo
tudi pri promociji naše dejavnosti v Sloveniji in tujini.
dr. vlasta Krmelj, direktorica Energetske agencije za
podravje Energap

Portal Energetika.NET se je uspešno pozicioniral kot edini
strokovni portal energetike v Sloveniji. Obravnava
strokovnih tem in dogodkov, tudi promocija dobrih praks
ter učinkovite in varčne rabe energije je zagotovo
pripomogla k prepoznavnosti energetike kot strateške
panoge med strokovno in poslovno javnostjo in odločevalci.
Tudi tiskana izdaja predstavlja strokovno strnjeno vsebino
energetske dejavnosti, kateri uspeva, da kljub razvejanosti,
prepletanju ter podrobnim vsebinam ostaja ažurna,
aktualna, predvsem pa zanimiva.
Mag. renata Križnar, vodja službe za korporativno
komuniciranje, Elektro gorenjska
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Veleposlaništvo Združenega kraljestva Velike Britanije in
Severne Irske je že vrsto let naročnik na novice, ki jih
pripravljajo novinarji Energetike.NET. Odkar na
veleposlaništvu pokrivam podnebno in energetsko
politiko, redno obiskujem portal Energetika.NET, kjer
lahko preberem dnevno sveže informacije s področja
energetske politike, ekologije in izpustov toplogrednih
plinov. Ker dobim vse to na enem spletnem mestu,
prihranim pri času, zato je moje delo učinkovitejše.
Naročena sem tudi na en.novice, s katerimi sem vedno
na tekočem z dogodki v energetiki. Razveselim pa se tudi
tiskane izdaje Energetika.NET, ki vsakič znova prinaša
poučne članke, reportaže in izvrstne intervjuje slovenskih
strokovnjakov tako iz javnega kot iz zasebnega sektorja
ter nevladnih organizacij
vodja projektov na področju podnebne in energetske
politike na veleposlaništvu Združenega kraljestva velike
britanije in severne irske

Portal Energetika.NET zaposlenim na Lokalni energetski
agenciji Gorenjske (LEAG) predstavlja vsakodneven
kakovosten vir informacij. Enostavnost dostopa do vsebin,
ki jih pripravljate in objavljate sodelavci Energetika.NET kot
tudi zunanji strokovnjaki z različnih tematskih področij
omogočajo našim sodelavcem pridobivati kakovosten
vsebinski pregled aktualnih dogodkov in energetskih tem
obravnavanih z različnih zornih kotov. Z dogodki, ki
potekajo v organizaciji Energetike.NET, pa smo več kot
zadovoljni. Ti so skrbno pripravljeni. Posredovane
informacije in predstavljene dobre prakse s pridom
uporabimo za naše delovanje v LEAG, izkušnje pa
posredujemo tudi širše, predvsem v občine na Gorenjskem,
v katerih izvajamo energetski menedžment. Ustvarjalcem
Energetika.NET želimo tudi v bodoče obilo uspeha in
kreativnosti pri izbiri aktualnih razvojnih tem s področja
energetike ter trajnostnega razvoja v najširšem smislu.
Mag. Anton pogačnik, direktor Lokalne energetske
agencije gorenjske

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.
Marjan Eberlinc, direktor družbe geoplin plinovodi

Energetika.NET je pomemben vir informacij na področju
energetike v Sloveniji in njeni širši regiji. V zadnjih nekaj
letih je portal Energetika.NET postal osrednji slovenski
energetski portal, ki s svojimi visoko strokovnimi in
profesionalno narejenih člankih dnevno informira slovensko
javnost o energetskih projektih in dogajanju. Slovenska
energetika je zelo kompleksna panoga v kateri se prepletajo
različni politični in strokovni vplivi, zato je objektivno
poročanje o projektih in aktivnostih zelo zahtevno delo. Prav
zaradi visoke stopnje objektivnosti in profesionalizma je
portal Energetika.NET še vedno na prvem mestu med
priljubljenimi stranmi mojega spletnega raziskovalca.
boštjan Krajnc, direktor Zavoda Energetska agencija za
savinjsko, šaleško in Koroško KssEnA

Spletni portal Energetika.NET je v zadnjih letih postal
najpomembnejši vir poslovnih informacij na področju
energetike. S korektnim profesionalnim poročanjem se je
portal razvil v referenčni medij na tem področju. Prizadevni
sodelavci portala so se izkazali tudi z organizacijo več rednih
letnih dogodkov. Zaradi navedenih referenc smo se za
sodelovanje z njimi odločili tudi v Tehnološki platformi za
pametne omrežja. V novembru smo skupaj uspešno
organizirali 1. slovensko konferenco in razstavo o pametnih
omrežjih. Energetika.NET je vsekakor zanesljiv »energetski«
partner.
prof. dr. igor papič, predsednik slovenske tehnološke
platforme za pametna omrežja

Menim, da je Energetika.NET zelo dober informativni
portal, ki ponuja stalno sveže in aktualne novice v
energetskem svetu. V zadnjih letih je vidno kakovostno
napredovanje v poročanju, zato je tudi Slovensko
združenje elektroenergetikov CIGRE pred dvema letoma
podelilo nagrado glavni urednici portala. Širitev
informacij na jugovzhodne energetske trge je s stališča
poslovno-informativne aktivnosti zelo pozitivna, saj
energetika čedalje bolj postaja regionalni in globalni
problem. Če primerjam ta energetski portal z nekaterimi
tujimi, ki jih spremljam, bi rekel, da pogrešam kolumne
nekega stalnega neodvisnega energetskega poročevalca.
Mag. Krešimir bakič, predsednik slovenskega združenja
elektroenergetikov cigrE in cirEd

Energetika.NET je aktualno stičišče bogatih informacij o
delovanju energetskih trgov. Ponuja nam zanimive
vsebine o delovanju izjemno širokega nabora različnih
akterjev, vse od proizvajalcev, dobaviteljev, odjemalcev do
regulatorja, vladnih institucij in lokalnih skupnosti. Vabi k
ustvarjanju novih idej in prepoznavanju poslovnih
priložnosti ter bogati znanje in vedenje o energetskih
rešitvah prihodnosti. Vsekakor vredno ogleda in obiska!
Mojca Kert Kos, direktorica petrol Energetike

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.
dejan savić, zastopnik za energetsko politiko
in odnose z javnostmi greenpeace slovenija

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.
dr. romana jordan cizelj, slovenska poslanka v
Evropskem parlamentu, članica odbora za energetiko

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.
tomaž orešič, direktor skupine Eft za centralno in
zahodno Evropo

Energetika.NET
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PRENAŠAMO ENERGIJO,
OHRANJAMO RAVNOVESJE.
Brez električne energije naš svet udobja ne obstaja. Vsakdanjost, ki jo imamo za
samoumevno, je izjemna. Vsak trenutek lahko z električno energijo uresničimo
svoje potrebe in želje. Vsak trenutek lahko živimo po svoje. Z zavedanjem, da nekdo
24 ur na dan skrbi za njen zanesljiv, varen in neprekinjen prenos. Ta nekdo je ELES.
Smo nosilec slovenske energetske hrbtenice. Kot sistemski operater slovenskega
elektroenergetskega sistema ohranjamo ravnovesje znotraj prenosnega omrežja
in hkrati skrbimo za njegov razvoj. Strateško, odgovorno in trajnostno načrtujemo,
gradimo in vzdržujemo prenosno omrežje Slovenije. Za električno energijo na
dosegu roke.

www.eles.si

